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De gemeenschap
Nederland

Bleek cfblakend?
worden gesteld aan de
Het thema van de verhouplichtsgetrouwe
burger
ding tussen gemeenschap
door de vriendelijke en
en individu is even tijdloos
vooruitziende bijstand van
als actueel. 1 Het is weer]OS DE BEUS
de staatsmacht. ' 2
barstige stof voor zowel de
Universitair docent bij de vaksroep
Er is niets tegen Dunns
politicus die iets van de
micro-economie van de Universiteit van Amsterdam
derde weg tussen escapistipretentie van vertegenen bijzonder hoosleraar politieke.filosifie aan de
sche massaconsumptie in
woordiging en Ieiding wil
Universiteit van Twente
het prive-domein en gewaarmaken als de beoefehoorzaarnheid aan zachtnaar der sociale wetenpaternalistische regeringschappen die beweert het
saldo van de blijvende gevolgen van grote institutioen. Maar zijn definitie van de gemeenschap heeft het
euvel van alle thans sterk in de belangstelling staande
nele verandering op de lange termijn te kennen. De
doctrines over actief burserschap. Ze zij n achterhaald
Engelse socialist en politicoloog John Dunn verzucht
door de vestiging van de dienstverleningseconornie,
dat zoiets als een gemeenschap misschien helemaal
ze geven geen doordachte spelregels voor de orde
niet meer bestaat als cognitief en affectief feit, hoogvan zulk een economie en ze beschrijven uiterst glostens als voorwerp van bedrog en intirnidatie. Maar
bale uitwegen uit de talloze dilemma's van links. En
gelukkig spreekt Dunn, waar men volgens de grote
die dilemma's hebben, het is bekend, vrijwel steeds
positivistische mysticus moet zwijgen. Hij ziet in de
te maken met de drieledige problematiek van uitgemeenschap een geestelijke assemblage van amabreiding van de politiek over andere sferen door
teur-theoretici, professionele theoretici en officiele
democratisering, juridisering of tussenkomst van de
theoretici. ln Nederland zou men dan kunnen denuitvoerende macht; insluiting van achtergestelde of
ken aan respectievelijk Jan Blokker en Henk Hofzojuist gelmrnigreerde groepen binnen de politiek
land, de historici Robert Fruin, Pieter Geyl en Louis
door uitbreiding van hun rechten en rationele
de Jong en !eden van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wRR) ofhet identificatie van de burgerij met de instellingen van
de staat op grond van profijt, succesvol beleid,
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiegedeelde ervaring, econornische afhankelijkheid of
centrum (wooc).
delegatie van macht 3
Aan het slot van een moeizaam betoog concluAls Dunn er zo weinig van bakt, wat zal ik dan
deert Dunn: 'Waaraan de tegenwoordige politiek
nog? Kort samengevat, komen mijn stellingen op het
het meest urgent behoefte heeft, is een democratisevolgende neer. De Nederlandse samenleving oogt
ring van de wijsheid, een verbreiding over de gehele
bleek en dof door een gebrek aan felle tegenstelling.
volwassen bevolking in bepaalde samenlevingen van
De Nederlandse elite verbleekt, niet zozeer doordat
de last van sobere beoordeling en besluitvorming
ze getuige is van manifeste ontbinding van de identiinzake politieke vragen. Een moderne politieke
teit en samenhang van de samenleving, maar doorgemeenschap - de enige echte vorm van politieke
dat zein paniek is geraakt door de chaotische en turgemeenschap die thans mogelijk is op het niveau van
bulente maatschappelijke ontwikkeling in het.fin de
een natiestaat - zou dan een gemeenschap zijn die
siecle. De oplossing van de grote binnenlandse prode noodzaak om gezamenlijk te oordelen en te kieblemen zal uitrnonden in een ander evenwicht in
zen erkent en aanvaardt, een gemeenschap waarvan
onze gemengde sociale orde, met een versterking
de !eden worden grootgebracht en onderwezen volvan regulering van gedrag, van de collectiviteit en
gens het idee dat dit de verantwoordelijkheid is die
van het sociale, ten koste van respectievelijk hedovoor hen ligt als de kern van menselijk Ieven. Dit, en
nistisch eigenbelang, isolationistisch individualisme
niet de gelegenheid om aile consumptieve genoeen het politieke of particuliere. Dit is een vorm van
gens te smaken die blijken te passen bij de werking
organische, deels spontane ontwikkeling, niet van
van de markt van het moment of die beschikbaar
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planmatige mobilisatie ten gunste van een of ander
blakend model van zuivere en totale anarchie, commercie, collectieve actie, bureaucratie of federatie.
Mede in het Iicht van dit naderende nieuwe evenwicht in de Nederlandse gemeenschap, is het goed
dat de Partij van de Arbeid het communitaristisch
karakter van haar program opwaardeert, om te
beginnen met een praktische cultuurpolitiek. Maar
de enige aanvaardbare en haalbare herformulering
daarvan is een liberale. Dit civiele socialisme of
sociale liberalisme is geen verheerlijking van wettelijke plicht of politieke democratie als doe! op zichzelf, maar formuleert een bepaald burgerschapsideaal dat instrumented is voor elementaire menselijke
waarden.
Het veili9e en bleke midden

