 column

De paradox van een permanente crisis
De verzorgingsstaat verkeert in een permanente crisis, zo wordt gezegd. Al in 1983 stelden
Jacques van Doorn en Kees Schuyt een bundel
samen onder de titel De nadagen van de verzorgingsstaat. En inderdaad, sinds het eerste kabinet-Lubbers in 1984 alle uitkeringen met drie
procent verlaagde, is een onafzienbare reeks van
bezuinigingen en hervormingen gevolgd, met
als doel de verzorgingsstaat toekomstbestendig
te maken. Na meer dan twintig jaar van hervormingen lijkt de crisis van de verzorgingsstaat
nog niet bedwongen. Tegelijkertijd zien we dat
de verzorgingsstaat nog steeds een onmisbaar
bestanddeel van onze moderne samenleving
vormt. Zelfs alle pogingen om de verzorgingsstaat een nieuwe naam te geven ¬ van verzorgingsmaatschappij tot activeringsstaat en van
participatiemaatschappij tot sociale investeringsstaat ¬ zijn op niets uitgelopen.
De Partij van de Arbeid kan hieruit hoop putten. Ook zij lijkt al twintig, of misschien wel
dertig jaar in een crisis te verkeren. Er valt over
te twisten of het beginpunt ligt bij het tweede
kabinet-Den Uyl dat er in 1977 uiteindelijk toch
niet kwam, of bij het onfortuinlijke tweede kabinet Van Agt dat in 1982 al binnen een jaar viel,
of bij de verkiezingen van 1986 toen de PvdA
ondanks vijf zetels winst er niet in slaagde Lubbers uit het zadel te wippen. En daarna volgden
dan nog ¬ zonder pretentie van volledigheid ¬
de wao-crisis van 1991, de ‘overwinningsnederlaag’ van 1994 en de afstraffing door wijlen Pim
Fortuyn in 2002. Ook met voortijdig aftredende
voorzitters heeft de PvdA een rijke ervaring. De
jaargangen van s&d bevatten talrijke analyses
die de crisis waarin de PvdA verkeerde, verklaren. Een terugkerend element is dat de PvdA niet
langer zou beschikken over een samenhangende
en aansprekende visie op hoe het verder moet
met onze samenleving. Sommigen meenden dat

de sociaal-democratie haar belangrijkste doeleinden had bereikt en daarmee zichzelf overbodig had gemaakt, anderen dachten dat de PvdA
te lang vasthield aan achterhaalde ideeën als
inkomensnivellering en staatssturing, en weer
anderen kritiseerden dat zij haar ideologische
veren had afgeschud en al te soepel meeboog
met de neoliberale westenwind.
Na twintig of dertig jaar crisis toch de tweede
partij van het land worden, de vice-premier
leveren en een flinke koerswijziging in het
regeringsbeleid bewerkstelligen: dat mag een
heel behoorlijk resultaat heten. De Partij van de
Arbeid lijkt al even taai als de verzorgingsstaat,
waarmee zij zich, niet geheel toevallig, sterk verbonden voelt.
Het grootste gevaar dat de PvdA momenteel
bedreigt is een al te diep crisisbesef. Als we
elkaar voortdurend aanpraten dat we een antwoord op de problemen van vandaag ontberen,
dat de sociaal-democratische beginselen geen
houvast meer bieden voor hedendaagse politiek,
en dat we in het verleden alles verkeerd gedaan
hebben, kortom, dat we anno 2007 met lege handen staan, tja, dan moeten we niet gek opkijken
als ook de kiezer zijn vertrouwen in de PvdA verliest. Een partij die niet meer in zichzelf gelooft,
kan zichzelf beter opdoeken. Er resteert de PvdA
tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen nog
drieëneenhalf jaar om te laten zien dat zij er wel
degelijk toe doet. Dat moet genoeg zijn.



paul de beer
Redacteur s&d
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 interventie
Nationalistisch
sentiment



Links betekent niet per definitie ruimdenkend. De
geschiedenis van de internationale socialistische
beweging bewijst dit afdoende. Doorgaans waren
er twee stromingen, de een naar binnen gericht en
uit op het behoud van verkregen posities en rechten, de ander met internationale samenwerking
hoog in het vaandel en meer oog voor het opheffen
van de achterstelling van anderen dan voor het behoud van de eigen macht.
In de discussies hebben deze groepen, die elkaar niet immer vriendelijk behandelden, verschillende namen en bijnamen gekregen: nationalisten
versus internationalisten, patriotten tegenover
kosmopolieten en zelfs boeren tegenover joden.
Een ding was normaal gesproken helder: de nationalistische variant viel grotendeels samen met
een klassiek communistische opstelling terwijl de
sociaal-democratie veeleer een internationale opstelling verdedigde.
In dit kader is het dus niet vreemd dat de Socialistische Partij van Jan Marijnissen, met zijn ken,
ml-wortels, zich in het debat over de toekomst van
Europa nationalistisch opstelt terwijl de Partij van
de Arbeid in de referendumcampagne voor Europese samenwerking pleitte.
Voor de jongeren onder ons: ken, ml stond
voor Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland, maoïstisch-leninistisch, een club die, hoezeer naam en spelling ook eenheid en een progressieve ideeënwereld suggereren, meer een sekte
was van behoudende gestaalde kaders.
Wel verbazingwekkend is het nu de naam van
een PvdA-staatssecretaris voor Europese Zaken te
zien prijken onder een brief van het kabinet over
een toekomstig Europees Verdrag die een duidelijk nationalistische geur verspreidt (Brief inzake
eu-verdragswijziging d.d. 19 maart 2007). Temeer

daar deze staatssecretaris, partijgenoot Frans Timmermans, zichzelf met een beroep op zijn eigen
afkomst, opleiding en ervaring terecht als internationalist afficheert.
Om het verwijt van een nationalistisch sentiment kracht bij te zetten, twee voorbeelden. De
brief spreekt met nadruk over een grotere rol van
het parlement ‘bij de toetsing van de wetgevingsvoorstellen uit Brussel’. Maar hierbij denkt de
regering niet, zoals tot voor kort staand beleid was,
aan een versterking van de rol van het Europese
Parlement. ‘Leidend beginsel is een grotere rol van
de nationale parlementen’. Geen woord over het
Europees Parlement.
In de paar kantjes van de brief gaat een hele
alinea over wat er ‘behouden’ moet worden voor
de nationale staat. Dat zijn bijvoorbeeld de zorg
voor de pensioenen, sociale zekerheid, fiscaliteit,
cultuur, onderwijs en gezondheidszorg. Wederom
geen woord over de grensoverschrijdende aspecten van zorg, cultuur, onderwijs en belastingvlucht.
Het perspectief is binnenlands.
Ongetwijfeld is de staatssecretaris oprecht en
twijfelt hij nu zeer aan de juistheid van eerder door
de Partij van de Arbeid en door hemzelf ingenomen
standpunten. Curieus blijft het wel, want hoe kan
een internationaal georiënteerde beweging nu
ineens en zonder veel interne discussie overlopen
naar een nationalistisch kamp?
Het antwoord is even simpel als teleurstellend:
standpunten worden blijkbaar niet meer bepaald
op basis van eigen ideeën en programma´s maar
op basis van de markt. De vox pop is, mede onder
invloed van een vakkundig geregisseerde campagne van nationalistisch links, omgeslagen en
dus de Partij van de Arbeid ook. Dit is een verontrustend verschijnsel: een sociaal-democratische
beweging die niet langer probeert de wetten van
de markt te regelen maar die de markt volgt.

camiel hamans
Directeur Anne Vondeling Stichting
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Moderniserings
verliezers zijn we allen
In de analyse van de bewegingen onder het electoraat duikt steeds vaker het begrip ‘moderniseringsverliezer’ op, ontleend aan het Duitse Moder
nisierungsverlierer. De modernisering brengt ons
een flexibeler economie met meer marktwerking
en open grenzen. Dat leidt tot economische groei,
waarvan wij allen profiteren. De Europese Unie is
daarbij een belangrijk instrument.
Maar niet iedereen profiteert van de modernisering. Laaggeschoolde werknemers zien hun
werk verdwijnen naar het buitenland, of worden
gedwongen met een lagere beloning genoegen te
nemen willen ze hun werk in Nederland behouden.
Het zijn dezelfde mensen die hun woningomgeving
zien veranderen omdat er steeds meer buitenlanders komen wonen. Die spreken vaak een andere
taal en hanteren andere normen en waarden,
vooral inzake seksualiteit.
Vrachtwagenchauffeurs ondervinden de concurrentie van hun Poolse collega’s die veel minder
verdienen. De introductie van marktwerking bij de
postbezorging leidt ertoe dat postbodes met een
vast salaris worden ingeruild voor mensen die op
stukloon werken. Kpn doet de telefonistes over
aan een ander bedrijf waar ze minder verdienen,
want de beloning moet marktconform worden.
Maar er zijn ook andere gedupeerden. Wao‘ers
met een caravan op een kampeerterrein als tweede
huis, krijgen te horen dat hun de huur wordt opgezegd. Volkstuinen moeten verdwijnen omdat
de gemeente vindt dat het terrein zich prima leent
voor kantoren.
De PvdA staat erbij en kijkt ernaar. We worden
pas verontwaardigd wanneer ambtenaren van de
burgerlijke stand het voltrekken van een huwelijk
tussen twee mensen van hetzelfde geslacht aan
een collega willen overlaten. Wanneer we opkomen voor de zwakken in de samenleving, zijn dat
mensen die dakloos, verslaafd en zwart zijn, en
liefst alledrie tegelijk. Dat zijn onze troetelkinderen, anderen moeten niet zeuren.

De kring van moderniseringsverliezers is echter
veel breder dan de autochtone onderklasse. In
de uitslag van het referendum over de Europese
grondwet was duidelijk terug te zien dat mensen
eerder vóór stemden naarmate zij meer van de
modernisering profiteerden. Maar de totaaluitslag
was een afwijzing, en dat betekent dat de sentimenten van de autochtone onderklasse breed
gedeeld worden. Dat verklaart ook de opkomst van
de sp. Steeds meer mensen voelen zich de dupe
van flexibilisering en marktwerking.
Vertalers en schrijvers dienen elkaar te beconcurreren met een zo laag mogelijk tarief; dat is
vooruitgang.
De Nederlandse Reisopera (voorzitter Jacques
Wallage) voelt de hete adem in de nek van de
Stichting Internationale Operaproducties (voorzitter Max van den Berg) die Oost-Europese gezelschappen naar Nederland haalt waarvan de medewerkers veel minder verdienen, en die daardoor
niet zo’n hoge subsidie nodig hebben.
De modernisering heeft het apax mogelijk gemaakt om met een soort balletje-balletje tientallen
miljoenen uit pcm te halen, de organisatie berooid
achterlatend. Allerlei adviseurs hebben daarvan geprofiteerd, maar de journalisten zijn de verliezers.
Maar ook de leraar die van de boven hem gestelde managerskaste te horen krijgt dat hij niet
normaal meer les mag geven, is een moderniseringsverliezer. Net zo goed als de huisarts die
steeds meer in de tang van de ziektekostenverzekeraars komt te zitten. Alleen is de PvdA meer de
partij van de onderwijsmanagers en de ziektekostenverzekeraars dan van de leraren en de huisartsen, meer van de bazen dan van de knechten.
Modernisering betekent voor de gewone werknemer dat hij zich moet spiegelen aan de salarissen in China en India, en voor de leiders van grote
ondernemingen dat de salarissen in Amerika maatgevend zijn.
Op zijn tijd hebben we echter allemaal last van
de modernisering. Wanneer de Casema besluit
andere frequenties te gaan gebruiken, moeten we
allemaal op zoek naar de handleiding van onze tv
en onze video om die apparaten opnieuw in te stellen. Steeds meer mensen associëren economische
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groei niet meer met vooruitgang, maar alleen maar
met grotere inkomensverschillen en milieubederf.
Wanneer iets het gevolg is van de modernisering,
is dat wel de klimaatverandering.
Op zijn Europees: in the end we are all Modernisie
rungsverlierer.

paul bordewijk
Paul Bordewijk is publicist, adviseur en onderzoeker

Actieve solidariteit



Het debat met de sp had scherper gevoerd moeten
worden. Dat is in de PvdA-gelederen na het verlies
van 22 november wel duidelijk. En hoewel de volgende verkiezingen nog lang niet in zicht zijn, lijkt
het me nooit te vroeg de verschillen tussen de twee
partijen te belichten. Want zoals Wouter Bos in de
Volkskrant van 14 april al heel goed verwoordde,
is de basis voor succes niet het volgen van de sp,
maar het vertrouwen in de eigen koers. De vraag
die velen deze dagen stellen is wat die koers moet
zijn. Alsof de PvdA een resthoopje is met op oude
idealen gebaseerde, vage oplossingen.
Volgens mij kan het onderscheidende van de
PvdA worden omschreven in twee woorden: ‘activerende sociaal-democratie’. Waar de partijen
rechts van de PvdA het woord solidariteit uit hun
vocabulaire hebben geschrapt, staat dat ideaal
bij de PvdA centraal. Hoe je het ook wilt noemen
— gelijke kansen, eerlijk delen, zekerheid in
slechtere tijden — solidariteit wordt op alle vlakken nagestreefd.
Nu is deze omschrijving ook op de sp van toepassing. Maar hier stopt de gelijkenis. De kracht
van de sp is dat die partij aandacht vraagt voor
problemen door protest en verongelijktheid. De
PvdA gaat verder door de kracht van mensen te
benadrukken, niet hun nood. Net als de PvdA vecht
de sp tegen armoede. Maar de manier waarop
armoede wordt bestreden, verschilt. De sp wil hogere uitkeringen, de PvdA wil mensen versterken
zodat ze uit hun problemen komen
Een voorbeeld: De sp wil alleenstaande ouders
in de bijstand met kinderen tot twaalf jaar vrij-

stellen van sollicitatieplicht. Dat lijkt heel gul en
sociaal. Tot we gaan kijken wat dat voor een vrouw
gaat betekenen die twaalf jaar niet werkt. Want
de sp bezorgt haar daarmee een enorm cv-gat.
Dat is voor niemand een gunstige uitgangspositie
om te gaan solliciteren. Bovendien is haar pensioenopbouw ook twaalf jaar stil komen te liggen,
wat haar ook nog eens kwetsbaar maakt voor haar
oude dag.
De PvdA gelooft niet in dit pappen en nathouden, maar in de kracht van mensen en hun
mogelijkheden. Geen betaalde erkenning voor de
moeilijke positie waarin ze zich bevindt, maar een
aanbod van mogelijkheden om eruit te komen,
dat is wat een alleenstaande moeder in de bijstand
nodig heeft. De PvdA geeft alleenstaande ouders
in de bijstand vrijstelling van sollicitatieplicht tot
hun kinderen vijf jaar zijn, maar stelt daar wel
verplichte scholing tegenover. Na die periode wil
de PvdA dat de alleenstaande ouder weer gaat werken. En omdat dat dan waarschijnlijk deeltijdwerk
is, wordt een toeslag gegarandeerd.
De sp biedt een alleenstaande moeder in de
bijstand dus enkel een iets groter budget, maar
denkt verder niet na over de gevolgen. Door vanuit
protest te denken en elke hervorming angstig af te
wijzen, remt de sp uiteindelijk de kansen af van de
mensen waarvoor zij zegt op te komen.
De passieve solidariteit van de sp komt ook tot
uiting in hoe de partij werkloosheid onder allochtone jongeren wil oplossen. Op de site van de sp
staat het standpunt dat bedrijven aangesproken
moeten worden op hun verantwoordelijkheid om
werk te scheppen voor kinderen van migranten.
Alsof dat een categorie mensen is zonder eigen capaciteiten die anders niet goed terechtkomt!
De PvdA wil jongeren verplichten te werken of
te leren en daarnaast wil de PvdA discriminatie
op de arbeidsmarkt hard aanpakken. Maar geen
bedachte banen voor migrantenkinderen, alsof zij
niet capabel zijn.
Nu de PvdA in het kabinet zit, krijgt zij volop de
mogelijkheid haar activerende solidariteit in daden
te tonen. Het moet alleen wel met trots en met
verve worden benoemd. Er moet duidelijker naar
voren worden gebracht wat de sp biedt: protest,
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niets minder en vooral niets meer dan dat. Voor
mensen die verder willen, die kansen zoeken, is de
PvdA op papier nog altijd dé partij. Nu moeten we
dat zelf weer gaan geloven en uitdragen.

eefje steenvoorden
Vertegenwoordigt de Jonge Socialisten in het Politiek
Forum PvdA

Daddy knows best
In Verloren slag analyseert de Wiardi Beckman Stichting de verkiezingsuitslag van 22 november 2006.
De kiezers, zo stellen Becker en Cuperus, hebben
de PvdA opnieuw een surprise party voorgeschoteld.
Tussen het voorjaar en het najaar van 2006 brokkelde de kiezersgunst voor de PvdA in rap tempo
af. Wat ging er mis?
In Verloren slag hekelen de auteurs de partijleiding. Die verloor zich bijvoorbeeld bij de samenstelling van de kandidatenlijst in ‘zelfdestructief
feminisme’ door vast te houden aan een verplicht
aantal vrouwen op de kieslijst. Zij vragen zich af:
‘Hoeveel goeds doet men de vrouwenzaak in de
politiek door- (…) een om- en om- systeem van
man/vrouw rücksichtslos te willen hanteren?’ Ik
heb Becker en Cuperus in januari 2007 niet gehoord bij het zien van de beelden van de mannen
die zich bogen over de formatie van de volgende
regering. Dat mannengezelschap ging onder meer
bepalen wat er met de uitstekend functionerende
abortuswetgeving moest gebeuren. Zo werd er
over de hoofden van vrouwen heen beslist over zo
ongeveer de belangrijkste verworvenheid van het
feminisme van de afgelopen dertig jaar. Er werd
niet met vrouwen gesproken, alleen maar over de
eventuele voortplanting door vrouwen. Becker en
Cuperus zwegen en stemden dus in met een dergelijke gang van zaken waar de heren weten wat
beter is voor vrouwen. Uiteindelijk vinden ook zij
blijkbaar dat daddy’s knows best.
De uitspraak van Becker en Cuperus doet mij
sterk denken aan het akkefietje over de aanvankelijk lage plaats van Klaas de Vries. De Vries was
volgens Michiel van Hulten slachtoffer geworden

van de wens om evenveel mannen als vrouwen in de
Senaat te krijgen. Daardoor was er minder ruimte
voor mannen. Van Hulten gaf hiermee aan dat hij
de elf vrouwen die boven de Vries stonden minder
gekwalificeerd vond.
Ik kan me herinneren dat, toen Ella Vogelaar de
eerste vrouwelijke voorzitter van de onderwijsbond
werd, dat mijn zelfvertrouwen een enorme push
gaf. Ik identificeerde me met haar. Wat zij kon, kon
ik op mijn manier ook. Als de PvdA een emancipatiepartij wil zijn, zal zij vrouwen in de partij een
stem moeten gunnen en niet op cruciale momenten en posities steeds maar weer dezelfde soort
mannen naar voren schuiven.
De uitspraak van Becker en Cuperus doet me
ook denken aan de actie van Groen Linksers Leo
Platvoet en Jos van der Lans tegen Femke Halsema.
Zij doet volgens deze heren te elitair en te intellectueel. In een interview noemen ze haar dat betweterige meisje. Een vrouw die iets moois bedenkt,
een intellectueel met visie, de heren moeten er
niets van hebben. Het lijkt alsof ze zeggen: ‘laat
het intellectuele en politieke spel maar aan ons
over meisje. Daddy knows best!’
Het cda en de ChristenUnie bepleiten het gezinsdenken met, laat me raden, vast de man als
kostwinner en hoofd van het gezin. Het standpunt
van de linkse heren van de PvdA en Groen Links
wijkt daar uiteindelijk niet veel vanaf, want als het
erop aankomt zijn zij voor een democratie waarin
daddy knows best.
De tegenvallende resultaten van de verkiezingsuitslag van 22 november 2006 kunnen tot hele
andere analyses leiden. Wat mij betreft is dat een
feministische agenda waar vadertje staat en patriarchale gewoontes en de uitbuiting van vrouwen
ter discussie staan. Waar onderwerpen als hoerenlopen, eerwraak en de ongelijke beloning van
vrouwen op de arbeidsmarkt op de agenda staan.
Waar het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en
kinderen voorop staat. Misschien is dat laatste iets
waar de Wiardi Beckman Stichting eens studie naar
kan verrichten?



evelien polter
Redactielid van het PvdA Magazine
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Het internationale profiel



De buitenlandse politiek heeft geen rol gespeeld in de
verkiezingsstrijd, ook niet vanuit de Partij van de Arbeid. En dat
terwijl het verkiezingsprogramma ruim aandacht besteedde aan
vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europa.
Tegelijkertijd doet de uitslag vermoeden dat onzekerheden bij de
kiezers over het buitenlands beleid wel degelijk een rol hebben
gespeeld. Kortom, de regering zit in een lastig parket.
Lastige issues die in verkiezingstijd zijn omzeild, zoals de
Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan, en de totstandkoming
van een nieuw Europees verdrag, moeten nu zonder duidelijk
mandaat van de kiezers opgelost worden.
Vandaar dat de Zuid Noord Commissie van de PvdA
op 23 januari jongstleden een seminar hield over ‘het
internationale profiel van de PvdA’. Twee thema’s stonden
centraal: globalisering, en vrede en veiligheid.
Het seminar blikte terug op de campagne, maar keek ook
vooruit. s&d publiceert de bijdragen van Robert Went, Bart
Tromp en Ko Colijn. Daarin komen prangende vragen aan de
orde. Waarom speelden politiek cruciale issues als globalisering,
en buitenlandse interventies geen rol in de verkiezingen? Leefden
deze kwesties en onze standpunten niet onder het electoraat?
Waren sommige PvdA-standpunten kwetsbaar gegeven het
huidige electorale klimaat? Maar ook: welke kwesties van
buitenlandse politiek moet de PvdA agenderen en politiseren in
de komende kabinetsperiode en hoe kan dat op een politiek
aansprekende wijze gebeuren?
s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 8

foto maarten hartman | hollandse hoogte

04-05-2007 10:47:49



s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 9

04-05-2007 10:47:50

Het internationale profiel (1)

Geen gezicht: de PvdA
en globalisering
robert went
Wie de internationale paragrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen achter elkaar doorneemt, zal zich net als ik verbazen
over de eensgezindheid van met name PvdA, sp
en GroenLinks over globalisering ¬ een woord
dat overigens ontbreekt in het coalitieakkoord
van cda, cu en PvdA.1 Er zijn natuurlijk accentverschillen, maar de buitenlandparagrafen van
deze drie partijen lijken opvallend veel op elkaar.
In alle programma’s wordt, om positief te beginnen, een aantal zeer terechte punten gemaakt:

10

>	het belang van armoedebestrijding, waar
handelsliberalisering cruciaal voor zou zijn;
>	de noodzaak van schuldenreductie voor ontwikkelingslanden;
>	het risico van vervuiling van het ontwikkelingsbudget2;
>	de Millenniumdoelen, die ook in het nieuwe
regeerakkoord een plek hebben gekregen;
>	good governance en de noodzaak om corruptie
te bestrijden;
>	last but not least: het recht van landen om zelf
te bepalen óf en, zo ja, op welke wijze zij willen integreren in de wereldeconomie. 3
Over de auteur Robert Went is econoom en werkt als
wetenschappelijk medewerker voor de Wetenschap
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is tevens
Research Associate bij de Amsterdam School of
Economics van de UvA.
Noten zie pagina 15

Maar geen van de partijen maakt een structurele analyse. Het voorgestelde beleid in de drie
programma’s blijft een beperkte lijst met veelal
mooie actiepunten, zonder veel samenhang en
richting. Ik onderbouw deze claim met drie thema’s die me voor de komende periode van groot
belang lijken op het gebied van globalisering. 4
handel als panacee
‘De helft van de wereldbevolking leeft van minder dan twee dollar per dag terwijl de gemiddelde gesubsidieerde koe in Europa twee dollar
twintig per dag krijgt.’5 Het is inmiddels een
bekende uitspraak, die het goed doet als oneliner
in de media om het scheve subsidiebeleid van
de vs en de eu aan de kaak te stellen. Zij geven
subsidie aan de eigen agrarische sector, die een
deel van haar producten exporteert naar ontwikkelingslanden, terwijl de arme landen handelsinkomsten mislopen omdat het importeren
van goederen uit deze landen door de vs en de
eu wordt belemmerd. In het kielzog van de succesvolle campagne van ngo’s en de Wereldbank
op dit punt, wordt in de genoemde verkiezingsprogramma’s een directe positieve relatie gelegd
tussen de bestrijding van armoede in emerging
markets en verdergaande handelsliberalisering.
Meer handel leidt tot meer groei en dat is
goed voor de armen, zo luidt kortweg de redenering. Maar econoom Dani Rodrik (2001)
onderzocht de literatuur die aan deze claims ten
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grondslag ligt, en concludeerde: ‘There is no convincing evidence that trade liberalization is predictably associated with subsequent economic
growth’. 6 Bovendien constateerde de u nctad
met betrekking tot de 49 allerarmste landen
van de wereld dat ‘better export performance
rarely translates into sustained and substantial
poverty reduction.’7 Kortom, de winst van meer
internationale handel voor ontwikkelingslanden wordt vaak schromelijk overschat. 8 Zelfs de
Wereldbank is inmiddels niet meer zo zeker van
haar zaak: ‘In 2003, the World Bank estimated
that a succesful Doha Round of trade negotiations would generate $500 billion for Third World
economies. After the report’s methodology was
criticized, the Bank lowered its estimate to $90
billion. Further adjustments by economists at
Tufts University brought the estimate down to
$39 billion, implying a benefit to those in the
developing world of less than a penny a day.’9
Impliciet lijkt in de linkse verkiezingsprogramma’s aangesloten te worden op wat door
Raphael Kaplinksy de ‘residu-benadering’ van
globalisering wordt genoemd: ‘The poor is made
up of those who have held back from participating in the global economy. As they change their
attitudes, and as globalization deepens, so the
poor will be mopped up. And, far from income
inequality being caused by globalization, the
expansion of labour-intensive exports leads to
greater equality.’10 Daarmee wordt veronachtzaamd dat een substantieel deel van de mondiale
armoede en inkomensongelijkheid een gevolg
is van globalisering. Vanuit vn-organisaties als
de unctad en het undp wordt bijvoorbeeld al
jaren in rapporten over de minst ontwikkelde
landen en de mondiale staat van de menselijke
ontwikkeling gesteld dat de inschakeling van
arme landen in de wereldeconomie op zich weinig oplost en ook weer tot nieuwe problemen
kan leiden. Oorzaak hiervan is de aanwezigheid
van structurele mechanismen binnen het huidige wereldwijde kapitalisme die ervoor zorgen
dat mondiale armoede en sociale ongelijkheid
niet of nauwelijks ¬ daarover verschillen de
meningen ¬ afnemen. Denk bijvoorbeeld aan

de ondergeschikte rol van bedrijven in deze landen (onder)in productieketens, de toenemende
concurrentie tussen landen op arbeidsvoorwaarden, de afhankelijkheid van grondstroffen
en producten met weinig toegevoegde waarde
van (sterk) fluctuerende prijzen en de mondiale
concentratie van inkopers en distributeurs van
producten. In deze contrasterende ‘relationele
benadering’ (Kaplinksy) van globalisering is het
‘in the very nature of globalization that poverty
is sustained and distribution worsened.’
Het ad hoc karakter van de globaliseringparagrafen van de linkse verkiezingsprogramma
uit zich ook in de afwezigheid van de financiële
sector in het voorgestelde beleid. Er zijn sterke
argumenten voor de claim dat juist deze sector
dominant is binnen de huidige wereldeconomie. Mondiale financiële normen bepalen de

Toen in 2006 aan eu-inwoners
gevraagd werd of zij globalisering
zien als een dreiging of als een
kans, koos 47 procent voor het
eerste antwoord en slechts 37
procent voor het tweede
smalle marges waarbinnen beleid gemaakt ‘mag’
worden en er is veelal een ongezonde fixatie op
rendement op korte termijn. Ontwikkelingslanden hebben hier misschien nog wel meer last
van dan van de bestaande handelsbelemmeringen.11 Het is daarom nogal opmerkelijk dat, met
uitzondering van de sp, die in haar programma
pleit voor het belasten van (alle?) kapitaalverkeer, niemand het meer heeft over de financiële
sector.
De visie en het beleid op het gebied van ontwikkelingshulp lijkt sowieso flink te worden
beïnvloed door de waan van de dag. Nog maar
een paar jaar geleden liep bijna iedereen in reactie op de ‘Azië-crisis’ bijvoorbeeld nog weg met

11
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het idee van een Tobin-tax. Een dergelijke kleine
belasting op de aanzienlijke valutatransacties die
dagelijks wereldwijd plaatsvinden, werd gezien
als een instrument om de speculatieve dimensie
in die handel enigszins af te remmen. Met als
prettige bijkomstigheid dat de opbrengsten voor
mooie doelen ¬ zoals armoedebestrijding ¬
zouden kunnen worden ingezet. Nu hebben de
programma’s het hier niet meer over en evenmin
over andere manieren om de financiële markten
onder controle te houden. Toch is er geen reden
om aan te nemen dat er geen financiële crises
meer kunnen ontstaan. Zo waarschuwt het imf
in haar meest recente World Economic Outlook dat
de economische risico’s in de wereld de laatste
tijd weliswaar zijn afgenomen, maar dat het
risico van financiële instabiliteit juist is toegenomen.
hoezo mondiale regulering?

12

Terwijl in de rest van de wereld steeds meer
wordt nagedacht en gediscussieerd over vormen
van mondiale regulering om de gapende kloof te
verkleinen tussen de toenemende economische
internationalisering enerzijds en de ver achterblijvende mondialisering van democratie, sociale rechten en milieunormen anderzijds, heeft
het verkiezingsprogramma van de PvdA hier helaas weinig over te melden. Datzelfde geldt voor
de programma’s van GroenLinks en de sp.
Buiten de grenzen van de Nederlandse politiek leeft dit onderwerp gelukkig wel. Denk
bijvoorbeeld aan het rapport van de World Commission on the Social Dimension of Globalization, waaraan naast Nobelprijs-winnaar Joseph
Stiglitz ook Eveline Herfkens meewerkte.12
Hierin staan veel relevante voorstellen en ideeën
voor een rechtvaardiger wereldorde. De International Labour Organization (ilo), die het
rapport sponsorde, werkt op dit moment aan
een follow-up. Of denk aan het eerder gememoreerde idee van de Tobin-tax, dat in ons land al
weer op z’n retour lijkt; internationaal is er de
afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe invullingen
en uitwerkingen voor een dergelijke interna-

tionale heffing. De discussie is inmiddels ook
verder verbreed naar mondiale belastingheffing
in het algemeen, bijvoorbeeld in een rapport van
de presidenten van Brazilië, Chili en Frankrijk
gericht aan de vn 13 en via een studie van een
Franse commissie van academici, experts van
financiële instellingen, plus de sociale beweging
attac. In deze door nota bene Chirac in de g8
ingebrachte studie worden voorstellen gedaan
voor mondiale belastingheffing.14 Dit alles lijkt
helaas grotendeels aan politiek Nederland voorbij te gaan.
globalisering zonder nederland
Tot slot is opvallend dat de programma’s evenmin veel woorden vuil maken aan de relatie tussen globalisering en binnenlandse uitdagingen
en problemen. Opmerkelijk, want inmiddels
heeft zelfs de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (oeso) vastgesteld dat de inkomensverschillen de afgelopen
globaliseringdecennia overal zijn toegenomen;15
om over vermogensverschillen nog maar te
zwijgen.16 Ook is er samenhang tussen de toenemende internationalisering van handel, financiële stromen, en productie, en de vrees bij velen
dat hun baan verplaatst zou kunnen worden
naar een ander land. Immers, mondiaal bestaat
er inmiddels een immens arbeidsreserveleger
en bedrijven kunnen veelal geloofwaardig drei-

Nationale staten kunnen om te
beginnen verliezers van handel en
off-shoring compenseren en
weerbaar maken
gen met een exit-optie, dat wil zeggen met het
verplaatsen van delen van de productie.17
Niet voor niks woeden in veel landen discussies over dit probleem. Toen in 2006 aan eu-inwoners gevraagd werd of zij globalisering zien
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als een dreiging of als een kans, koos 47 procent
voor het eerste antwoord en slechts 37 procent
voor het tweede. Internationale economische integratie wordt verantwoordelijk gehouden voor
het verlies van banen, sterkere economische
onzekerheid, en toenemende ongelijkheid. 18 En
een peiling in 2004 in de Verenigde Staten liet
zien dat 61 procent van de Noord-Amerikanen
vreest dat zijzelf of iemand in hun directe omgeving baanloos wordt omdat haar werkgever besluit naar een ander land te vertrekken. 19 Robert
Reich, Minister van Arbeid onder Bill Clinton,
sprak tijdens een Labor Day speech in dat verband over het volgens hem nieuwe fenomeen
van de ‘anxious class’. Deze bevindt zich tussen
de ‘overclass’ en de groeiende ‘underclass’, wordt
groter en is vooral bang om af te glijden langs de
sociale ladder. 20
mondiaal trilemma
Je hoeft geen Maurice de Hond te zijn om een relatie te veronderstellen tussen deze toenemende
onzekerheid bij (grote) delen van de bevolking
over de toekomst van werk, sociale zekerheid en
leefomgeving, en de uitslag van de Kamerverkiezingen. In de Financial Times en Economist verschijnen regelmatig bijdragen waarin bezorgd
wordt vastgesteld dat de meeste Europeanen en
Noord-Amerikanen zich tot de verliezers van
globalisering rekenen. Waarna een betoog volgt
dat dit niet veel langer zo door kan gaan zonder
dat het leidt tot onhoudbare situaties ¬ en mogelijk een nieuwe roep om protectionisme. 21
Politieke partijen positioneren zich in deze
discussie, en dat moet natuurlijk ook. Al dan niet
bewust kiezen zij daarbij positie in wat Dani
Rodrik het ‘politieke trilemma van de mondiale
economie’ heeft genoemd. 22 De essentie van
Figuur 1

dit trilemma (zie figuur) is dat je maar twee
van de volgende drie zaken kunt hebben: diepe
economische integratie, oftewel globalisering;
een democratisch beleid, oftewel de mogelijkheid om in een land zonder dreigende veto’s van
investeerders of financiële markten je eigen prioriteiten te stellen voor economisch en sociaal
beleid; en de natiestaat, oftewel een nationale
staat zoals ons land er één is. Alledrie tegelijk
kan niet, zegt Rodrik, je moet er twee kiezen.
Kies je voor globalisering plus de natiestaat,
dan moet je accepteren dat zeer sterke grenzen
worden gesteld aan het beleid dat je kunt voeren. Als belangrijke partijen op de financiële
markten of grote investeerders niet blij zijn met
je prioriteiten kunnen daar kapitaalvlucht en
investeringsstakingen op volgen. Dat merkte
bijvoorbeeld de Braziliaanse president Lula da
Silva, toen hij voor de eerste keer kandidaatpresident was. Anticiperend op zijn eventuele
overwinning werd op de financiële markten gespeculeerd tegen de Real, de Braziliaanse munt.
Zodat Lula zich gedwongen voelde om nog
tijdens de verkiezingscampagne een contract te
tekenen met het imf, waarin hij beloofde de nationale schuld binnen de gestelde termijnen af
te betalen. Thomas Friedman noemt dit de ‘gouden dwangbuis van de globalisering’. ‘Dwangbuis’ omdat meedoen betekent dat je weinig te
kiezen overhoudt, ‘gouden’ omdat hij denkt dat
dit meer groei en welvaart oplevert. 23
De tweede optie is te kiezen voor een sterke
natiestaat en de mogelijkheid zelf prioriteiten
te kunnen blijven stellen. Dan moet je globalisering afremmen of aan banden leggen. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog tot midden
jaren ’70. Met name de financiële sector werd in
deze periode sterk gereguleerd. Dit was door onder andere Keynes (Engeland) en Dexter White

13

Deep economic integration
‘Golden straitjacket’
Nation state

Global federalism

Bretton Woods compromise

Democratic politics
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(vs) afgesproken tijdens de internationale conferentie van Bretton Woods (1943), om te voorkomen dat de eigen economische prioriteiten
van landen gefrustreerd zouden worden door de
financiële markten.
Een derde mogelijkheid, tot slot, is de combinatie van economische globalisering met democratisch beleid op mondiaal niveau (mondiaal
federalisme). Dat betekent dat je een mondiaal
politiek systeem nodig hebt, zoals bijvoorbeeld
de socioloog Zygmunt Bauman bepleit. Het gewicht en de rol van nationale staten nemen dan
af, maar democratie en zeggenschap op mondiaal niveau komen ervoor in de plaats.
Als we onze politieke partijen binnen dit trilemma proberen te plotten, dan valt op dat één
kant van de driehoek niet of nauwelijks gedekt
is. 24 Dat, om te beginnen, de vvd en d66 zichzelf uitdrukkelijk linksboven langs de ‘gouden
dwangbuis’-as hebben gepositioneerd, lijkt een
weinig controversiële constatering. Mark Rutte
en ex-minister van Economische Zaken Laurens
Jan Brinkhorst stelden beide dat we van alles en
nog wat aan verworvenheden ter discussie moeten stellen, omdat we anders binnen de kortste
keren ingehaald worden door China en India en
dreigen te verarmen. Dat is een zeer eenzijdige
en sterk overdreven stelling. Als we de verkiezingsuitslag als indicatie nemen zien weinig
mensen deze optie als wenkend perspectief. Het
cda is op dit punt veel genuanceerder en komt
het meest in de buurt van de onderkant van de
‘gouden dwangbuis’-as.
Veel populairder zijn sceptische benaderingen van internationalisering, die corresponderen met de horizontale ‘Bretton Woods’-as. Er bestaan natuurlijk enorme verschillen tussen deze
partijen, maar in de aanloop naar het referendum over de Europese grondwet werd deze invalshoek op uiteenlopende wijze verwoord door
de sp, Geert Wilders (pvv) en de ChristenUnie
(cu). Er is duidelijk een grote (kiezers)markt
voor politiek die ervoor staat dat er onder geen
beding een Europese grondwet moet komen, dat
de eu geen eigen rol in de wereld moet spelen,
en dat onze nationale belangen ¬ wat die ook

mogen zijn ¬ goed moeten worden behartigd.
Blijft tot slot de meer kosmopolitische rechter
‘mondiaal federalisme’-as over, waar je de PvdA en
meer nog GroenLinks op zou verwachten. Maar
als dat de bedoeling was, is het slecht uit de verf
gekomen. Want zoals hierboven betoogd laten de
programma’s van beide partijen het grotendeels

Wordt het geen tijd om een
parlementair onderzoek in te
stellen naar globalisering en zijn
gevolgen?
afweten voor wat betreft een structurele analyse
van globalisering, elders gevoerde discussies over
mondiale regulering, en de ¬ terechte ¬ vrees
bij velen in eigen land dat ze de prijs moeten betalen voor globalisering. Onderzocht heb ik het
niet, maar aangezien beelden en oneliners erg belangrijk zijn in de politiek en de PvdA en GroenLinks zich niet altijd even duidelijk als verdedigers van de verworvenheden van de welvaartsstaat hebben gepresenteerd ¬ denk bijvoorbeeld
aan discussies over ontslagbescherming ¬ vrees
ik dat bij gebrek aan een onderscheidend geluid
op dit punt beide partijen door velen in de buurt
van d66 en de vvd geplaatst zijn
verliezers en winnaars
Als ¬ en wat mij betreft is dat te hopen ¬ de
PvdA en GroenLinks zich meer aan de onderkant
van de rechter ‘mondiaal federalisme’-as willen
positioneren, is de kern van de daarbij passende
benadering niet al te moeilijk te formuleren.
De essentie daarvan is dat globalisering behalve
winnaars ook veel verliezers kent ¬ in eigen
land, de eu, de vs en ontwikkelingslanden ¬
maar dat dit geen fataliteit is. Oftewel: er is wat
aan te doen.
Nationale staten kunnen om te beginnen ¬
(veel) meer dan nu gebeurt ¬ verliezers van

s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 14

04-05-2007 10:47:51

Het internationale profiel Robert Went Geen gezicht: de PvdA en globalisering
handel en off-shoring compenseren en weerbaar
maken. Het serieus nemen van de problemen en
zorgen van de ‘bezorgde klasse’ heeft niks met
behoudzucht te maken. Als globalisering werkelijk de welvaartswinst oplevert die de voorstanders claimen, kan er toch niemand tegen zijn dat
een deel daarvan wordt aangewend om de verliezers te ondersteunen?25 En om ¬ als bijeffect ¬
draagvlak voor globalisering met een menselijk
gezicht te creëren. Dit zal overigens niet altijd
makkelijk zijn, want we weten veelal nog niet
eens wie die verliezers zijn, wat ze verliezen en
hoe ze het beste gecompenseerd kunnen worden. Collega-economen zullen overigens graag
wijzen op de vele valkuilen en risico’s die daarbij
kunnen opduiken.
Maar daarmee zijn we er niet. Want op morele gronden ¬ de onnodige mondiale armoede
en grote sociale ongelijkheid ¬ alsmede om
dergelijke nationale of Europese arrangementen
ook op langere termijn te waarborgen, is tevens
een actieve inzet nodig om een rechtvaardige
internationale economische orde te scheppen als
alternatief voor de huidige neoliberale globalisering. Dat vereist op veel punten méér en andere
¬ dus niet minder ¬ vormen van Europese26 en
mondiale regulering en coµrdinatie. De ruimte
ontbreekt om dit hier verder uit te werken, maar
denk daarbij bijvoorbeeld aan een beleid van
het imf, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie dat ruimte geeft aan ontwikkelings-