In het eerste hoofdstuk van Heifsttij der middeleeuwen
(1919) sehetst Huizinga's Ievens felheid en de algemene hartstochtelijkheid van de Europese samenleving in de vijftiende eeuw. Hij vertelt over de felle
tegenstelling tussen leed en vreugde, ramp en geluk,
winter en zomer, het kwade en het goede, armoede
en weelde, !age en hoge stand. Dezelfde auteur
beweert dat er althans in de Noordelijke delta al in
de zeventiende eeuw niet vee! meer over was van
deze scherpe bourgondische scheidslijnen.4 Neem
eens aan dat daar het proces van de vermindering
van sociale, culturele en statelijke tegenstellingen
inderdaad is begonnen, in Huizinga's zeventiende
eeuw van 'hout en staal, pik en teer, verf en inkt,
durf en vroomheid, geest en fantasie'. Dan staat wei
vast dat dit proces van verblekinB en verdrdfinB zich in
versneld tempo heeft voltrokken in de negentiende
en twintigste eeuw.
Het betreffende proces is overtuigend en fraai
gedocumenteerd aangetoond door Knippenberg en
De Pater in De eenwordinB van Nederland ( 1988). Zij
schetsen de integratie op nationale schaal van de
infrastructuur, de economie, de politiek en de cultuur. De aanleg van land-, water- en spoorwegen en
telefoon- en telegraafverbindingen alsmede de inveering van een uniforme tijdstandaard bevorderen
een sterk groeiende uitwisseling van goederen en
produktiefactoren, een toenemende beweeglijkheid
1. Dit artikel is de bewerking van een
voordracht voor de Stichting De Mei.
Ik ben Paul Kalma en Paul Scheffer
erkentelijk voor hun inspirerende
respons.
2.

J.

Dunn, lnterpretinB political respon -

Oxford: Polity Press, 1990,
p. 214. Mijn onderstreping.
3. Dit onderscheid tussen vormen
van identificatie is van de socioloog
J.S. CoJeman.
sebilit.y,