Noten
1

Volgens de Haagse topambtenaar die me op deze afwezigheid van het g-woord wees,
wordt het regeerakkoord in tijden van taakstellingen ¬ zoals
de huidige ¬ op departementen door iedereen gespeld om
te kijken of zijn of haar ‘ding’ er
in voorkomt en dus belangrijk
blijft.
2 Wat overigens ook kan komen
door hoe aan schuldenreductie

landen om hun eigen prioriteiten te bepalen;
aan mondiale belastingen en herverdeling van
inkomen en vermogen om ontwikkeling te financieren; en aan dwingende mondiale regels
in plaats van vrijblijvende aanbevelingen voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
een parlementair onderzoek?
Behalve tijdens het grote globaliseringdebat
¬ toentertijd ook wel gekscherend de ‘Koos
Clinton show’ genoemd ¬ dat in 1994 door de
toenmalige minister van ez Koos Andriessen
werd georganiseerd en zelfs op de televisie werd
uitgezonden, is in ons land eigenlijk nooit meer
geprobeerd een serieuze discussie te initiëren
over globalisering; over wat het is en wat het
betekent voor eigen land en voor de rest van
de wereld. We weten een heleboel dingen nog
niet, veel gepubliceerde rapporten en studies
zijn anekdotisch of self-serving, en verschillende
departementen zijn op hun eigen manier met
(de gevolgen van) globalisering bezig, zonder
expliciete gedeelde visie. Wordt het geen tijd om
in die lacunes te voorzien door bijvoorbeeld een
parlementair onderzoek in te stellen naar globalisering en zijn gevolgen, zoals onze oosterburen aan het begin van deze eeuw reeds gedaan
hebben, of er een breed maatschappelijk debat
over te organiseren?27

vormgegeven wordt. Zie Jan
Willem Gunning en Sweder van
Wijnbergen, ‘Regeerakkoord
werkt arme landen tegen’, Financieel Dagblad, 21 februari
2007.
3	 Zie het prijswinnende boek van
Cambridge-econoom Ho-Joon
Chang (2002), Kicking Away the
Ladder. Development Strategy
in Historical Perspective. London: Anthem Press.
4 Zoals uit dit artikel blijkt behoor
ik niet tot de onderzoekers die

menen dat met de hedendaagse
globalisering niks nieuws
onder de zon is. Zie voor dat
standpunt bijvoorbeeld Alfred
kleinknecht, Ro Naastepad en
Servaas Storm (2006), ‘Links
conservatisme: opmerkingen
bij het manifest van Waterland’,
Waterstof 19, www.waterlandstichting.nl.
5 Vraaggesprek met Sylvia Borren, algemeen directeur van de
novib, op www.novib.nl
6 ‘The only systematic relation-
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ship is that countries dismantle
trade restrictions as they get richer, which accounts for the fact
that most of today’s rich countries embarked on economic
growth behind protective barriers, which they subsequently
lowered’ (Rodrik 2001: 7). Wereldbankeconomen Dollar en
Kraay (2000) stellen in hun bekende studie Trade, Growth and
Poverty dat grotere openheid
voor handel goed is voor economische groei en (dus) voor het
bestrijden van armoede. Er was
echter veel mis met de door hen
gebruikte data en Rodrik (2002)
noemde deze analyse daarom
‘extreem misleidend’. Hij deed
de berekeningen over en vond
geen enkel bewijs dat landen die
snel en verregaand hun handel
liberaliseren het economisch
beter doen dan andere landen,
en zelfs enige aanwijzingen
voor het tegendeel: ‘De claim
van de auteurs over de heilzame
effecten van handelsliberalisering op armoede moeten gezien
worden als beweringen die
meer zijn gebaseerd op geloof
dan op bewijs.’
7 United Nations Conference
on Trade and Development
(unctad) (2004), The Least Developed Countries Report 2004.
Genève: unctad.
8 Weisbrot en Baker noemen een
aantal redenen waarom landen,
anders dan modelberekeningen
suggereren, niet noodzakelijk
profiteren van handelsliberalisering of daar zelfs slechter van
kunnen worden. Weisbrot en
Baker (2002), The Relative Impact of Trade Liberalization on
Developing Countries, Center
for Economic and Policy Research, www.cepr.net.
9 Jeff Faux (2007), ‘Globalization
that works for working Ame-
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ricans’, epi Briefing Paper 179.
Washington dc: Economic Policy Institute, www.epi.org.
Raphael Kaplinsky (2005), Globalization, Poverty and Inequality. Cambridge, Polity Press.
Zie Mark Weisbrot en Dean Baker t.a.p.
World Commission on the Social Dimension of Globalization
(2004), A Fair Globalization:
Creating Opportunities for All.
Geneve: ilo. www.ilo.org.
Technical Group on Innovative
Financing Mechanisms (2004),
Action Against Hunger and
Poverty. www.diplomatie.gouv.
fr/en/img/pdf/rapportdugroupequadripartite.pdf.
Groupe de travail sur les nouvelles contributions financières
internationales (2004), Rapport
à Monsieur Jacques Chirac,
Président de la République.
http://www.diplomatie.gouv.
fr/actual/pdf/landau_report.
pdf (English version)
Aldus Raymond Torres, Head
of Employment Analysis and
Policy Division van de oeso,
tijdens zijn inleiding op een expertbijeenkomst over de sociale
dimensie van globalisering van
het ministerie van szw, waaraan ik 13 december j.l. mocht
deelnemen.
Zie voor een serieuze poging de
mondiale vermogensverdeling
te berekenen James Davies e.a.
(2006), The World Distribution
of Household Wealth, www.
wider.unu.edu. Een citaat uit
dit rapport: ‘Our wealth Gini
[index] estimates for individual
countries range from a low
of 0.547 for Japan to the high
values reported for the usa
(0.801) and Switzerland (0.803),
and the highest values of all in
Zimbabwe (0.845) and Namibia
(0.846). The global wealth Gini

is higher still at 0.892. This
roughly corresponds to the Gini
value that would be recorded
in a 10-person population if
one person had $1000 and the
remaining 9 people each had $1.’
17 Leidende handelseconomen
komen inmiddels tot de conclusie dat een ‘nieuw paradigma’
nodig is om te begrijpen wat de
gevolgen zijn van het feit dat
de productie van goederen en
in toenemende mate diensten
in deeltaken opgeknipt kan
worden, die niet op dezelfde
locatie uitgevoerd hoeven te
worden. Zie bijvoorbeeld Gene
Grossman en Esteban RossiHansberg (2006), The Rise of
Offshoring: It’s Not Wine for
Cloth Anymore. Paper gepresenteerd tijdens de Jackson
Hole conferentie van de Fed van
Kansas. www.kc.frb.org/
18 Jeffrey Frieden, Will Global
Capitalism Fall Again?, Bruegel
Essay and Lecture Series, www.
bruegel.org.
19 Jeff Faux, t.a.p. De auteur van
het paper voegt daar terecht iets
aan toe: ‘The threat to off-shore
production, real or exaggerated,
gives employers substantial
leverage over their employees.’
20 Zie Raphael Kaplinksy t.a.p. en
Louis Uchitelle (2006), The Disposable American. Layoffs and
their Consequences. New York:
Alfred A. Knopf.
21 Zie ook Jeffrey Frieden, t.a.p.
22 Dani Rodrik (2002) Feasible
Globalizations. http://ksghome.
harvard.edu/~.drodrik.academic.ksg/papers.html.
23	 Thomas Friedman (2000) The
Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New
York: Anchor Books.
24 Voor de zekerheid: deze exercitie is er niet op gericht om
wie dan ook in een bepaalde
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logica te drukken, dus correcties
zijn welkom wanneer daarbij
(een) partij(en) onrecht gedaan
wordt. Niet verrassend wellicht,
maar het was het moeilijkst om
te bepalen waar het cda in deze
discussie staat.
25 Zie Paul de Beer (2007), ‘Begrijp
behoudzucht’, s&d 1-2. Zie ook
Robert Went (2006), ‘Compenseer de verliezers’, s&d,
11. Volgens Jacques Delpla and
Charles Wyplosz hoeft het eenmalig slechts 20 procent van het
Franse bnp te kosten om alle

insiders op de arbeidsmarkt in
Frankrijk volledig te compenseren voor het opgeven van hun
relatieve privileges t.o.v. outsiders. Zie ‘The French will accept
reforms, for the right price’, The
Financial Times, 21 maart 2007.
26 Zie bijvoorbeeld Bastiaan van
Apeldoorn (2007), ‘Is een ander
Europa mogelijk? Linkse dilemma’s tegenover een neoliberaal
project’, Waterstof 22, www.
waterlandstichting.nl.
27 Zie Robert Went (2002),‘De
politiek van de economie’, De

Groene Amsterdammer, 30
november 2002. In Finland
publiceerde de Economische
Raad van de Premier eind 2006
twee rapporten over globalisering en de gevolgen voor de eu
en Finland ¬ zie http://www.
government.fi/hallitus/talousneuvosto/en.jsp. Maartje
van Putten wees me, als andere
mogelijk bruikbare vorm, op de
National Roundtables on Corporate Social Responsibility die
de Canadese regering onlangs
organiseerde.
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Vechten overzee: de PvdA en
militaire interventies
bart tromp
In de verkiezingscampagne probeert een politieke partij enerzijds zoveel mogelijk stemmen
te winnen, anderzijds toch ook doelen te stellen
waaraan zij in de komende periode vast wil houden, of zij nu regeringsverantwoordelijkheid
draagt, dan wel in de oppositie verblijft. In deze
bijdrage is het onderliggende thema hoe in de
PvdA de logica van het campagne voeren, althans
de wijze waarop die de laatste tijden door de partijleiding is ‘ingevuld’, zich moeizaam verhoudt
met de vereisten van een politiek programma
dat inhoudelijk richting geeft, toegespitst op
een kwestie die de Nederlandse buitenlandse en
defensiepolitiek steeds meer beheerst: de deelname aan buitenlandse interventies.
pseudo-deskundigheid

18

In de campagne voor de Tweede Kamer speelden
kwesties van buitenlandse politiek geen rol. In
zekere zin was dit niet opmerkelijk. Vanaf de
verkiezingen van mei 2002 is er in de Nederlandse politiek, gevolgd door de media, sprake
van een binnenwaarts gericht perspectief. Het
regeerakkoord van het eerste kabinet Balkenende (dat niet zo mocht heten, want dat was
Over de auteur Bart Tromp is bijzonder hoogleraar
in de theorie en geschiedenis van de Internationale
Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en
redacteur van s&d
Noten zie pagina 22

‘oude politiek’) besteedde nauwelijks anderhalf
van de zestig pagina’s aan defensie, buitenlandse
politiek en ontwikkelingssamenwerking. Dit
voorbeeld is representatief voor het huidige
politieke klimaat in Nederland, dat door het
referendum over het grondwettelijk verdrag
voor Europa in 2005 in dit opzicht nog guurder
is geworden.
Die verwaarlozing is nog vreemder, waar de
meeste politieke partijen er juist in hun verkiezingsprogramma’s op wezen dat ons land te
maken heeft met vergaande consequenties van
mondialisering en europeanisering; dat ‘Nederland geen eiland is’, zoals de zin luidt waarmee
de internationale paragraaf van het verkiezingsprogramma van de sp opent. Geen enkele partij
heeft echter getracht thema’s van buitenlandse
politiek in de campagne centraal te stellen, wat
ze daarover ook te melden hadden in hun verkiezingsprogramma’s. Evenmin hebben de media,
een enkele uitzondering daargelaten, hier de
aandacht op gevestigd.
Nu hebben verkiezingsprogramma’s een
drievoudige functie. Zij zijn in eerste instantie
bedoeld om op belangrijke punten een voor de
partij geldend standpunt en daarbij passend
beleid vast te leggen. In deze fase gaat het om
de uitkomst van een interne discussie ¬ als die
er al is geweest. Daarna krijgt het programma
een externe functie: het moet bestaande en
potentiële kiezers van de partij overreden de
juiste keuze te maken. Na de verkiezingen krijgt
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Het internationale profiel Bart Tromp Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies
het programma een derde functie. Het is inzet
bij programmatische onderhandelingen over
regeringsdeelname en uitgangspunt voor het
optreden van de fractie in de Tweede Kamer.
Deze drie functies liggen wel in de tijd, maar
niet in het gebruik in elkaars verlengde. Er is een
onmiskenbare tendens om de wervende functie
al bij de opstelling veel zwaarder te laten wegen
dan de andere. Tijdens de verkiezingscampagne
maakt het campagneteam de inhoud ondergeschikt aan wat als een succesvolle manier van
stemmen-maximalisering wordt gezien. Wanneer zaken van buitenlands beleid worden beschouwd als te ver van het kiezersbed, komen ze
daarom niet aan de orde.
De vraag of dit vanuit electoraal of democratisch oogpunt verstandig is, komt daarbij
niet aan bod. Hedendaagse campagneteams,
overigens niet alleen die van de PvdA, menen
dat het in de politiek om personen gaat en veel
minder om ideeën en programma’s. Dit is een
hardnekkig misverstand dat geen steun vindt
in serieus wetenschappelijk onderzoek. Alleen
al bij deze verkiezingen is het weersproken
door de meer dan vier miljoen kiezers die hun
heil zochten bij stemwijzers op internet ¬ wat
men van overigens ook van de validiteit van dit
instrument vindt.
Van een andere orde is dat het bij verkiezingscampagnes niet alleen gaat om het winnen
van stemmen, maar ook om het informeren
van de burger. Dit is vanuit het oogpunt van
democratische legitimiteit van groot gewicht,
aangezien er voor deze functie geen alternatief
is. Uitoefening van deze functie vereist wel dat
de inhoud van het programma niet wordt geofferd aan de behoefte aan reclame of de neiging
tot verheimelijken in plaats van verhelderen. Ik
noem twee voorbeelden.
Alleerst de poging die Kamerlid Crone indertijd ondernam door te betogen dat fiscalisering
van de aow al deel uitmaakte van het vorige
verkiezingsprogramma. Iets dat alleen door gevorderde ontcijferaars van geheimschrift uit de
tekst van het programma kon worden afgelezen.
Als tweede de bezwering in het PvdA-pro-

gramma dat een nieuw grondwettelijk verdrag
niet langs de achterdeur, dat wil zeggen, zonder
een nieuw referendum, tot stand mag komen.
Maar het programma gaat, evenmin als dat van
andere partijen, precies in op de vraag hoe de
reële problemen van ordening en besluitvorming, waarop het oorspronkelijke grondwet-

Dat het in de politiek om personen
gaat en veel minder om ideeën en
programma’s is een hardnekkig
misverstand
telijke verdrag toch allereerst een antwoord
formuleerde, volgens haar dan wél bedwongen
kunnen worden. Noch of het paardenmiddel
van een grondwettelijk verdrag en een daaraan
voorafgaande ‘conventie’ verlaten wordt voor
het oude procédé van een intergouvernementele
conferentie afgesloten met een gewoon verdrag.
Maar juist dit was van grote waarde geweest,
niet om stemmen te winnen, maar om de burger
te informeren over wat de partij te zijner tijd op
dit punt zou gaan doen. Door dit achterwege te
laten is de kiem gelegd van nieuw wantrouwen
tegen ‘Europa’..
Kortom, het verkiezingsprogramma is er niet
alleen en niet in de eerste plaats om potentiële
kiezers te behagen, maar ook en vooral om ze te
informeren. Het is bij uitstek een middel om de
politieke agenda te bepalen, maar ook om legitimiteit te verwerven voor latere, op grond van
het programma te nemen besluiten. Veel van de
instabiliteit van de Nederlandse politiek van de
laatste twintig jaar is mede veroorzaakt doordat
politieke partijen hun programma verwaarlozen
en ná de verkiezingen tot regeerakkoorden komen die geenszins herleid kunnen worden tot
wat ze daarvóór de kiezers hadden voorgehouden en beloofd.
Niet alleen de PvdA, vrijwel alle partijen zijn
deze weg gegaan. Niettemin is het mijn stellige
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Het internationale profiel Bart Tromp Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies
indruk dat de PvdA hier weer eens het voortouw
heeft genomen. Sinds de PvdA ruim vijftien jaar
geleden tot ‘professionalisering’ van de verkiezingscampagne overging, heeft de partij op één
na alle landelijke verkiezingen verloren. Dat is
weinig opbeurend. Misschien heeft het er mee
te maken dat ‘professionalisering’ hier niet inhoudelijke en bewezen kwaliteit betreft, maar
het voltijds betalen van praatjesmakers.
Mijn eerste conclusie luidt dat de PvdA politieke inhoud niet langer ondergeschikt mag maken aan pseudo-deskundigheid over het winnen
van verkiezingen.
minder gemakzuchtig

20

Nu wat betreft buitenlandse interventies. Het
centrale gegeven hier is dat Nederland een oorlogvoerende staat is geworden. Het is echter niet
een staat die dat op eigen houtje doet. Nederlandse bijdragen vinden altijd plaats in een groter verband, dat van de vn, dat van de navo, een
daarvan afgeleide ‘coalitie van bereidwilligen’,
of in dat van de eu. In al deze gevallen heeft ons
land weinig of niets te zeggen over de casus zelf,
noch over de bevelvoering en strategie. Haar
politieke en militaire autonomie beperkt zich
tot het tactische niveau waarop Nederlandse
eenheden opereren.
Bij het raadplegen van de verkiezingsprogramma’s van de meest relevante partijen blijkt
dat zij de draagwijdte daarvan niet echt onder
ogen zien. De vvd al helemaal niet. Haar als tabloidkrant uitgegeven verkiezingsprogramma
heb ik elders gekarakteriseerd als de wekelijkse
Aldi-advertentie. Maar dan een advertentie zonder vermelding van wat het artikel voorstelt en
wat het kost. ‘Nederland moet de beschikking
blijven houden over een moderne krijgsmacht,
die zonodig in moeilijke omstandigheden en ver
van huis kan worden ingezet.’ Dat is alles. Achteraf valt te constateren dat de vvd zich met deze
passage als mogelijke regeringspartij ecarteerde.
Blijft de vvd daarom verder buiten beschouwing, dan valt op basis van de verkiezingsprogramma’s te constateren dat de andere grote par-

tijen, cda, PvdA en sp op een aantal punten niet
ver van elkaar staan. Het voornaamste verschil
is tussen enerzijds cda en anderzijds sp en PvdA
dat de laatste twee deelname aan buitenlandse
interventies willen beperken tot vredesoperaties
onder mandaat van de vn.
Blijft staan dat geen enkele partij een duidelijk antwoord heeft op de centrale vragen
voor het Nederlandse buitenlands beleid. Deze
komen voort uit het feit dat de uitgangspunten
van de Nederlandse buitenlandse politiek van de
afgelopen vijftig jaar niet meer gelden. Dat was
in de eerste plaats: de navo als defensief militair
bondgenootschap zowel als overleginstituut
tussen de vs en de andere lidstaten. En daarnaast
de Europese integratie, die verder gaat dan het
vrije verkeer van goederen, mensen, kapitaal en
diensten, zoals vastgelegd in artikel drie van het
eeg-Verdrag, en sinds 1992 gestalte krijgt in het
kader van de toen opgerichte Europese Unie1.
Nederland heeft veel eerder dan andere lidstaten
van de navo de transformatie van zijn krijgsmacht van verdediging van het grondgebied tot
een interventiemacht ten dienste van het nationaal belang bewerkstelligd.

Geen enkele partij heeft een
duidelijk antwoord op de centrale
vragen voor het Nederlandse
buitenlands beleid
Dat is gebeurd op een hoog niveau van militaire bekwaamheid, zowel wat uitrusting en
ondersteuning aangaat, als de personele bezetting. De prijs daarvan is dat er eerder op ons land
een beroep wordt gedaan tot deelname aan militaire acties in het buitenland, dan op de meeste
andere lidstaten ¬ of het nu om de navo, de
eu dan wel de vn gaat . Met het gevaar dat de
Nederlandse krijgsmacht in zulke operaties een
variant van het vreemdelingenlegioen wordt.
Tot dergelijke operaties wordt immers besloten
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Het internationale profiel Bart Tromp Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies
op een niveau waartoe Nederland meestal niet
eens toegang heeft, laat staan dat het aan de besluitvorming deelneemt. Noch is er sprake van
rechtstreekse invloed op de gekozen strategie.
Dat is een fundamenteel verschil met de traditionele bijdrage van de Nederlandse defensie in
bondgenootschappelijk verband aan de verdediging tegen een Sovjet-Russische aanval.
Waar deze bijdrage plaats zou vinden in het
kader van de verdediging van de staat der Nederlanden deed zich geen spanning voor tussen
nationale autonomie en internationale samenwerking in navo-verband. Dat ligt anders bij
buitenlandse interventies waar daadwerkelijk
militair wordt opgetreden. Dat vereist een echte
integratie van gevechtseenheden die bij vredesoperaties ontlopen kan worden, maar nu onherroepelijk het feitelijk opgeven van nationale
soevereiniteit inhoudt. Zoniet, dan is er geen
sprake van een militair bruikbare eenheid. Een
voorbeeld vormt de zogenaamde internationale
divisie die aan de kant van de vs in Irak is gestationeerd. 2
Defensie is door de transformatie van de
krijgsmacht en de mogelijke deelname aan interventies in het buitenland een instrument van
buitenlandse politiek geworden. Dit gegeven
vraagt om een veel zelfstandiger afweging door
Nederland van de voors en tegens van deelname
dan in de afgelopen tien jaar, van Bosnië tot
en met Afghanistan, het geval is geweest. Het
vraagt ook om een veel nauwere afstemming
tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Zo’n zelfstandige afweging dient gebaseerd
te zijn op een politieke belangenafweging, maar
evenzeer op volkenrechtelijke legitimiteit. Het
is te gemakkelijk om ervan uit te gaan dat deze
gewaarborgd is als er sprake is van een mandaat
van de vn. Terecht constateerde in het geval
van Afghanistan de volkenrechtsgeleerde Nollkaemper dat deze tamelijk dubieus is. 3 Het is
te gemakzuchtig de internationale rechtsorde
gelijk te stellen aan het optreden van de vn en
de Veiligheidsraad. Ik noem als voorbeeld het
anti-terrorismebeleid van de vn, waarbij de

Veiligheidsraad optreedt als wetgever, openbaar
aanklager en rechter, zonder dat sprake is van
enige vorm van rechtsbescherming. 4

Mijn suggestie: bouw een barrière
tegen het systematisch vergeten
wat de prijs is van continue
improvisatie
Mijn conclusie: de PvdA dient in campagnes
minder gemakzuchtig dan tot nu toe de drie belangrijkste problemen op het gebied van de buitenlandse politiek aan de kiezers voor te leggen:
met betrekking tot Europa, navo en vn. Minder
gemakzuchtig: door ze in de eerste plaats onder
ogen te zien en in de tweede plaats ook oplossingen voor deze problemen voor te leggen.
vergeten
Tot slot enkele opmerkingen over het programma van de PvdA, niet alleen als het gaat om
internationale politiek.
Als iemand die al tientallen jaren politieke
partijen, en soms in het bijzonder de PvdA volgt
en bestudeert, valt het mij op hoe weinig die
partijen erin slagen gebruik te maken van het
feit dat het formele, en formeel democratische
organisaties zijn. In plaats daarvan zie je ¬
zeker de laatste vijftien jaar ¬ altijd gescheld
op ‘formalisme’, ‘regeltjes’ en ‘procedures’. De
voordelen van een klassieke organisatie worden
eerder genegeerd dan gebruikt (behalve bij de ledenadministratie, vermoed ik). Zo’n organisatie
kent arbeidsverdeling en hiërarchie gebaseerd
op professionaliteit, continuïteit (onder andere
tot uiting komend in standaardoperatieprocedures voor vergelijkbare situaties), cumulatie
van kennis en deskundigheid, toewijzing van
posities op basis van kwaliteit via democratische
procedures die legitimiteit garanderen, maar
ook gedeelde kennis en ervaring.
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In plaats daarvan is het gebruikelijke beleidsproces in de PvdA een aaneenschakeling van ad
hoc beslissingen, ad hoc ingestelde werkgroepen,
los van elkaar uitgegeven nota’s en rapporten die
niet onderdeel van een interne discussie en besluitvorming zijn geweest, en op een willekeurig tijdstip weer door andere vervangen worden.
De opstelling van een verkiezingsprogramma
is steeds weer het hoogtepunt in een cyclus van
improvisatie, waarbij het enige uitgangspunt

Noten
1

Zie mijn bijdrage aan De herontdekking van de wereld.
2 Cf. de passages over multinationale eenheden in Rupert Smith,

is dat alles heel anders moet dan de vorige keer,
als er al mensen bij betrokken zijn die de vorige
keer nog hebben meegemaakt. Ik eindig daarom
met de suggestie een volgende keer te beginnen
met na te gaan wat er met het vorige programma
is gedaan, alvorens een nieuw op te stellen, en
meer in het algemeen een barrière op te bouwen
tegen het systematisch vergeten wat de prijs is
van continue improvisatie.

The Utility of Force. The Art of War
in the Modern World, London,
Penguin, 2006.
3	 André Nollkaemper, ‘Nederland
laat recht wijken voor macht’,
nrc Handelsblad, 30 november

2006.
4 Zie Terrorismebestrijding in
mondiaal en Europees perspectief,
Den Haag, Adviesraad Internationale Vraagstukken, No. 49,
September 2006.
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Buitenland: best belangrijk
ko colijn
Als onderdeel van de kater na het ongunstige
verkiezingsresultaat voor de PvdA gold, misschien zelfs al voor de uitslag op 22 november
bekend werd, een onaangenaam gevoel dat ‘het
buitenland’ in de campagne afwezig was geweest. Ik meen met een voorlopig antwoord op
dat onaangename gevoel te kunnen komen.
Wat als eerste opvalt is dat de PvdA op de
belangrijkste buitenlandspolitieke issues helemaal geen significant ander standpunt inneemt
dan de concurrerende partijen. Aan de snelle
conclusie dat de inhoudelijke verschillen niet
zeer groot waren zou de conclusie verbonden
kunnen worden dat het logisch was dat het
‘buitenland’ nauwelijks een rol in de campagne
heeft gespeeld, het scorebord komt immers pas
in beweging als het spel spectaculair op en neer
golft en kansen voor beide doelen ontstaan, om
in voetbaltermen te spreken.
Maar deze korte redenering moet wel aangevuld worden. Het onderbelicht blijven van
buitenlandse politiek zou ook te maken kunnen
hebben met de vrees van kwetsbaarheid, wat
tot vermijdend gedrag heeft geleid. Hier dienen
zich twee mogelijkheden aan: het specifieke
PvdA-standpunt ter zake van belangrijke issues
zoals het al dan niet steunen van de missie Uruzgan of van de Europese Grondwet kan kwetsbaar
zijn. Of: het onderwerp als zodanig is bij de kieOver de auteur Ko Colijn is bijzonder hoogleraar
Internationale Betrekkingen aan de Faculteit der
Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam
Noten zie pagina 30

zer niet populair (Europa, geeuw) en kan maar
beter weggezwegen worden.
Keuzes kunnen pijnlijk zijn en blijven, of ze
kunnen het alsnog worden. Wie (tegen beter
weten in?) hoopte op een succesvolle wederopbouwmissie in Uruzgan, moet niet rekenen op
hulp van de Taliban. Wie destijds op integere
gronden voor de verwijdering van Saddam
Hoessein was, is nu beland in het kamp dat medeverantwoordelijkheid draagt voor de schandelijke nasleep, of erger nog, van leugens wordt
beschuldigd. En ook politieke partijen kunnen
daar collectief last van hebben.
Daarnaast speelt ook de generieke impopulariteit van het thema. Als het waar is dat
buitenlandse politiek ∑berhaupt niet scoort en
verboden terrein is in verkiezingstijd, dan is de
stilte ook verklaard. De spin doctors verbieden
het eenvoudig, en we zijn weer terug bij het
oeroude ‘af’ waarin buitenlandse politiek werd
beschouwd als een zaak van de elites, de rest van
het volk wilde of kon het toch niet begrijpen.
Gecompliceerd, en lastig uit te leggen, is buitenlandse politiek zeker. Het komt immers zo
vaak neer op het zoeken naar het minste kwaad,
de jungle van de wereldpolitiek kent andere omgangsvormen dan die van de nationale rechtsstaat. Maar de gevolgen van zwijgen kunnen
ingewikkelder en ernstiger zijn.

23

partijprogramma’s naast elkaar
Van de grote overeenkomsten nu terug naar de
kleine verschillen in de verkiezingsprogramma’s.1 Ook kleine verschillen kunnen immers
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significant zijn, misschien leggen zij de gevoeligheden bloot die hierboven als mogelijke verklaring voor ‘stilte’ zijn aangegeven. Ik beperk
me tot de marginale verschillen tussen PvdAstandpunten en die van de sp, het cda en de cu.
GroenLinks en de vvd komen er bij mij bekaaid
af: de eerste partij heeft zichzelf vroegtijdig
buitenspel verklaard en is nu partner noch concurrent, de tweede is dat ¬ electoraal gezien ¬
nauwelijks omdat zij aan de andere kant van het
politieke spectrum opereert. 2
> De Socialistische Partij
De sp had welbeschouwd een matig onderbouwd en incoherent programma. Individuele
standpunten fungeerden als blikvangers ten
koste van de samenhang. Zo wordt de Navo in
Afghanistan nog steeds gemakkelijk neergezet
als ‘het instrument van Amerikaanse interventiepolitiek’, tegelijkertijd wordt de organisatie
zelf niet meer in de ban gedaan, met name niet
als ze een rol vervult in wat ook door de sp wordt
gezien als ‘het nemen van verantwoordelijkheid
voor vrede en veiligheid’.

De kans dat de ‘waarheid’ over Irak
spontaan boven water komt is vrij
groot

24

De aanwezigheid van coalitietroepen in Irak
wordt consequent aangezien voor ‘bezettingspolitiek’. Nu kun je veel kritiek hebben op het
optreden van de Amerikanen in Irak maar ik
geloof niet dat bezetten het oogmerk was. De sp
zoekt haar toevlucht tot de Raad van Europa en
de ovse als de twee belangrijkste organisaties
die ons vrede en veiligheid hebben gebracht ¬
een bizarre historische manoeuvre die slechts
verraadt dat het Marijnissen c.s. meer om haar
generieke afkeer van de eu en de navo te doen
is dan om de historische werkelijkheid
De veelgehoorde stelling dat de sp een ouderwetse, nationalistische partij is, zie ik enerzijds

ontkend in het verkiezingsprogramma van de
partij waarin staat dat de wereld heel verweven
is geraakt en dat internationale samenwerking
daardoor hoogst nodig is, maar anderzijds bevestigd door de eis dat Nederland volledig ‘zelf
verantwoordelijk moet blijven voor zijn buitenlands beleid’, ook als het gaat om bestrijding van
het terrorisme.
Dit overziende concludeer ik dat de drie
pijlers van de buitenlandparagraaf van de sp
een wankel bouwwerk opleveren, te weten een
onmogelijke combinatie van ‘warm’ internationalisme en de gevoelde verantwoordelijkheid
voor vrede en veiligheid, de koude afkeer van
het Europese gemeenschappelijke buitenlands
en veiligheidsbeleid (gbvb) en de navo (omdat
het eerste in de visie van de sp alleen succesvol is
als het zich aan het Amerikaanse beleid conformeert), en ten slotte de eis om zelf verantwoordelijk te zijn op het terrein van de buitenlandse
politiek
> De ChristenUnie
Bij vergelijking van het verkiezingsprogramma
van de cu en het PvdA-programma is duidelijk
dat de overeenkomsten belangrijker zijn dan de
verschillen, al zijn de laatste zeker niet onvindbaar. De cu spreekt zich uit voor crisisbeheersingsoperaties onder leiding van de Navo ‘bij
voorkeur gesteund door een duidelijk vn-mandaat’ en met instemming door ‘het parlement’.
Afgezien van het religieuze accent in het
mensenrechtenbeleid kan de buitenlandparagraaf van de cu niet onverenigbaar met PvdAdoelstellingen genoemd worden. Sterker nog, in
sommige opzichten klinkt het cu-wensenlijstje
segmenten van het progressieve electoraat als
muziek in de oren: bijvoorbeeld het voorstel
voor de eis van een vn-mandaat voor interventies, en de verwijdering van kernwapens uit
Nederland.
> Christen-Democratisch Appèl
Afgezien van het grote pijnpunt, het door de
PvdA verlangde onderzoek naar de politieke
steun die het kabinet-Balkende in 2002-3
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verleende aan de invasie tegen het Irak van
Saddam Hoessein, is het cda-programma op
hoofdlijnen compatibel met het PvdA-buitenland-programma. Het cda wijst de Navo aan als
‘global security provider’. Het kiest het concept
van Responsibility to Protect (r2p) expliciet tot het
uitgangspunt bij de vraag of crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies gerechtvaardigd zijn.
Het heeft voor de aanpak van nucleaire proliferatie als concreet voorstel de supranationalisering
van het iaea, in casu de verzekerde voorziening
van splijtstof voor civiele (‘vreedzame’) doeleinden aan landen die zich aan de verdragsnormen
houden.
Het betreft hier naar mijn mening punten die
niet in ongunstige zin afwijken van het PvdAprogramma en daar zelfs deel van (hadden) kunnen uitmaken.
> Partij van de Arbeid
Wie de PvdA standpunten hiernaast legt, ziet
op grote lijnen veel overeenstemming, respectievelijk weinig mogelijkheden tot profilering.
Ex post, dat wil zeggen nu het regeerakkoord
bekend is, weten we dat de PvdA het als een
gevoelig verlies erkent dat er geen onderzoek
naar de politieke steun aan de invasie van Irak
in 2003 zal komen. Het is waar dat het hier om
een zwaarwegend principiëel punt gaat: waarheidsvinding over de meest soevereine, besluitvormingskwestie waarvoor een land zich gesteld
ziet. Toch veroorloof ik me enige relativering
van het verlies. Allereerst is de kwestie van het
Irakonderzoek betrekkelijk laat, en niet zeer
scherp in de campagne naar voren geschoven.
De kwestie is ‘offensief’ door GroenLinks en sp
ingezet, de PvdA sloot zich direct aan, maar het
gevoelde verlies lijkt me achteraf iets groter dan
de hartstocht vooraf.
In de deemoedigheid over het ‘verlies’ moet
de PvdA trouwens ook weer niet te ver doorslaan. Het onderzoek is niet in het regeerakkoord
gekomen. Dat zou de PvdA zelfs als ‘winst’ kunnen beschouwen. Deze voorzet kan door de
Eerste Kamer zo in het doel worden gelopen ¬
een mooie gelegenheid voor de senaat om zijn

bestaansrecht en onafhankelijkheid te bewijzen.
Zelfs als de Eerste Kamer de handschoen niet
zou oprapen, is er waarschijnlijk geen reden tot
wanhoop voor de voorstanders van een Irak-onderzoek. De kans dat de ‘waarheid’, hoe triviaal
of juist onthullend ze misschien ook mag zijn ¬
liep Nederland in blind vertrouwen achter Bush
en Blair aan? Deed Nederland misschien in het
geheim mee aan Iraqi Freedom? ¬ spontaan boven water komt is vrij groot en zal, al of niet op

De PvdA is halfslachtig: ze vindt de
eu en de navo om tal van redenen
belangrijk, maar houdt ook de
optie van gelijkgezinde coalities
open
basis van het argument dat een ‘nieuwe situatie’
is ontstaan de druk op de verklaarde tegenstanders van het onderzoek (cda, vvd) aanzienlijk
opvoeren. 3 Ter rationalisatie voeren PvdA-politici aan dat het ongelukkige gevoel over een beslissing uit het verleden wordt gecompenseerd
door de ‘goede passage’ in het regeerakkoord
waarin voor toekomstige besluitvorming in elk
geval een adequaat volkenrechtelijk mandaat
voor buitenlandse interventies zal zijn vereist.
Deze geruststelling vind ik niet geloofwaardig. Ook de cu stelde in zijn verkiezingsprogramma dat interventies ‘bij voorkeur gesteund
moeten zijn door een duidelijk vn-mandaat’. Dit
geldt a fortiori voor ‘operaties die tot doel hebben vrede af te dwingen worden’, waarbij de cu
stipuleert dat dit alleen maar kan ‘na goedkeuring door de vn’. Ergo: het ‘bij voorkeur’ laat het
in die gevallen weg. Het cda legde zich in zijn
verkiezingsprogramma inderdaad niet juridisch
vast op een volkenrechtelijke formule, maar
schreef dat het principe van r2p als uitgangspunt moest dienen voor crisisbeheersingsoperaties en voor vredesmissies. Ik vind dat een zeer
acceptabel ¬ zij het een politiek, geen hard juri-
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disch ¬ substituut voor wat ook de PvdA wenst,
en zegt te hebben binnengehaald. Overigens is
ook het ‘adequate volkenrechtelijke mandaat’
uit het regeerakkoord juridisch gezien een zacht
begrip, omdat de term ‘adequaat’ nog genoeg interpretatieruimte schept voor interventies buiten het klassieke vereiste van een expliciet groen
licht van de vn-Veiligheidsraad, en dus een
recept voor controverse is. In het verkiezingsprogramma van de PvdA stond after all: ‘een vn
mandaat is altijd vereist’. De PvdA moet kortom
voorzichtig zijn om compromisformules uit het
regeerakkoord als compensatie voor Irakverlies
te presenteren.
Minder beroering is tot nu toe ontstaan over
een ander ‘verliesdossier’ van de PvdA, namelijk
de wens om uit het jsf-project te stappen. 4 Ook
dit had een profileringspunt in de campagne
kunnen zijn, althans ten opzichte van de cu
en het cda die de jsf niet ter discussie stellen.
Dat werd het niet, want het regeerakkoord zegt
dat tot 2009 deelname wordt gecontinueerd,
waarna definitieve beslissingen over contracten
in 2009-2010 worden genomen.

De sp onderscheidt zich door aan
te geven welk kader zij niet ziet
zitten

26

Ik vind het geen strategisch punt. Het is ook
maar de vraag of ‘uitstappen’ verstandig geweest
zou zijn. Indien de PvdA op defensie terecht zou
zijn gekomen, had de bewindsman goede argumenten moeten hebben om het ‘beste’ krijgsmachtdeel ¬ in termen van kwetsbaarheid en
performance tijdens recente crisisoperaties- the
state of the art te willen ontnemen. Natuurlijk
kampt de jsf met het in de defensie-industrie
bijna traditionele risico van stijgende projectkosten, maar als het toestel te duur wordt kunnen er navenant minder aangeschaft worden en
kan Nederland het bijvoorbeeld op twee squadrons houden: circa veertig toestellen. Met min-

der dan die sterkte kon destijds de Koninklijke
luchtmacht in Kosovo (Allied Freedom), vanuit
Kirgizië (Enduring Freedom) heel goed uit de
voeten en in Zuid-Afghanistan (isaf) gaat dat
nog steeds. Bovendien moet de politieke waarde
van de inzet van de beste beschikbare vliegtuigen in crisisoperaties niet onderschat worden.
Luchtoperaties liggen over het algemeen minder
gevoelig dan grond- of maritieme operaties en
ontlasten in die zin de druk op Nederland om
een steentje bij te dragen aan ‘moeilijke’ missies.
samenwerking onder druk
Misschien is het teveel gevraagd van kemphanen in verkiezingstijd om diepgaande discussies
over de oriëntatie van het Nederlands buitenlands beleid met elkaar aan te gaan. Toch hangen
omstreden dossiers, zoals de steun aan de oorlog
in Irak, terrorismebestrijding, nucleaire kwesties als Iran en Noord-Korea, het conflict in het
Midden-Oosten, de aanschaf van groot militair
materiëel, Darfur, Kosovo en de toetreding van
Turkije tot de eu nauw samen met een keuze
voor fundamenteel-institutionele kaders van
ons buitenlandse beleid. Al decennialang, staan
Nederland grofweg vier kaders ter beschikking:
het vn-kader, het Europese kader, het transatlantische (navo)kader en, voor de volledigheid: de
nuloptie, waarin Nederland verkiest zijn eigen
gang te gaan, al of niet in politieke afzijdigheid.
Idealiter conflicteren deze kaders niet, maar in
afzonderlijke kwesties kan er wel spanning tussen verschillende kaders ontstaan en dan zijn
voor de partij standpunten belangrijk.
De verkiezingsprogramma’s geven een
aanwijzing voor de positie van de partijen in
deze inderdaad niet gevoerde discussie. Zowel
cda als cu lijken zich duidelijk op de navo te
oriënteren. De sp onderscheidt zich door aan te
geven welk kader zij niet ziet zitten, om het per
saldo op te nemen voor het wel heel klassieke
resterende kader van een voornamelijk nationaal buitenlands beleid, samenwerking waar
mogelijk. In het nieuwe realisme past vooralsnog slechts dat het uittreden van Nederland uit
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de navo niet langer wordt geëist. Die eis valt nu
in de rubriek ‘overblijfselen uit het oude linkse
politieke discours’.5 Ook de eu staat niet in de
gunst. Het sp-verkiezingsprogramma stelt zelfs:
‘De meest positieve inbreng in het buitenlands
beleid wordt in het algemeen niet geleverd door
de eu, maar door afzonderlijke lidstaten (…) De
eu is (…) log, traag en vooral gericht op het behalen van voordelen voor grote Europese bedrijven
en op het vergroten van de eigen invloed als wereldmacht’.
Ook de PvdA legt enige scepsis ten aanzien
van de eu aan de dag, maar overigens moet geconstateerd worden dat duidelijke keuzes worden vermeden.
‘De Europese Unie moet het vertrouwen van
de burgers verdienen door de Nederlandse belangen en sociaal-democratische idealen te dienen en democratisch en effectief te functioneren. Door de oorlog in Irak is de samenwerking
tussen Europa en de Verenigde Staten onder
druk komen te staan. We moeten samen de strategie bepalen: dus niet Europese soldaten voor
Amerikaanse plannen. Daarvoor is het belangrijk dat Europa eensgezind optreedt. De navo
blijft een belangrijk middel voor samenwerking
tussen vs en eu’. Natuurlijk wordt het vn-kader
niet vergeten. Het programma schrijft ook: ‘De
PvdA maakt werk van de sterke Nederlandse
internationale traditie: ons land neemt deel aan
vn-missies voor vrede en veiligheid ¬ ook in
vergeten gebieden. Nederland heeft een sterke
internationale traditie’. Het klinkt niet overenthousiast, en is al met al misschien samen te
vatten als: eu, navo en vn ¬ alledrie best wel
belangrijk.
twee modellen
In een door het instituut Clingendael geïnspireerde discussie over het Nederlands buitenlands
beleid heb ik de afgelopen jaren gesproken over
twee modellen die voor Nederland open lijken te
staan, met misschien een derde tussenweg. 6
Mogelijkheid één is dat Nederland een cascademodel volgt: in een min of meer hiërarchisch

menu proberen we onze doelstellingen altijd
eerst bovenaan, in navo-verband, te realiseren.
Daar zitten, en zaten, onze vrienden en in dat
verband lossen we onze veiligheidsproblemen
het beste op. Lukt dat niet, dan dalen we af naar
een tweede plateau, namelijk dat van de eu. Faalt

De transitie van Koude Oorlog
naar 21ste eeuw heeft de inter
nationale politiek ongetwijfeld
de kater van een ‘institutionele
menopauze’ opgeleverd
de Europese optie, dan kan Nederland zijn buitenlandse politiek altijd nog dienstbaar maken
aan de doelstellingen van vn: we doen vroom
mee aan de weinige vn-vredesoperaties, we
betalen onze contributie op tijd en we zijn een
keurig lid van de wereldgemeenschap maar hebben verder geen pretenties en vallen niet op.
Mogelijkheid twee is niet het verticale cascademodel, zoals net geschetst, maar een plat
‘menu’. Het buitenlands beleid wordt niet meer
geregeerd door de hiërarchie van de navo, de
eu en de vn, maar door een ‘principieel opportunisme’: ad hoc kiest Nederland voortaan zijn
partners, ‘the mission defines the coalition’, Nederland gaat ‘à la carte’.
Waar ik de cu en het cda met hun geprononceerde voorkeur voor het navo-kader tot aanhangers van het eerste model zou rekenen, komt
de sp in de praktijk misschien wel het dichtst
bij het laatste, à la carte-model. Door te hameren
op nationale verantwoordelijkheid en de facto
de navo en de eu af te wijzen leidt de weg van
de sp in de praktijk naar een buitenlands beleid
dat nationale belangen dient, gegoten in een
symbolisch (ovse, Raad van Europa) internationalisme.
De PvdA is halfslachtig: ze vindt de eu en
de navo om tal van redenen belangrijk, maar
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houdt ook de optie van gelijkgezinde coalities
open. Dat impliceert de bereidheid om de eenheid van de eu te verlaten als dat beter uitkomt.
Vreemdgaan is soms lekker, aldus Bert Koenders
in reactie daarop tijdens een discussie op 23 januari.
Als er al liefde spreekt uit deze benadering
van de eu als veiligheidsinstrument, dan is het
instrumentele, geen ‘romantische liefde’. Dat
laatste is misschien ook wat hoogdravend, maar
de eu is inmiddels door toedoen van de Eurobashers een economische nutsgemeenschap
geworden en dat is niet in de laatste plaats de
‘verdienste’ van de vvd en het cda in het kabinet Balkenende-3 geweest. Geen wonder dat
de levensgrote val dreigt om de eu dan ook op
zijn ‘nut’ te willen afrekenen. De instrumentele
liefde van de PvdA is beslist te zien als een stap in
de richting van het ‘platte menu’. In de perceptie
van de sp is de Euroscepsis nu ook bij de PvdA
geen vies woord meer en zelfs gemeengoed in
de Tweede Kamer geworden, ‘behalve bij ‘d66 en
GroenLinks’. 7

De moderne versie van het conflict
tussen de koopman en de dominee
woedt in alle partijen
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Waar de andere partijen op het ‘menuniveau’
vrij duidelijke keuzen maken, heeft de PvdA dit
mijns inziens nagelaten. Het onvermijdelijke
gevolg is dat het buitenlandprogramma een wat
stuurloze indruk maakt en per ongeluk in het à
la carte model lijkt te belanden. Niets wordt afgewezen, niets wordt gekoesterd. Van een grote
partij als de PvdA mag meer verwacht worden.
Ik ben geen voorstander van een à la carte
benadering voor ons land. Niet alleen omdat we
niet voldoende ‘vrije massa’ hebben voor een
dergelijke benadering, maar omdat we de vaste
institutionele kaders te hard nodig hebben als
schokbrekers tegen externe klappen die de wereldpolitiek ons toedient.

De transitie van Koude Oorlog naar 21ste eeuw
heeft de internationale politiek ongetwijfeld
de kater van een ‘institutionele menopauze’ opgeleverd, waarin tekortkomingen aan het licht
kwamen en vertrouwde instellingen aan legitimiteit inboetten. Tegenover die tekortkomingen
moeten we echter ook erkennen (en durven
uit te leggen) dat de navo en de eu in bepaalde
opzichten wel degelijk ‘leveren’ en dan niet alleen in de utilitaire zin van het woord. De navo
heeft als bondgenootschap bijgedragen aan de
‘Deutschiaanse’ veiligheidsgemeenschap waarin
we althans op het noordelijk halfrond leven en
verdient een kans om uit te groeien tot serviceinstituut van de vn. De Europese eenwording
heeft de economische kracht en ‘soft power’
voortgebracht die de veiligheidsgemeenschap,
ook in de bredere zin van een stabiele en verzorgende samenleving, financierbaar maakte. De
eu -uitbreidingsdiplomatie is een voorbeeld van
een ongemeen succesvol veiligheidsbeleid.
Het is verbazingwekkend dat die merites tegenwoordig onvoldoende zijn om de legitimiteit
van eu en navo te schragen. Natuurlijk is er een
falen in tal van andere opzichten moeilijk verteerbaar. Hun falen in de Balkan in de jaren ‘90,
in Rwanda 1994, in Irak post-2003, in Soedan nu
of straks, bewijst dat een repertoire dat bestaat
uit de combinatie van globale afschrikking en
selectieve interventies (navo), aangevuld met
pure soft power (eu) geen toereikende en universeel geaccepteerde vredesinstrumenten zijn
in de wereld van de 21ste eeuw. Des te meer reden
voor verantwoordelijke politieke partijen om
een visie te ontwikkelen op de evolutie van de
vn, de navo en de eu, in plaats van weg te vluchten in ad hoc formules.
Hoe kan het buitenland de plaats herkrijgen
die het verdient in verkiezingscampagnes? Ik
constateer dat de verschillen tussen de partijen
niet zeer groot zijn, en dus electoraal oninteressant. Op wezenlijke punten staan de partijen
niet tegenover elkaar. Eerder huist de tegenstander in eigen gelederen. De moderne versie van
het conflict tussen de koopman en de dominee
woedt in alle partijen. In de arena van vrede en
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veiligheid gaat het om de allegorie van de soldaat
en de hulpverlener. Het goede lijkt soms de vijand van het noodzakelijke.
Ook de PvdA ontkomt niet aan deze strijd.
De vertwijfeling over strijdige belangen en
rechtvaardigheden bleek vorig jaar bij de Uruzgandiscussie binnen de PvdA, waar de dichotomie over vechtmissie-opbouwmissie de partij
verscheurde. Er is wel geklaagd over het feit
dat de dichotomie een kunstmatige is en aan
de partijen werd opgedrongen. Maar een feit is
óók dat dezelfde dichotomie handig was om een
consensus te creeren: in het duel konden de opbouwoptimisten het uiteindelijk winnen van de
vechtsceptici. Voor een werkelijkheidsgetrouwe,
genuanceerde discussie was geen plaats ¬ en
misschien was de term ‘duel’ ook misplaatst. De
huidige en toekomstige realiteit was zo lastig
dat de keus om wel of niet naar Uruzgan te gaan
in vertwijfeling had moeten eindigen, maar daar
neemt de politiek geen genoegen mee.
In de geconstrueerde tweestrijd tussen vechten en opbouwen vielen voor beide (soorten)
missies valide argumenten te geven. Vechten in
Afghanistan kan gerechtvaardigd worden in zowel termen van militaire veiligheid als ontwikkeling, maar partijdemocratie gebiedt dat debatten als deze in een gekunstelde ‘evenhandness’
gevoerd worden, in termen en uitkomsten die
de achterban bedienen, desnoods ten koste van
de realiteit, en met een eenduidige uitkomst.
Gezien de specifieke krachtsverhoudingen rond
de Uruzganmissie vorig jaar is het overigens
misschien beter om te zeggen dat de opbouwoptimisten niet mochten verliezen, en de vechtpessimisten niet mochten winnen. De ruimte
voor debat tussen die twee was zeer beperkt. Het
resultaat is in het beste geval een verkrampte
discussie, met een partijstandpunt dat spoedig
de uiterste houdbaarheidsdatum overschrijdt en
de gemoederen zal blijven kwellen. 8
Uruzgan is een metafoor voor veel buitenlandspolitieke kwesties. Fractiespecialisten en
ministers voeren in vele arena’s een koorddans

uit tussen soldaten en opbouwers, geen van
beide mag het onderspit delven. Mijn veronderstelling is dat politieke partijen –want nogmaals,
niet alleen de PvdA kent de koorddans maar
andere partijen evenzeer- niet goed raad weten
met deze contradicties en vertwijfeling. Dat zou

Het ministerie van Buitenlandse
Zaken is eigenlijk een ministerie
van Ongemakkelijke Zaken
kunnen leiden tot, stilzwijgend overeengekomen, collectief mijdgedrag. In speltheoretische
termen: liever de salonremise dan een debat
aangaan op een wijze die het wankele evenwicht
binnen de partij zou kunnen schaden.
Heb ik een oplossing? Nee, maar het ongemak moet bespreekbaar worden. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken is eigenlijk een ministerie van Ongemakkelijke Zaken. Impopulariteit
is een van de oorzaken geweest van het campagnetaboe.
Politieke partijen die dat ongewenst vinden, en
willen voorkomen dat buitenlandse zaken via
‘ongemakkelijke zaken’ zelfs transformeren tot
onbespreekbare zaken, zouden voorafgaand
aan een volgende campagne onderling moeten
afspreken dat ze gezamenlijk een deel van hun
zendtijd aan het ongemak moeten besteden.
Doen zij dat niet, dan ontlopen zij hun verantwoordelijkheid.
verantwoording thema
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De artikelen in dit thema zijn gebaseerd op inleidingen tijdens het seminar Het internationale
profiel van de PvdA georganiseerd door de Zuid
Noord Commissie. De redactie van de inleidingen op het seminar was in handen van Monika
Sie Dhian Ho.
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Noten
1

Als bronnen voor het nu
volgende overzicht van partijstandpunten is geput uit
verkiezingsprogramma’s ‘Beter
Samenwerken’ (sp),‘Vertrouwen in
Nederland, Vertrouwen in Elkaar’
(cda),‘Werken aan een veilige en
solidaire wereld’ (PvdA) en (voor
wat betreft het kabinetsbeleid)
uit de tekst van het regeerakkoord. ‘Samen Werken, Samen
Leven’ van het kabinet Balkenende-iv.
2 Het vvd-programma is bovendien zeer kort en weinig
expliciet, en overigens zijn de
meeste standpunten van de vvd
wel duidelijk: meer geld voor
een goede krijgsmacht, actief
meedoen in de navo en een
sterke loyaliteit aan de vs.
3	 Zie ‘De Worsteling ¬ Kwestie
Irak blijft kabinet plagen’, in:

Vrij Nederland, 28 maart 2007,
http://www.vn.nl/web/show/
id=59318/contentid=1582.
4 ‘Nederland stapt uit het jsf-project’ vat ik op als ‘trekt zich terug
uit de ontwikkeling en voorbereiding van de produktie van de
jsf’ maar ook als een besluit om
voorlopig niet tot aanschaf van
de jsf over te gaan. Deze laatste
fase is overigens nog niet aan
de orde, zodat ‘trekt zich terug
uit het jsf-project’ letterlijk genomen slechts betrekking kan
hebben op de huidige, economische participatie in de ontwikkeleng van het toestel.
5 De werkelijkheid verandert, de
partij ook ¬ kamerlid van Bommel over gematigd buitenlands
beleid van sp’, interview met
Harry van Bommel in nrc-Handelsblad, 30 maart 2007.
6 Lezing voor de Algemene
Ledenvergadering van het

Nederlands Genootschap voor
Internationale Zaken (ngiz)
13 juni 2006, Buitenlands beleid
à la Carte?, geïnspireerd door
‘De herontdekking van de wereld
¬ Nederlands buitenlands beleid
in revisie’, Clingendael (div.
auteurs), 2004. Enige gepubliceerde samengevatte versie in:
Ko Colijn, Nederland, specialist
van het hellende vlak, in: Je
Maintiendrai, symposiumuitgave
‘Nationaal belang en Buitenlands
Beleid’, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag 2004,
pp.64-72.
7 Zie ‘De werkelijkheid verandert
etc.’, op cit.
8 Over het dilemma in de PvdA
o.a.: ‘Is Nederland te goed voor
Oorlog?’, Ko Colijn, Vrij Nederland , 5 februari 2006.

30

s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 30

04-05-2007 10:47:53

Hoe win je een referendum?
Volgens de huidige plannen komt er een nieuw voorstel voor een verdrag
voor de Europese Unie. Of dat verdrag ‘grondwet’ gaat heten is onzeker.
Zo ja, dan krijgen we een nieuw referendum, maar zelfs bij een nieuw
verdrag is een referendum niet uitgesloten. Tegenstanders tijdens het vorig
referendum vinden zonder uitzondering dat er opnieuw een referendum
moet komen. Het regeerakkoord van PvdA, cda en ChristenUnie het
‘r-woord’ omzeilt via een advies van de Raad van State, terwijl het PvdAprogramma in het geval van een nieuwe grondwet een referendum belooft.
Een referendum is dus zeker niet uitgesloten. Dit artikel onderzoekt hoe
de PvdA in zo’n geval zou kunnen opereren, aan de hand van met name
een onderzoek1 naar vier lokale referenda in Zwolle, Amsterdam en twee in
Groningen.

jan r. lunsing
Allereerst is het zinvol om onderscheid te maken
tussen twee soorten referenda: vanuit bestuurlijk oogpunt gewenste en ongewenste referenda.
De eerste zijn referenda waarin een vraag wordt
voorgelegd, die naar verwachting leidt tot een
uitslag die het bestuur welgevallig is. Dat komt
nogal eens voor. Een aantal gemeentelijke herindelingen is gestopt of vertraagd doordat het bestuur aan de inwoners vroeg of ze bij een andere
gemeente gevoegd wilden worden. Het bestuur
wilde niet en vaak willen de burgers dat evenmin. Uitslagen van meer dan negentig procent
Over de auteur Jan R. Lunsing is voormalig bestuurslid
en voormalig campagnecoördinator van de PvdA
afdeling Groningen stad
Noten zie pagina 41

tegen samenvoeging zijn normaal. Het record
is voor een referendum in de gemeente BerkelEnschot in 1994, waar 98,4 procent tegen de
opsplitsing en samenvoeging met Tilburg en Oisterwijk stemde. Een andere vorm van gewenste
referenda is wat ooit in Arnhem het preferendum
is genoemd. Daar mogen burgers niet kiezen of
ze voor of tegen een bepaald plan zijn, maar mogen ze kiezen tussen alternatieve plannen. Ook
deze vorm is vaak door het bestuur gewenst,
omdat ze helpt bij het vergroten van het draagvlak voor het winnende plan. Als burgers later
klachten hebben over kosten of overlast, kan het
bestuur altijd teruggrijpen op de uitslag van het
preferendum.
Bij een door het bestuur ongewenst referendum2 gaat het om een plan dat door het bestuur
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gesteund wordt en waar voor of tegen gestemd
kan worden. Het bestuur vindt, als het ook maar
een knip voor de neus waard is, het plan het
beste alternatief voor de toekomst van haar burgers en acht het dus noodzakelijk dat het plan
uitgevoerd wordt. Een referendum is dan ongewenst, omdat bij dit type referenda meestal de
tegenstanders winnen. In figuur 1 is te zien, dat
bij vijf van de 33 Nederlandse referenda van dit
type de meerderheid voor het voorstel stemde.
Bij een dubbel zo groot aantal kon toch tot uitvoering worden overgegaan, omdat een vooraf
bepaalde drempel niet door de tegenstanders
werd gehaald. Bij achttien referenda (54,5 procent) werd het plan afgeblazen. Deze uitslagen
passen overigens bij de aard van referenda, die
haaks staat op het karakter van de Nederlandse
polderpolitiek. Bij een referendum kun je niet
onderhandelen. Er is geen uitruil mogelijk. Het
voorstel ligt vast en het is alles of niets.

Voor: 5

Tegen: 18

Tegen, lager
dan drempel: 10

Figuur 1. Uitslagen bij 33 referenda in Nederland
32
burgercomités
Daarom heeft het zin om op Amerikaanse wijze,
dus keihard campagne te voeren. Bush heeft
twee verkiezingen gewonnen door de integriteit
van de tegenstander aan te vallen.
Bij referenda kan dat ook en gebeurt het ook.
Een deel van de sp-campagne tegen de grondwet
was gericht tegen het vorige kabinet-Balke-

nende. Bij normale Nederlandse verkiezingen
leidt een persoonlijke aanval op een tegenstrever niet tot een overwinning voor de eigen
partij. De PvdA verloor elke keer stemmen als
Bos door het cda werd aangevallen, maar niet
aan het cda. Kiezers gingen naar de sp. Bij een
referendum is elke stem die jouw tegenstander
verliest op zijn minst een relatieve overwinning.

Referenda worden gewonnen door
de best betaalde campagne
Campaigners weten dat en maken er gebruik
van. Voormannen in Zwolle 2005 en Groningen
2001 kunnen meepraten met Balkenende: de
vvd-burgemeester van Zwolle en de PvdA-wethouder in Groningen voelden zich tot hun verrassing voor het eerst in hun langjarige carrière
serieus op hun integriteit aangevallen. Dat kan
overigens ook andersom: de toenmalige Amsterdamse burgemeester Patijn viel bij het referendum over IJburg in 1997 Natuurmonumenten
op zijn geloofwaardigheid aan. Hij sprak onder
meer van ‘chequeboekdemocratie’3.
Referenda worden ook veel feller gevoerd,
omdat er vaak een drempel is voordat de uitslag
geldig wordt verklaard. Het grootste gevaar dat
tegenstanders lopen is niet dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn, maar dat er te
weinig mensen naar de stembus gaan. Daarom
wordt het plan voorgesteld als een groot gevaar.
In Groningen 2001 werd een poster gebruikt,
waar de Martinitoren schuin op afgebeeld stond.
Hiermee wisten de tegenstanders, hoewel ze
wisten dat het onzin was, de indruk te wekken
dat de toren zou kunnen omvallen als het plan
zou worden uitgevoerd.
Het idee dat het referendum een kans voor
politieke partijen is om zich te profileren4 kunnen we vergeten. Zij duiken meestal als eerste
weg. In Zwolle werd het zelfs een discussiepunt
of het referendum was aangevraagd door burgers of een politieke partij. Volgens de Zwolse
politiek hoorde dat laatste niet. In Groningen

s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 32

04-05-2007 10:47:53

Jan R. Lunsing Hoe win je een referendum?
2005 werd het een strijd tussen twee burgercomités, die van elkaar wisten dat ze door politieke
partijen waren opgericht en voor een belangrijk
deel steunden op leden van die partijen: tegen
waren de Stadspartij, sp en Student en Stad, voor
de PvdA en GroenLinks.
uitnodiging
Hoe ver de invloed van referenda gaat, laat Zwitserland zien. Het land heeft een van de meest
stabiele regeringen omdat alle grote politieke
partijen er aan deelnemen. Hun vaste regeringssysteem, de zogenaamde Konkordanz, is een
afspiegelingsregering, als het ware, een vvdcda-PvdA regering en dat niet voor acht jaar!
Nee, de fdp, cvp, sp en svp vormen sinds 1959
onafgebroken de regering volgens een verdeling
van 2:2:2:1. In 2003 is dat bijgesteld naar 2:1:2:25
omdat de partij die één minister mocht leveren,
voor de tweede (!) achtereenvolgende maal niet
de kleinste was.

Bij een referendum gaat het
nauwelijks om het rationele debat:
het gaat er niet om gelijk te
hebben, maar om gelijk te krijgen
Dit systeem is volgens waarnemers het gevolg van de vele referenda die gehouden worden.
Politieke partijen buiten de regering gebruikten
referenda voortdurend om besluiten te blokkeren. Door deze partijen op te nemen in de
regering, raakten ze betrokken bij het tot stand
komen van het besluit en werden er minder
referenda aangevraagd. In Zwitserland volstond
vrijwel altijd een willekeurige combinatie van
drie van de vier partijen voor het vormen van
een meerderheid. De grootste partij was na 1959
slechts twee maal absoluut nodig voor het vormen van een meerderheid en toch omarmden de
grote vier elkaar steeds weer.

Zo ging het ook in Groningen nadat GroenLinks in 2001 succesvol het plan voor de Noordzijde had geblokkeerd. De partij werd in de coalitie opgenomen, hoewel ze niet echt nodig was
voor een meerderheid. Het bleek handig voor
een volgend referendum.
Een belangrijke reden voor het wegduiken van
politieke partijen is dat zij vaak intern verdeeld
zijn over het onderwerp van het referendum.
Een ledenvergadering kan wel stellen dat de hele
partij voor is, maar als slechts tien procent van
de leden afwezig is, kunnen die anderen best een
actie organiseren voor het andere standpunt.
In Groningen 2001 bijvoorbeeld wist een
tegenstander ex-wethouders aan zijn kant te
krijgen, omdat de besluitvorming over de standpuntbepaling in de partij niet democratisch
geweest zou zijn. 6 Een poster met de tekst PvdA
is voor werd algemeen beschouwd als een van de
blunders van de voorstanders in de campagne.
Het was een uitnodiging aan de tegenstanders
binnen de PvdA om zich te roeren.

plannen en campagnes
Een ander aspect van referenda, in het bijzonder
in de Verenigde Staten, is dat referenda worden
gewonnen door de best betaalde campagnes.
Handtekeningen verzamelen voor het aanvragen van een referendum hoeft in de vs niet met
behulp van vrijwilligers. Je kunt voor een dollar
per handtekening bureaus inschakelen. Lobbyorganisaties, bedrijven maar evengoed ideële
organisaties, gebruiken referenda om standpunten door te drukken. Natuurmonumenten had
die rol tijdens het referendum over IJburg. Bij
andere gemeentelijke referenda in Nederland
is de rol van het kapitaal beperkt geweest, maar
ook het voorstandercomité in Groningen 2005
heeft veel steun gehad vanuit het bedrijfsleven.
De bedragen zijn ¬ nog ¬ niet beslissend, maar
spelen een rol bij de kwaliteit van de campagne.
De uitslag kan in feite zelfs gekocht worden en
het is dan ook zaak te voorkomen dat hij door de
tegenstanders gekocht wordt.

33

s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 33

04-05-2007 10:47:53

Jan R. Lunsing Hoe win je een referendum?
Dit leidt ons naar de vraag of kiezers na zorgvuldige persoonlijke afweging voor het beste
voorstel kiezen of dat ze hun keuze laten afhangen van de kwaliteit van de campagne. Als ze kiezen voor het beste voorstel, geeft dat een somber
beeld over onze gemeenten. Bij 84,5 procent van
de referenda stemde de kiezer in meerderheid

Omdat voor- en tegenstanders bij
een referendum vaak binnen alle
politieke partijen te vinden zijn,
moeten voorstanders een eigen
platform hebben
tegen (zie figuur 1). Het zou ook betekenen dat
het plan van Groningen 2001 veel slechter was
dan dat van 2005. Een vergelijking van de plannen kan dat verschil echter niet verklaren. De
parkeergarage is tweehonderd meter verplaatst
en de gemeente moet bij het tweede plan tientallen miljoenen meer investeren. Maar een vergelijking van de campagnes verklaart het verschil
heel goed.
inhoudelijk debat

34

Maar nu eerst de vraag of het mogelijk is ongewenste referenda te winnen met behulp van
het inhoudelijk debat. Het ideaal van een referendum is dat de burgers invloed krijgen op het
bestuur doordat ze voor- en nadelen van het plan
afwegen en de keus maken die overeenkomt
met hun wil. We gaan dan even voorbij aan het
feit dat de meeste besluiten van volksvertegenwoordigers moeizaam bereikte compromissen
zijn. Het gaat dus om de vraag of kiezers alle
voor- en nadelen van een plan kunnen doorzien.
Volgens alle partijen die campagne voeren, kunnen ze dat niet.
Bij het referendum over Amsterdam IJburg
klaagde Natuurmonumenten dat kiezers de

waarde van de natuur onder water niet op
waarde konden beoordelen. ‘We kunnen alleen
maar voor de vogels vechten, de vissen zien
ze niet.’ Maar de gemeente had weer last van
het probleem dat mensen die een woning hebben, moeilijk kunnen begrijpen dat er nieuwe
woningen nodig zijn. Dezelfde problemen
speelden in Zwolle en Groningen en ook bij de
campagne voor de Europese grondwet. In al die
gevallen speelden zoveel aspecten een rol dat het
voor een eenvoudige kiezer moeilijk was om een
afgewogen standpunt in te nemen.
Ik neem mijzelf als voorbeeld. In Groningen 2005 was ik niet overtuigd, maar heb ik
campagne aan de voorstanderskant gevoerd,
omdat ik als bestuurslid van de PvdA vond dat
ik besluiten van de afdelingsvergadering moest
uitvoeren. Bij het referendum over de Europese
Grondwet heb ik de argumentatie van PvdA-Europarlementariër Thijs Berman gevolgd, maar ik
had ook voor PvdA-staatsrechtgeleerde Frank de
Vries kunnen kiezen en zou dan heel anders gestemd hebben. Ik beschik als actief PvdA-lid over
meer informatie dan de gemiddelde burger, als
universitair geschoolde zou ik het een en ander
op waarde moeten kunnen inschatten. Maar ik
kom er niet uit. Mocht u overigens denken dat ik
daar alleen in sta, dan verwijs ik naar het kader
op pagina 35. Daarin staat een aantal uitspraken
van burgers op de dag van het referendum in
Groningen. 7
Is er bij een referendum dan in het geheel
geen sprake van een inhoudelijk debat? Ja en
nee. Mensen hebben standpunten voordat een
campagne begint. Sommige van die standpunten zijn voor de kiezer onvoorwaardelijk. Andere standpunten kunnen ingeleverd worden.
In Groningen was het bijvoorbeeld ondenkbaar
dat er risico met de Martinitoren gelopen zou
worden. Elk voorstel dat de toren bedreigde zou
bij een referendum verliezen. Tegenstanders die
mensen ervan zouden kunnen overtuigen dat de
toren risico liep bij het doorgaan van een plan,
hadden het pleit al gewonnen.
De vraag of de toren werkelijk risico zou hebben gelopen is echter een heel ander verhaal. Het
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gaat er in zo’n geval om wat de mensen geloven.
Ervan uitgaande dat niemand de risicoanalyses
van ingenieursbureaus leest, gaat het er om wat
het publiek van de conclusies maakt. Veel mensen kijken dan naar wie het meest vertrouwenwekkend kan uitleggen of het wel of geen risico
is. Als iets heel heilig is, zoals de Martinitoren,
is echter zeer grote overtuigingskracht nodig.
Bij twijfel zal de kiezer toch voor de zekerheid
kiezen dat de toren het veiligst is, als het plan
niet doorgaat. Is het object minder belangrijk,
bijvoorbeeld een boom op het plein achter de
Grote Markt, dan is er meer ruimte om risico te
nemen. Andere punten kunnen dan een rol gaan
spelen.
Bij een referendum gaat het dus nauwelijks
om het rationele debat: het gaat er niet om
gelijk te hebben, maar om gelijk te krijgen. En
daarbij gaat het om alle details. Details die te
maken hebben met het onderwerp waarover
gedebatteerd wordt, details die te maken hebben met de grootte van de risico’s die genomen
worden, details die te maken hebben met
hoe erg het is als het geld kost. Kiezers zijn
beïnvloedbaar door de kleur van de posters,
de aantrekkelijkheid of afstotelijkheid van

Uitspraken Groningen
> Het is alleen maar een prestigekwestie met al die grote
gebouwen. Ze doen toch wat ze willen. Het geld regeert!
> Ik wist niet wat ik moest stemmen. Het is allemaal zo
onduidelijk.
> Je kiest politici om keuzes te maken en ze spelen alles
maar weer terug naar de burger. Ze durven zelf niet eens
keuzes te maken.
> Ik vind het hele referendum grote onzin. Voor belang
rijke zaken hebben ze geen meningen van bewoners
nodig.
> Ik heb helemaal geen stembiljet gekregen. En wel al die
papieren met ‘voor’ en ‘tegen’ natuurlijk.
> Mijn dochter zei: ga maar niet stemmen.
> Ik vind het een waardeloos plan.
> Ik heb zomaar wat gestemd. Ik snap er toch niets van.

sprekers, de mening van hun vrienden en vijanden en ga zo maar door. Uit mijn onderzoek
van de vier referenda blijkt dat het imago van
de clubs die campagne voeren een grotere rol
speelt dan de inhoud van het plan zelf. Dat zou
niet moeten verbazen. Bij het referendum over
de Europese grondwet werd het stemgedrag
toch ook bepaald door kwesties als de euro, het

Als we een nieuwe Europese
Grondwet of het nieuwe verdrag
van groot belang vinden en we
vinden dat er een referendum moet
komen, dan ligt het voor de hand
om voluit campagne te voeren
voortbestaan van Nederland, de vraag of Turkije
lid mag worden en de kwaliteit van de premier?
Uiteindelijk gaat het alleen maar om de kwaliteit van de campagne.

> Het is mij allemaal goed.
> Ik ben neutraal. Over dit heb ik geen mening.
> Ik heb er geen tijd voor.
> Volgens mij heb ik helemaal geen kaart gehad.
> ja, dat is vandaag hè, goed dat u me helpt herinneren.
> Ik denk niet dat ik ga stemmen, maar als u me niet ge
vraagd had, was ik het ook vergeten.
> Ik stem nooit.
Ik heb hier geen belang bij.
> Ik ga niet altijd stemmen en dit is me te moeilijk.
Dit is toch helemaal geen plan. Ik snap er niets van.
> Het maakt toch niets uit wat we stemmen.
> Als ik nog ga, stem ik tegen. Laat ze heel de boel maar
platgooien.
> Omdat ons geen keus wordt gelaten. Het is slikken of
stikken.
Bron: Dagblad van het Noorden 30-6-2005
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de doorslaggevende campagne
Als er een referendum over een nieuw Europees
verdrag komt, wordt het voor de voorstanders
moeilijk om die te winnen. Maar is een succesvolle strategie voor de voorstanders denkbaar?
Uit het onderzoek Besluitenguillotine komen 25
aanbevelingen voor het voeren van een campagne. Het gaat te ver om ze hier allemaal te behandelen, maar hier volgen de belangrijkste:
1. Doe vooronderzoek
De eerste aanbeveling is : weeg het belang van
de overwinning, de kans op een overwinning
en daarvoor benodigde campagnekosten tegen
elkaar af. Het heeft geen zin campagne te voeren
over zaken die er niet toe doen en evenmin als
de uitslag zeker is. Bijvoorbeeld: een referendum
over het doorsteken van alle dijken in Nederland, hoewel van groot belang, vraagt weinig
campagne-activiteiten van de overheid omdat
het uitgesloten is dat er een meerderheid te
vinden is die voor het doorsteken van alle dijken

is. Omgekeerd, een referendum over de vertienvoudiging van het salaris van de premier is bij
voorbaat een verloren zaak. Ook als de premier
daar groot belang aan hecht, kan hij beter geen
energie en geld in de campagne steken. Hij verliest toch.

Een referendumcampagne is feller
en eendimensionaler dan gewone
Nederlands verkiezingen. Het
kabinet moet dus met één mond
spreken
De Hond heeft na de laatste parlementsverkiezingen al een meting gedaan van de Europagezindheid van de kiezers. De kiezers van de
pvv en sp blijken in meerderheid nog steeds
sceptisch te staan tegenover Europa. Maar zelfs
de sp-ers zijn niet allemaal Eurosceptici (zie

Figuur 2. Categorieverdeling per partij
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figuur 2). De grote groep die wel een verenigd
Europa wil, maar met de handrem erop, zou best
eens over te halen zijn tot een voor-stem. Voor
hen is de Europese Unie op zich acceptabel. Het
is dus van het grootste belang welk gevoel kiezers krijgen bij het voorstel waar ze ja of nee tegen mogen zeggen. Als dat in hun ogen per saldo
goed is, kunnen ze best voor stemmen. Op die
manier moet er een meerderheid te vinden zijn,
die voor een nieuwe grondwet gaat stemmen.
Het voorbeeld van de Grote Markt in Groningen laat zien dat na het verliezen van een referendum, een nieuw referendum over nagenoeg
hetzelfde onderwerp gewonnen kan worden.
Denemarken en Ierland8 hebben vergelijkbare
ervaringen met referenda over Europese onderwerpen.
2. Voer voluit campagne
De tweede aanbeveling is om voluit te gaan. Als
we een nieuwe Europese Grondwet of het nieuwe
verdrag van groot belang vinden en we vinden
dat er een referendum moet komen, dan ligt het
voor de hand om voluit campagne te voeren. De
regering moet zich niet inhouden, zoals bij het
vorig referendum gebeurde. De regering moet
evenmin een minister hebben die ronduit verklaart dat Europa te duur is. Een referendumcampagne is feller en eendimensionaler dan gewone
Nederlands verkiezingen. Het kabinet moet dus
met een mond spreken. Vaak is het verstandig

Een referendum is niet een strijd
van velen tegen velen, maar van
enkelingen tegen enkelingen om
de gunst van velen
de campagne in handen van een enkele man of
vrouw te geven. Maar dat alleen is onvoldoende.
In Groningen 2001 was het duidelijk welke wethouder de campagne voerde, maar hij deed het
zo weinig overtuigend, dat er voor tegenstanders

voldoende ruimte was om deze man allerlei verdachtmakingen in de schoenen te schuiven. Zo
zou er nog een schuld aan v&d afgekocht moeten
worden. De ondergrondse parkeergarage zou niet
voor klanten van winkels, maar voor ambtenaren
in het stadhuis zijn. Volstrekte onzin, maar het
zong rond in de stad. De ruimte voor dit soort
argumenten ontstond doordat de voorstanders
hoopten dat weinig campagne voeren zou leiden
tot een opkomst die te laag zou zijn. De les die het
Groningse college daaruit trok, was dat je vanaf
het begin het initiatief moet nemen en vasthouden. Degene die het initiatief heeft, bepaalt waarover gediscussieerd wordt.
Bij het referendum in Amsterdam, waar voor
en tegenstanders aan elkaar gewaagd waren,
ontstond er een heftige strijd over welk onderwerp ter discussie stond: ging het over wonen
of over het milieu? Dat was de keuze waar de
stad voor stond. Toen tegenstanders alternatieve
bouwlocaties gingen aanwijzen, gaven zij toe dat
het wonen inderdaad een belangrijk argument
was, en hoefde de gemeente deze alternatieven
alleen maar van de kaart te vegen om in de
discussie een punt te scoren. Het gaat er om dit
soort kansen te grijpen.
3. Vorm een coalitie van voorstanders
De derde aanbeveling is: vorm een coalitie van
voorstanders. Bij het Europees referendum is dat
nooit gebeurd. Nicolaï was campagnetrekker,
maar al heel vroeg lieten andere ministers, als
Zalm en Peijs, merken dat zij het referendum
geen prioriteit vonden: ‘Wij gaan niet folderen.’
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken gingen naast elkaar campagne
voeren. Er werd een groep gevormd onder leiding van Goeijenbier en Lousewies van der Laan
richtte de club Beter Europa op, waar de zojuist
afgetreden PvdA-voorzitter Michiel van Hulten
voorzitter van werd.
Ondertussen bleek het moeilijk bekende Nederlanders te strikken. Johan Cruijff, Erica Terpstra en nota bene Tony Blair werden gevraagd de
campagne te ondersteunen en allen weigerden.
Kortom, het was een zooitje. 9
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Hoe anders was dat in Amsterdam 1997
en Groningen 2005. Daar richtte het bestuur
achter de schermen een burgercomité op. Voor
referendapuristen, die het debat aan het volk
willen overlaten, is dat misschien wat al te Machiavellistisch, maar het heeft gewerkt. Bij beide
referenda voorkwamen de burgercomités dat
het een populariteitsmeting van een zittend

Een bestuur kan en mag de media
niet controleren maar ze kan wel
een onafhankelijke instantie
oprichten die tijdens het
referendum de pers volgt
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bestuur werd. Als kiezers het gevoel krijgen dat
het een strijd wordt tussen hen en bestuurders
is het voor de laatsten moeilijk om de kiezers
over te halen toch vóór te stemmen. Wie tijdens
een referendum wel eens op straat campagne
heeft gevoerd moet de zinsnede: “Ik stem tegen,
ze doen toch wat ze willen”, bekend voorkomen.
Overigens zou Machiavelli ter verdediging kunnen opmerken: de tegenstanders in Groningen
bestonden ook uit vertegenwoordigers van
politieke partijen, terwijl de tegenstanders in
Amsterdam bestonden uit mensen die actief lid
waren van, of werkten voor lobbygroepen. Een
referendum is niet een strijd van velen tegen velen, maar van enkelingen tegen enkelingen om
de gunst van velen.
Twee bijkomende voordelen van een dergelijke burgercomité zijn dat geldgevers uit het
bedrijfsleven een plek hebben om de campagne
te steunen en dat vrijwilligers een adres hebben om zich aan te melden. Juist omdat voor- en
tegenstanders bij een referendum vaak binnen
alle politieke partijen te vinden zijn, moeten
voorstanders een eigen platform hebben, los van
de partijen, om zich aan te melden. Mensen sluiten zich bij een referendum niet aan bij politieke

partijen en gaan geen geld storten in de campagnepot van de gemeente. Bovendien zijn politieke
partijen meestal intern verdeeld en is het image
van ‘de politiek’ slecht.
4. Verzwak de tegenstander
De vierde aanbeveling sluit daarbij aan. Als er
een burgerplatform is, kan dat zelf op zoek naar
bondgenoten. Bij de referenda waar een dergelijk platform ontbrak, Groningen 2001 en Zwolle
2005, waren de meeste voorstanders meteen
belanghebbend. In Zwolle bijvoorbeeld, waren
dat er drie: fc Zwolle, dat het stadion eindelijk
vernieuwd wilde zien; het bestuur van de voetbalvereniging Be Quick ’28, want die zouden
eindelijk nieuwe kleedkamers krijgen, en het
bedrijf Flash Casino omdat dit speelautomaten (gokkasten) kon gaan plaatsen. Een nadeel
van zo’n verbond is dat mensen zich, door het
ontbreken van idealisten, er minder snel bij
aansluiten. Idealisten zijn overtuigender, omdat
ze niet vanuit eigen, maar vanuit een algemeen
belang handelen.
In die gevallen waar de overwinning binnengehaald werd, slaagde het burgercomité erin
om mensen aan zich te binden die zich anders
bij de tegenstanders hadden aangesloten. In
Groningen 2005 was de populaire voetballer
Martin Drent gestrikt voor een filmpje van de
voorstanders, waarin hij de tekst ‘Ik ben voor’
uitsprak. Een paar dagen later bleek dat hij ook
de start van de campagne van de tegenstanders
zou aftrappen. Een bliksemactie voorkwam dat
laatste. Drent zou zich waarschijnlijk nooit bij
de voorstanders hebben aangesloten als hij door
een ambtenaar of een politieke partij was gevraagd mee te doen in de campagne.
Een burgercomité kan overigens niet alles
alleen opknappen. Het debat zelf kan deels worden gevoerd door woordvoerders van het burgercomité, maar het primaat ligt bij de politici.
Het gezag van een minister of een premier kan
helpen. Zij moeten dan wel op hun woorden passen en niet zoals bij het Europees referendum
waarschuwen voor Joegoslavische toestanden
(Donner), Auschwitz (Balkenende), ons land op
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slot (Brinkhorst), een economische dip (Bot) of
suggereren dat de campagne van de tegenstanders van zo’n laag allooi is, dat hij niet in zee wil
met de sp in een volgend kabinet10 (Bos). Dat
soort campagne heeft averechts gewerkt, omdat
er geen enkele aandacht besteed is aan motieven
om voor te stemmen. Winnaars bepalen waar
de discussie over gaat. In de bovenstaande voorbeelden gaat het om reacties en die versterken
juist de tegenstander.
De tegenstanders kunnen wel verzwakt worden door hen uit te dagen alternatieven voor te
stellen om vervolgens die alternatieven aan te
vallen. Dit is in 1997 gedaan, toen het Milieucentrum Amsterdam alternatieve plekken ging aanwijzen waar ook gebouwd zou kunnen worden.
De omwonenden van die locaties konden zo gemobiliseerd worden voor het alternatief IJburg.
Als de tegenstanders geen alternatieven aandragen, kun je ze verzwakken door toezeggingen te doen. Ook dat is in 1997 in Amsterdam
gebeurd: de gemeente maakte afspraken over
het maximaal aantal woningen dat op IJburg
gebouwd zou worden en over compensatie van
natuurwaarden. Volgens een zegsman van de
gemeente was dat niet bedoeld als onderdeel
van de campagne, maar wilde men zo voorkomen dat na het referendum een hausse van bezwaarschriften de bouw zou vertragen. Echter,
de timing en de manier waarop deze toezeggingen bekend zijn gemaakt, doen anders vermoeden. Het burgercomité schreef een brief aan
de minister De Boer om haar over te halen het
aantal woningen omlaag te brengen (Lunsing
2007).
5. Volg de media
De media spelen tijdens een referendum een
cruciale rol. Op het hoogtepunt van de campagne over de Europese grondwet verscheen een
artikel in Het Parool11, dat de gulden ‘te goedkoop
de euro in’ was gegaan. Volgens het artikel zou
de Nederlander er vijf tot tien procent op achteruit zijn gegaan.
Dit artikel lag al wat langer op de plank en
was voor de gelegenheid opgeleukt. Sommigen

menen dat dit artikel cruciaal was voor de campagne, maar dat is maar de vraag. Het is eerder
zo, dat Het Parool de stemming aanvoelde en olie
op het vuur gooide. Zo’n artikel werkt alleen als
er een voedingsbodem voor is, zoals het tegenspreken van zo’n bericht ook uitsluitend werkt
als daar een voedingsbodem voor is.
De media hebben in beginsel de neiging
de politiek kritisch te volgen. En terecht. Vaak
worden bestuurders omringd door een cordon
voorlichters en zijn de politici meesters in het
verhullen van hun bedoelingen. Die neiging kan
echter doorslaan12 en dat zou ook kunnen gebeuren bij referenda. Bij het referendum in Zwolle
2005 kwam het daar dichtbij. Uit interviews met
tegenstanders blijkt dat zij beschaamd waren
over de eenzijdigheid van de pers. De kritische
houding lijkt te zijn doorgeschoten.

De kloof is geen objectief gegeven,
hij is geen Grand Canyon, maar
een model, een beschrijving van de
werkelijkheid
Dit leidt tot misschien wel de meest spannende aanbeveling die ik hier wil bespreken.
Een bestuur kan en mag de media niet controleren maar ze kan wel een onafhankelijke instantie oprichten die tijdens het referendum de
pers volgt. Als de pers wat al te eenzijdig verslag
doet van de campagne, of als ze onjuistheden
publiceert, kan zo’n instantie daarover een bericht aan de pers sturen. Die kan dan zelfstandig
onderzoeken of dat juist is.
Een referendum gaat te snel voor een rechterlijk onderzoek. Bovendien moeten we heel
voorzichtig zijn met de persvrijheid, ook en misschien wel juist tijdens referenda. Maar het lijkt
me verstandig te beschikken over een instantie
die met een afstandelijke en koele blik naar de
campagne kijkt om ervoor te zorgen, dat de berichtgeving niet eenzijdig wordt.
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6. Denk na over de toekomst
Als laatste is het belangrijk al tijdens de campagne bezig te zijn met de tijd er na. Het kabinet
Balkende ii had geen plannen klaarliggen voor
als het mis ging en dat heeft misschien wel heel
Nederland opgebroken. Het kabinet hulde zich
in stilzwijgen.
In Groningen 2001 werd direct na het verloren
referendum een forum opgericht met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen. Voorzitters
van wijkorganisaties, maar ook milieuorganisaties, de Fietsersbond en allerlei clubs die zich
hadden aangesloten bij de tegenstanders werden
er voor uitgenodigd. Dat had een paar effecten.
Ten eerste kregen de mensen in de stad de indruk
dat er wel degelijk een probleem was. Ten tweede
werden de vertegenwoordigers meegenomen in
het denken naar een nieuwe oplossing.

Het is de kunst om niet meer
manipulatie toe te passen dan
tegenstanders acceptabel vinden

40

Ook in Zwolle zijn de kerken, die bepalend
waren voor de uitslag van het betreffende referendum, uitgenodigd bij het denken over een
nieuwe oplossing. Deze groeperingen voelden
zich nu serieus genomen en werkten inderdaad
mee. Een gevolg is dat de kerken de nieuwe
voorstellen van de gemeente voor het fc Zwolle
stadion toejuichten.
Zelfs als het verloren gaat, is een referendum
niet het einde der tijden. Balkenende heeft na
het vorig referendum gezwegen, maar mocht
er een nieuw voorstel zijn, dan valt het te verwachten dat de regering en de PvdA voor zullen
zijn. Het is te laat om dan pas met de campagne
te beginnen. Nu al kan gezocht worden naar
bondgenoten, om zo een bodem te leggen voor
positieve gedachten over Europa. We kunnen
altijd nog zien of het voorstel waar Europa straks
mee komt inderdaad in ons gedachtegoed past.

machiavelli
Voorgaande zou cynisch kunnen stemmen. Het
zou opgevat kunnen worden als een pleidooi
om, als we de kiezers niet kunnen overtuigen, ze
dan maar voor te liegen zodat ze op de door ons
gewenste manier gaan stemmen. Nemen we kiezers dan nog wel serieus? Vergroten we de kloof
dan niet op een onaanvaardbare wijze?
Dat is een vraag. Maar de kloof is geen objectief gegeven, hij is geen Grand Canyon, maar een
model, een beschrijving van de werkelijkheid.
Hij bestaat, omdat we denken dat hij bestaat of,
in de woorden van W. I. Thomas: ‘If men define
situations as real, they are real in their consequences.’ De kloof kunnen we niet aanraken,
maar de gevolgen zijn voelbaar. Als een referendum verloren gaat, ervaren we een kloof. Maar
het omgekeerde zou dan ook moeten gelden.
Een bestuurspartij die een referendum wint, zou
een kleinere kloof met de kiezer moeten hebben.
Maar nee. Dat geldt niet als de kloof gedicht
is met leugens. Ik heb echter nog nooit van de sp
of Wilders gehoord dat zij last hebben van een
kloof, terwijl ze tijdens een campagne over de
grondwet de grootste onzin hebben verkondigd.
Ze hebben namelijk gewonnen door mensen
onzeker te maken, door Europa voor te stellen
als een gevaar dat over ons regeert. Terwijl de eu
in feite één van de laatste middelen is om nog
enige invloed op de wereld om ons heen te houden. Waarom is het een bestuur niet toegestaan
onzin te verkopen en de tegenstanders wel? Het
is maar een vraag.
Ik geloof overigens niet dat liegen werkt. Als
een bestuurder liegt, zal hij vroeg of laat door
de media terecht genadeloos worden afgestraft.
Het beeld van arrogante bestuurders die over
de hoofden van gewone mensen proberen te
regeren zal het toch al zwakke vertrouwen van
kiezers in het bestuur voor jaren schaden. Maar
er is wel degelijk een agressieve campagne nodig, zodat mensen de indruk krijgen dat het echt
ergens om gaat en dat er echt iets te winnen valt
bij het voorstemmen. Daarbij lijkt enige manipulatie onvermijdbaar. Het is de kunst om niet
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meer manipulatie toe te passen dan tegenstanders acceptabel vinden. Politieke tegenstanders
zullen enige manipulatie acceptabel moeten
vinden, omdat zij dergelijke middelen immers
ook gebruiken. We mogen ervan uitgaan dat de
oppositie, sp en pvv, alles uit de kast zal halen
om de regering opnieuw een nederlaag toe te
brengen. Voorstanders zullen dan ook minimaal
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Altruïstisch straffen: de sleutel
voor sociaal gedrag?
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Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert Boyd en Ernst Fehr (red.), Cambridge (Mass.)/London:
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Nu het marktdenken in de politiek over zijn
hoogtepunt heen lijkt, dringt een ander marktfenomeen steeds nadrukkelijker op de voorgrond.
Het ongeduldige kapitaal, dat via private equity en
hedge funds in zo kort mogelijke tijd een zo hoog
mogelijk rendement wil behalen, tracht de macht
te grijpen in beursgenoteerde ondernemingen
Over de auteur Paul de Beer is bijzonder hoogleraar
Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Am
sterdam en redacteur van s&d

die het aandeelhoudersbelang onvoldoende prioriteit zouden geven. Stork, Nielsen (voorheen
vnu), Ahold, pcm, abn-amro ¬ het zijn niet
de kleinste bedrijven die door de aandeelhouders
onder druk worden gezet om hun koers te wijzigen. Het lijkt erop dat de harde wetten van het
hedendaagse globale kapitalisme steeds minder
ruimte laten voor een compromis tussen economische en sociale belangen, tussen welvaart en
welzijn, tussen eigenbelang en solidariteit.
De Amerikaanse econome Julie Nelson verzet
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zich in haar boek Economics for Humans echter fel
tegen het idee dat de ‘economische machine’ ¬
die draait op geld, winst, markten en bedrijven
¬ een geestloos, amoreel lichaam is (‘soulless
body’), terwijl we voor ethiek en moraal (‘soul’)
buiten de economische sfeer moeten zijn. Zowel

In de economische sfeer telt niet
louter eigenbelang, zo min als
buiten de economische sfeer louter
sociale motieven zouden tellen
de aanhangers als de tegenstanders van het vrijemarktdenken vergissen zich als zij een scherpe
scheidslijn trekken tussen de economische sfeer,
waarin het najagen van het eigen belang centraal staat, en de sociale sfeer, waarin moraliteit
en altruïsme leidende beginselen zijn. Volgens
de aanhangers van het marktmechanisme is het
onvermijdelijk dat in de economische sfeer geld,
winst en eigen belang de dominante drijfveren
zijn. Die staan immers garant voor efficiëntie en
een zo hoog mogelijke welvaart. Voor hun tegenstanders is dit juist een belangrijke reden om
het economische domein te willen indammen
om meer ruimte te creëren voor sferen waarin
economische motieven er niet toe doen.
Nelson vindt dit een schijntegenstelling. In
werkelijkheid zijn ‘soul’ en ‘body’ onlosmakelijk
met elkaar verbonden. ‘Liefde en geld’ en ‘zaken
en ethiek’, zoals de twee centrale hoofdstukken
van haar boek heten, gaan wel degelijk samen.
De eerste combinatie is bijvoorbeeld aan de
orde voor mensen die zorg verlenen. Het is een
misverstand dat een financiële vergoeding voor
het bieden van zorg ¬ of het nu om professionele zorgverleners of mantelzorgers gaat ¬ ten
koste zou gaan van de intrinsieke motivatie om
kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Wat
betreft de combinatie ‘zaken en ethiek’ is het een
misvatting dat bedrijven per definitie alleen uit
zijn op winstmaximalisatie, ten koste van bredere

maatschappelijke doeleinden. In werkelijkheid
streven bedrijven bijna altijd ook andere, bijvoorbeeld maatschappelijke doelen na. Zij kunnen zich dit permitteren omdat op de meeste
markten geen sprake is van ‘volkomen concurrentie’ die ervoor zorgt dat alleen de meest efficiënte bedrijven overleven. Vooral grote bedrijven hebben vaak monopoliede macht, die hen de
ruimte biedt om zich ook op andere doeleinden
te richten, zoals maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
In zulke algemene termen geformuleerd valt
er op Nelsons betoog weinig af te dingen. Er is
geen reden om te veronderstellen dat mensen en
organisaties in de economische sfeer louter door
eigenbelang en buiten de economische sfeer
louter door sociale motieven worden gedreven.
Veelal zal er sprake zijn van een mengeling van
motieven. Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er geen tegenstellingen en spanningen
tussen die motieven bestaan. Of dat de balans
tussen beide in de loop van de tijd kan verschuiven. In feite erkent zij dit aan het slot van haar
boek wanneer zij zowel spreekt van een crisis
in de zorg (vanwege het tekort aan publieke
middelen) als van een crisis in het bedrijfsleven
(vanwege de vele boekhoudschandalen). Toch
lijkt Nelson te geloven dat deze crises simpelweg
kunnen worden bezworen als we maar over de
scherpe tegenstelling tussen de ‘body’ en de ‘soul’
van de economische machine heen stappen.

u
Altruïsme
Ook de bundel onder redactie van Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert Boyd en Ernst Fehr
gaat over de (vermeende) tegenstelling tussen
Moral sentiments and material interests. Waar
Nelson zich baseert op algemene observaties
van het gedrag van individuen en organisaties,
maakt deze bundel gebruik van de inzichten die
experimenteel economisch-psychologisch onderzoek recent heeft opgeleverd. Sinds de jaren
negentig hebben economen steeds meer belangstelling gekregen voor gedrag van mensen
dat moeilijk te rijmen valt met het neoklassieke

43

s & d 5 | 20 0 7

S&D5-binnenwerk.indd 43

04-05-2007 10:47:55

boekessay

Paul de Beer over altruïsme en eigenbelang

paradigma van de homo economicus die alleen
zijn eigenbelang najaagt. Veel voorkomende
gedragingen als (anonieme) giften aan goede
doelen, vrijwilligerswerk, het geven van fooien
en stemmen bij parlementsverkiezingen golden
lange tijd als anomalieën, waaraan men als uitzonderingen op de regel achteloos voorbij kon
gaan. Experimenten in een laboratoriumomgeving, waarin proefpersonen om geld een spel
spelen, hebben echter uitgewezen dat dergelijk
ogenschijnlijk ‘irrationeel’ gedrag veel algemener is dan de meeste economen veronderstellen.
Telkens bleek weer dat mensen zich veel minder
eenzijdig op hun directe eigenbelang richten
dan het standaard economische model veronderstelt.
Een mooi voorbeeld hiervan is het publiekegoedspel dat onder meer wordt beschreven in
het inleidende hoofdstuk van de bundel. In het
publieke-goedspel ontvangt een aantal (bijvoorbeeld vier) spelers, die voor elkaar anoniem blij-

In economisch opzicht irrationeel
gedrag blijkt voor iedereen beter
uit te pakken dan wanneer ieder
zijn directe eigenbelang zou
najagen

44

ven, een bedrag van de spelleiding, zeg vier euro.
Iedere speler kan vervolgens, onafhankelijk van
de anderen, een deel van dat bedrag in de gezamenlijke pot stoppen, in de wetenschap dat dit
bedrag door de spelleiding wordt verdubbeld en
vervolgens over alle spelers wordt verdeeld. Als
iedere speler het volledige bedrag van vier euro
in de pot zou stoppen, ontvangen allen na afloop
dus een bedrag van acht euro. Een individuele
speler is echter het beste af als hij of zij niets in
de pot stopt, terwijl de anderen wel het hele bedrag in de pot doen. Dan eindigt hij/zij immers
met tien euro (zes euro uit de pot plus de oor-

spronkelijke vier euro). Maar als iedere speler
zo redeneert en dus niets in de pot stopt, houdt
iedereen precies de vier euro die hij/zij aan het
begin gekregen heeft. Volgens de standaard economische theorie is dit de dominante strategie,
zodat het spel in een maatschappelijk suboptimale uitkomst resulteert. Als het spel in het
laboratorium wordt gespeeld, blijken de spelers
gemiddeld echter de helft van hun vier euro in
de pot te doen en dus met zes euro te eindigen.
Dat is weliswaar minder dan het maximaal haalbare, maar méér dan wanneer iedereen zuiver
egoïstisch zou redeneren en al zijn of haar geld
zou houden. Gedrag dat volgens economen irrationeel is, blijkt voor iedereen beter uit te pakken dan wanneer ieder zijn directe eigenbelang
zou najagen.
Zo bezien is het niet verwonderlijk dat ook in
een ‘marktomgeving’ sociaal gedrag veelvuldig
voorkomt: dat levert immers voor iedereen een
gunstigere uitkomst op. Maar die verklaring
is te simpel. Als de meeste mensen zich sociaal
gedragen zullen immers degenen die zich asociaal gedragen het meest profiteren. Dat zijn de
freeriders die geen belasting betalen maar wel
profiteren van de publieke voorzieningen. Als
asociaal gedrag in een sociale omgeving het
meeste voordeel oplevert, zou men verwachten
dat steeds meer mensen asociaal gedrag gaan
vertonen. De socialen worden door de asocialen
weggeconcurreerd. Het laboratoriumexperiment bevestigt dit. Als we het publieke-goedspel
meerdere keren achter elkaar spelen, wordt het
bedrag dat de deelnemers gemiddeld in de pot
doneren, snel kleiner. Na acht ronden bedraagt
de gemiddelde donatie minder dan een euro en
daarna daalt ze nog verder. De verklaring hiervoor is eenvoudig: als een speler constateert dat
een andere speler minder in de pot heeft gestopt
dan hij of zijzelf, maar wel een even groot bedrag
uit de pot ontvangt, besluit hij of zij de volgende
ronde ook minder bij te dragen. Zo zet zich een
neerwaartse spiraal in beweging.
Maar als mensen die zich aanvankelijk sociaal gedragen, hun gedrag aanpassen aan de
asocialen, hoe komt het dan dat er toch nog
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steeds sociaal gedrag voorkomt? De Zwitserse
experimenteel-economen Ernst Fehr en Urs
Fischbacher vonden hiervoor een mogelijke verklaring door de spelers een extra optie te bieden:
zij kunnen een andere speler straffen door hem
een boete op te leggen. Maar wie een ander een
straf oplegt, betaalt daarvoor zelf ook een prijs:
om een boete van een euro op te leggen, moet
men zelf een halve euro betalen. Spelers ergeren
zich echter zozeer aan asociaal gedrag van medespelers dat zij hiertoe maar al te graag bereid
zijn! En dat blijkt uiterst effectief: als het spel
wordt voortgezet loopt de gemiddelde bijdrage
aan de pot al na een paar ronden op tot bijna het
maximale bedrag. Als de spelers elkaar kunnen
straffen voor asociaal gedrag, gedraagt iedereen
zich sociaal. Met als resultaat dat iedereen beter
af is.
In de bundel wordt dit verschijnsel aangeduid als ‘sterke reciprociteit’, dit is een vorm van
gedrag dat het midden houdt tussen eigenbelang en altruïsme. Economen gaan doorgaans
uit van eigenbelang: een persoon is alleen bereid
iets voor een ander te doen als hij ervan verzekerd is dat de ander met gelijke munt terugbetaalt. Altruïsme houdt in dat men iets voor een
ander doet ongeacht of die ander iets terugdoet.
Sterke reciprociteit betekent dat men zich in eerste instantie sociaal (coµperatief) gedraagt, maar
een ander straft als blijkt dat deze zich asociaal
gedraagt, zelfs als dat voor eerstgenoemde extra
kosten en geen voordeel met zich meebrengt.
In geval van sterke reciprociteit zijn mensen
volgens de samenstellers van de bundel zowel
conditional cooperators als altruistic punishers.

u
Erosie
Dat sterke reciprociteit in een laboratoriumexperiment met een beperkt aantal spelers een
succesvolle strategie blijkt te zijn, is echter nog
niet voldoende om te verklaren waarom zij ook
in een moderne samenleving nog voorkomt.
Daarin is immers lang niet altijd sprake van
een spel dat men een groot aantal keren met
dezelfde spelers speelt. Binnen relatief kleine

groepen, zoals een club of een (afdeling van een)
bedrijf, doen zich misschien vergelijkbare omstandigheden voor, maar dat geldt veel minder
in de openbare ruimte waar men veel anonieme
mensen slechts éénmaal ontmoet. Waarom zou

Respect kost degene die een ander
respecteert niets terwijl het voor de
ander toch van grote waarde kan
zijn
men een fooi geven in een restaurant dat men
niet verwacht nog ooit te bezoeken of waarom
zou men een donatie doen aan een goed doel?
Verschillende auteurs doen pogingen om dergelijk gedrag te verklaren. Robert Boyd, Herbert
Gintis, Samuel Bowles en Peter Richerson laten
in hun bijdrage aan de bundel zien dat ‘sterke
reciprociteit’ zich in een samenleving kan handhaven als er maar genoeg mensen zijn die dit gedrag vertonen. Immers, als veel mensen bereid
zijn asociaal gedrag te straffen, ook als zij daar
zelf niet direct baat bij hebben, dan levert asociaal gedrag zo weinig voordeel op, dat slechts
weinigen zich asociaal zullen gedragen. En naarmate minder mensen zich asociaal gedragen
kost het ook minder om die paar asocialen te
bestraffen.
Deze verklaring overtuigt echter maar half.
Zolang het kosten met zich meebrengt om
iemand te straffen (al is het maar vanwege
het risico dat de ander terugslaat), is de meest
aantrekkelijke strategie om jezelf wel sociaal te
gedragen, maar asocialen niet te straffen. Maar
als dat het dominante gedrag wordt, lopen asocialen steeds minder risico om gestraft te worden.
Als gevolg daarvan zullen steeds meer mensen
asociaal gedrag gaan vertonen, tot dit het dominante gedragspatroon wordt.
De genoemde auteurs stellen dat dit gevaar
niet zo groot is, omdat de kosten van straffen
in het begin zo laag zijn dat de socialen die niet
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straffen nauwelijks een voordeel hebben ten
opzichte van de socialen die wel straffen. Het
is echter de vraag of dit kleine voordeel op den
duur toch niet tot erosie van het aantal ‘altruïstische straffers’ zal leiden.

u
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Niet fair
De analyse zou echter veranderen als degenen
die asocialen straffen, daarvoor worden beloond. Nu is het belonen van goed gedrag in het
algemeen veel kostbaarder dan het straffen van
ongewenst gedrag. Immers, naarmate straffen
effectiever is, hoeft men het minder toe te passen en wordt het goedkoper. Naarmate belonen
effectiever is, moet men het juist steeds vaker
doen, waardoor het kostbaarder wordt. Dat geldt
echter alleen als belonen inderdaad kosten met
zich meebrengt. Bij een financiële beloning is dit
evident, maar bij een immateriële beloning niet.
De econoom Geoffrey Brennan en de politiekfilosoof Philip Pettit betogen in hun boek The
Economy of Esteem, dat mensen vaak minstens
zo gevoelig zijn voor immateriële blijken van
goed- en afkeuring als voor materiële straffen
en beloningen (zoals een geldboete of gevangenisstraf). De behoefte van mensen aan eer,
waardering en respect van anderen is zo groot,
dat deze een belangrijke drijfveer vormt voor
hun gedrag. Naast financieel voordeel, dat de
voornaamste prikkel vormt in de economische
sfeer, en macht, dat in hiërarchische relaties
het gedrag beïnvloedt, vormt de markt van eer
en respect (esteem) volgens hen een cruciaal
derde coµrdinatiemechanisme. Behalve door
de onzichtbare hand van de markt en de ijzeren
hand van de staat wordt het gedrag van mensen
ook gereguleerd door de ‘ontastbare’ (intangible)
hand van eer en respect. Een belangrijk kenmerk van respect is dat het degene die een ander
respecteert niets kost, terwijl het voor de ander
toch van grote waarde kan zijn. Eerbetoon, een
blijk van waardering en respect geeft men vaak
spontaan, zonder merkbare inspanning, maar
hij kan toch van grote invloed zijn op het gedrag
van de ander. Hetzelfde geldt voor blijken van

afkeuring en minachting. Naarmate men die
(min)achting van meer mensen ondervindt en
van mensen die men zelf hoger acht, is het effect
groter.
Als we de analyse van Brennan en Pettit verbinden met die van Boyd et al. kunnen we beter
begrijpen hoe sterke reciprociteit zich in een samenleving duurzaam kan handhaven. Als het altruïstisch straffen van mensen die zich asociaal
gedragen bij anderen veel waardering oproept,
staat er tegen de kosten van straffen namelijk
een beloning in de vorm van respect. Hierdoor
zijn de altruïstische straffers toch niet in het
nadeel ten opzichte van degenen die zich wel
sociaal gedragen maar die asocialen niet straffen. Aldus kan er een stabiele situatie ontstaan
waarin de grote meerderheid van de bevolking
zich sociaal gedraagt, doordat degenen die zich
asociaal gedragen een grote kans lopen daarop
aangesproken te worden.
Keren we terug naar het publieke-goedspel
waarin de spelers de mogelijkheid hebben elkaar
te straffen, dan lijkt de behoefte aan achting en
respect echter niet te verklaren waarom spelers
bereid zijn kosten te maken om een ‘valsspeler’ te straffen. Omdat de spelers voor elkaar
anoniem blijven en niet met elkaar kunnen
communiceren, is het onmogelijk om respect te
betuigen aan een altruïstische straffer. Deze zou
de waardering door anderen dan zo vanzelfsprekend moeten achten, dat hij of zij er geen concreet bewijs van nodig heeft. Als na afloop van
het spel aan de spelers wordt gevraagd waarom
zij een medespeler hebben gestraft, dan antwoorden zij echter dat zij boos waren op het feit
dat een ander geen faire bijdrage heeft geleverd.
En boosheid is toch een geheel ander motief dan
de behoefte aan eer en respect.
Het gaat hier om meer dan een puur academische discussie. Inzicht in de motieven van
mensen om zich coµperatief te gedragen, en om
anderen die dat niet doen op hun gedrag aan te
spreken, is van groot belang voor veel actuele
maatschappelijke kwesties. Te denken valt bijvoorbeeld aan de (vermeende) toename van normoverschrijdend gedrag (‘hufterigheid’, kleine
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criminaliteit, boekhoudfraude), maar ook aan de
(vermeende) erosie van het draagvlak onder de
verzorgingsstaat en de bereidheid van mensen
om zich onbaatzuchtig in te zetten voor anderen
(vrijwilligerswerk, mantelzorg).

u
Neerwaartse spiraal
Het recente psychologisch-economische onderzoek laat onomstotelijk zien dat de traditionele
economische benadering, waarin mensen worden verondersteld louter op hun eigenbelang
gericht te zijn, tekortschiet bij de analyse van dit
gedrag. De maatregelen die uit een dergelijke
eenzijdige analyse voortvloeien, zullen waarschijnlijk dan ook onvoldoende effect sorteren.

Als de bereidheid om aan collectieve voorzieningen bij te dragen vooral afhankelijk is
van de perceptie van de bijdrage van anderen,
dan wordt het draagvlak voor die voorzieningen niet versterkt door erop te bezuinigen om
zodoende de belasting te kunnen verlagen. Dat
zal eerder een neerwaartse spiraal in beweging
zetten, waarbij de steun voor de publieke sector
steeds verder afkalft. Veel belangrijker is het dat
mensen die voorzieningen als fair ervaren, dat
wil zeggen dat ze ten goede komen aan degenen
die er het meest behoefte aan hebben en die behoefte niet aan eigen gedrag te wijten hebben en
dat iedereen er naar draagkracht aan bijdraagt.
Komt dat niet aardig in de buurt van wat sociaaldemocraten altijd al voor ogen stond?
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De gelukte lobby van een
‘comateuze’ bestuurslaag
Het opgeblazen bestuur. Een kritische kijk op de provincie
Klaartje Peters, Boom, Amsterdam 2007

jan-jaap van den berg

48

Op 7 maart vonden er verkiezingen plaats voor
de Provinciale Staten. Wellicht bent u toen gaan
stemmen. Dan behoorde u wel tot een minderheid. De opkomst was ditmaal nog geen 47 procent en hiermee werd het laagterecord van vier
jaar geleden verbroken. Deze electorale desinteresse is illustratief voor de geringe populariteit
van de provincie. En dan zijn de opkomstcijfers
nog geflatteerd ook, want de campagne in aanloop naar de Statenverkiezingen werd zoals
altijd gedomineerd door landelijke thema’s. Een
verkiezing met puur provinciale onderwerpen
zou beslist nog veel minder kiezers hebben getrokken. De grote meerderheid van de bevolking
weet weinig tot niets over de taken van de provincie. Praktisch niemand is in staat ook maar
één provinciaal politicus bij naam te noemen.
De problemen van de provincie kregen dit
jaar in aanloop naar de Statenverkiezingen de
nodige aandacht, mede door de publicatie van
Het opgeblazen bestuur van bestuurskundige
Klaartje Peters. Peters vertelt hierin geen vrolijk
verhaal, hoewel de vaak treffende voorbeelden
die ze geeft niet van humor zijn ontbloot. De
studie ¬ Peters spreekt zelf van een ‘pamflet’
Over de auteur Jan-Jaap van den Berg is secretaris van
het Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA

¬ analyseert de slechte gezondheidstoestand
van de provincie en laat daarbij zien dat de provincies zelf hun eigen problemen nog verergerd
hebben. Vooral op basis van deze laatste interessante conclusie heeft Het opgeblazen bestuur het
nodige stof doen opwaaien.

u
Provinciale overlevingsstrategie
De zoektocht van de provincies naar legitimiteit
draait om twee aspecten: ‘goed je bestuurlijke
taken verrichten’ en ‘populair willen zijn bij
de bevolking’. Deze twee bestuurlijke ambities
zijn echter niet altijd even goed te verenigen, zo
wordt uit dit boek wel duidelijk. Peters betoogt
dat provincies zichzelf, in een streven naar meer
zichtbaarheid en bekendheid bij de bevolking,
met lucht hebben ‘opgeblazen’. Ze zijn allerlei
nieuwe taken gaan uitvoeren, die vooral liggen
op het terrein van sociaal beleid. Maar de uitvoering van dit beleid laat zeer te wensen over, aldus
Peters. Bovendien vindt zij dat de provincies zich
∑berhaupt niet met dit beleidsterrein zouden
moeten inlaten. Een prikkelende stelling, niet
in de laatste plaats voor de PvdA. De partij hecht
immers veel waarde aan sociaal beleid en is
bovendien sterk aanwezig in de twaalf provinciebesturen.
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Hoe is dit alles zo gekomen? Eind jaren
tachtig concludeerden de twaalf provinciebesturen dat het wegsmelten van de provinciale
machtspositie een halt moest worden toegeroepen. In deze periode leefde sterk het idee dat
regionale, bovengemeentelijke problemen het
beste aangepakt konden worden met de grotere
centrumgemeenten als middelpunt en niet
vanuit een provinciaal perspectief. Uitgaande
van deze gedachte stelde het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) een grotestedenbeleid op. De
Kaderwet ‘Bestuur in verandering’ (1994) lichtte
de zeven grootste steden met ommeland uit de
provinciale jurisdictie, en gaf deze regio’s als
zogeheten ‘Kaderwetgebieden’ eigen bevoegdheden en rechtstreekse geldstromen vanuit het
Rijk. Dit alles vooruitlopend op een nieuwe bestuurlijke blauwdruk waarbij er op termijn zelfs
volwaardige stadsprovincies zouden moeten
komen. Een forse aderlating voor de provincie,
die hiermee flink aan macht en invloed inboette.
Natuurlijk, in 1995 zette een overweldigend referendum-’nee’ een dikke streep door de komst
van een stadsprovincie Amsterdam en daarmee
ook van eventuele andere stadsprovincies, maar
op dat moment hadden de verenigde provincies
al de stormbal gehesen.
In nauw onderling overleg binnen het
kader van hun club Interprovinciaal Overleg
(ipo) besloten zij tot een omvangrijk tegenoffensief. Deze provinciale overlevingsstrategie
was, aldus Peters, opgebouwd uit een aantal
samenhangende elementen. In de eerste plaats
startte een (partijpolitieke) lobby om de cruciale
bestuurlijke betekenis van de provincie onder
de aandacht te brengen van de politici op het
Binnenhof. De lobby ging vergezeld van een vernieuwing van de eigen provinciale organisatie
en werkwijze. Ook werden plannen uitgedacht
om de stoffig ogende provinciale politiek te vitaliseren (bijvoorbeeld door de invoering van het
dualisme).
Veel provincies begonnen strategische discussies over de provincie van de toekomst en
de gewenste rol van deze bestuurlijke laag. De
uitkomst hiervan was dat de provincie zich niet

langer meer tevreden moest stellen met het klassieke (wettelijke) takenpakket, maar een meer
regisserende rol zou moeten claimen. Dit was
immers dynamischer en meer sexy. Belangrijker
nog was dat een dergelijke vernieuwde, regisserende rol voor de provincie een prima schepnet kon creëren om nieuwe taken naar zich
toe te trekken en zo meer zichtbaar te worden.
Sluitstuk van de overlevingsstrategie was het
bewerkstelligen van een imagoverbetering bij
de burgers, met behulp van folders, advertenties,
open dagen etcetera.
Nu, een kleine tien jaar later, kun je constateren dat de overlevingsstrategie ten dele succesvol is geweest. Deze bevinding raakt in het
kritische betoog van Klaartje Peters wat ondergesneeuwd, maar de provinciale lobby heeft weldegelijk resultaten gehad. Want van bestuurlijke
nieuwigheden als regio’s en een futuristische
Randstadprovincie is niets terechtgekomen, terwijl het takenpakket van de provincie zelfs is uitgebreid. Vooral op het gebied van sociaal beleid.
Het ipo is erin geslaagd in politiek Den Haag
erkenning te krijgen voor de gedachte dat veel
sociale problematiek ook een regionale dimensie heeft en het dus op de weg van de provincie
ligt daar eveneens werkzaam te zijn. En zie: in
de nieuwe Wet op de Jeugdzorg uit 2005 zijn
de provincies hoofdverantwoordelijk voor het
bieden van jeugdzorg. Voor deze nieuwe sociale
provinciale kerntaak keert het Rijk op jaarbasis
een miljard euro uit.
De interbestuurlijke lobby hebben de provincies
dus goed op orde. Met enkele andere elementen
van de overlevingsstrategie is het minder goed
gesteld. Ondanks de miljoenen die er de laatste
jaren aan publiciteit zijn besteed, is de provincie
nog steeds een grote onbekende voor de bevolking, dalen de opkomstcijfers bij de verkiezingen verder en is ook het politieke debat in de
Statenzaal niet veel levendiger geworden.
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Sociaal wanbeleid
Maar bij de toewijzing van meer sociale taken
beginnen de problemen juist echt, zo betoogt Pe-
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ters. Het echte venijn in Het opgeblazen bestuur ¬
de reden dat Klaartje Peters haar boek met recht
als ‘pamflet’ mag betitelen ¬ zit in haar analyse
van het gevoerde sociale beleid. Daar schort van
alles aan. De sociale activiteiten van de provincies
hebben zich dusdanig uitgebreid dat gemeenten
regelmatig voor de voeten worden gelopen. Doordat provincies een zogeheten ‘open huishouding’
kennen, hebben zij de vrijheid om zich bezig te
houden met alles wat zij zelf nuttig achten, mits
het niet in strijd is met landelijke regelgeving.
Met gemeentelijk beleid en gemeentelijke regelgeving hoeft geen rekening te worden gehouden.
Voor gemeenten levert dit flinke problemen op
omdat provincies met hun sociale activiteiten, tot
op wijk- en straatniveau aan toe regelmatig interveniëren in het gemeentelijk beleid. Traditioneel
gemeentelijke aangelegenheden, zoals sport voor
gehandicapten, straatspelende kinderen, opvang
voor daklozen, vallen tegenwoordig ook binnen
het provinciaal beleid.
Wethouders hebben hier nogal eens mixed
feelings over. Enerzijds noodzaken de provinciale interventies tot extra afstemming en
bestuurlijke drukte en voldoen zij niet altijd
precies aan de vraag. Anderzijds kunnen gemeenten het provinciale geld vaak niet missen.
Met een zak geld in plaats van deze opgedrongen hulp, met alle verantwoording die daarbij

hoort, waren de gemeenten gelukkiger geweest.
Peters stipt nog een probleem aan, namelijk
dat provincies veel van hun sociale beleid uitvoeren in de vorm van projecten. Zij spreekt zelfs
van een ‘projectenmachine’. Omdat projecten
doorgaans een incidenteel karakter hebben, is
de projectmatige aanpak niet bijster geschikt
om langdurige sociale problematiek op te lossen. Vooral ook omdat gemeenten geen geld
hebben om afgeronde provinciale projecten een
structureel vervolg te geven. Daar komt bij dat
het maatschappelijk rendement van veel van de
projecten moeilijk meetbaar is. Ook provincies
zelf zijn niet in staat daarover harde gegevens
boven tafel te krijgen.
Klaartje Peters toont zich al met al erg negatief over de effecten van het provinciaal sociaal
beleid. Provincies overspelen hun hand, maken
hun eigen ambities bij lange na niet waar en
er vindt verspilling plaats van belastinggeld.
Het opgeblazen bestuur is dan ook een pijnlijk
boek, zeker ook voor de provinciale PvdA omdat
sociaal beleid bij uitstek de mogelijkheid biedt
om het provinciebestuur een zichtbare ‘rode
kleur’ te geven. Voor de het zojuist aangetreden
provinciebestuur rest niet veel anders dan hun
voordeel te doen met de goed onderbouwde kritiek van Peters. Laten zij hun sociaal beleid maar
eens goed tegen het licht houden.
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