4· J. Huizinga,

van mensen, metals resultante de uhdijing van hun
levenskring. De expansie van het industriele kapitalisme bestaat in de vorming van nationale en internationale markten voor bedrijfsvormen op grotere
schaal (waaronder de cooperatieve boerderijen) en
de opkomst van landelijke producentendiensten:
handel, verkeer, bank- en verzekeringswezen. De
symbiose van staat en samenleving resulteert in de
vorming van een natiestaat met openbaar onderwijs,
nationale militaire dienstplicht, belastingen van het
Rijk, een nationale rechts- en verzorgingsstaat met
een typerend bestuurlijk centralisme, landelijk
gerichte politieke partijen en kiezers, en mythische
symbolen als vorstenhuis, vlag en volkslied.5
De culturele omslag is de opkomst van het algemeen beschaafd Nederlands, de alfabetisering, de
afsterving van oude plattelandsbeschavingen en de
verdwijning van lokale gerichtheid ten gunste van
nationalisme. Dit is eerder een burgerlijk nationalisme, gekenmerkt door een historische aanspraak op
territorium, een juridisch-politieke associatie, gelij~eid voor de wet en een burgerlijke ideologie,
dan een etnisch nationalisme, getekend door gedeelde afkomst, populisme, streektaal en traditionalisme. 6 De Pater en Knippenberg wijzen op de aanzienlijke vermindering van verschillen in klederdracht, gebruik van grondstoffen en bouwmaterialen, regionaal contrast (politiek bewustzijn, voorspoed en vruchtbaarheid), godsdienstbeleving (protestanten tegenover katholieken), gezinsopbouw,
welstand, stedenbouw, gebruik van nieuwsmedia,
prijzen en lonen.
De auteurs zeggen weinig over het verband tussen de eenwording (integratie plus schaalvergroting)
en de negentiende-eeuwse strategie van natievorming. Door de liberalen is nogal wat dichterlijke
ruimte en heldhaftige herinnering - de termen zijn
van Anthony Smith- benut om een dwingend beeld
van onze stamboom en oorspronkelijke grond in te
prenten. De Nederlandse natiestaat was van meet af
aan meer dan een toevalstreffer, hij was bovenal een
geconstrueerde orde.7 Wei wordt terecht gestipuleerd dat oude verschillen niet zelden voortbestaan,
dat nieuwe contrasten zijn opgekomen en dat de totstandkoming van de eenheidsstaat geen simpel en

Nederland's beschavina

in de 17e eeuw ( 1941 ),

Groningen:
Wolters Noordhoff, 1984, pp. 39-

59·

5. Op het vlak van de verdelings-

functie van de overheid is de
opkomst van collectieve, nationale
en landelijke regelingen uitvoerig
ontleed in De waans Zora en Staat,
Amsterdam: Bert Bakker, 19 89.
6. Zie A. Smith, National identity,

Harmondsworth: Penguin, 1991,
pp. 9-15 . Het negentiende- eeuwse
protestantse nationalisme hoort echter eerder bij het tweede dan het
eerste. Zie E. Todd, L 'invention de
I' Europe, Paris: Seuil, 1990, pp. 404405 en H. te Velde, Nederlands
nationaal besef vanaf 18oo, in:
T. Zwaan e.a. (red .), Het Europees
labyrint, Meppel: Boom, 1991 ,p.
1]8.
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3I
omvattend proces in tijd en ruimte is geweest,
getuige de verzuiling rond de vorige eeuwwisseling
en de gedempte klassenstrijd in een late industrialisatie die hiermee samenging. Maar in het onbedoelde solidariseringseffect van de Tweede Wereldoorlog, de ontrnantcling der zuilen, de gegarandeerde
bestaanszekerheid in de verzorgingsstaat en de
emancipatie van de arbeidersklasse sedert 1945, een
mengsel van inkapseling, ingroei, verburgerlijking
en versplintering, mag men mijns inziens toch de
definitieve verbleking annex verdoffing van de
Nederlandse samenleving zien. 8
De belangrijkste huidige tendenties zijn de toename van de scholingsgraad door onderwijsbeleid,
de concurrentie tussen niet-imperialistische, semisoevereine staten en transnationale ondernemingen
op een groeiende wereldmarkt en de vestiging van
de post-industriele economic, gekenmerkt door
groeiende werkgelegenheid in de dienstverlening,
op computers gebaseerde automatisering en de
neergang van de patriarchale gezinshuishouding en
de lineaire levensloop (ei:n partner, een werkgever,
enz.).9 Bezien tegen deze achtergrond, is de
N ederlandse samenleving gei"nformeerder, flexibeler en aan grotere veranderingsdruk onderhevig dan
de Lage Landen ooit waren. Maar ze is bovendien
modern geworden in de zin van Elster: 'moderne
samenlevingen zijn veiliger en bleker dan hun traditionele tegenhangers. Ze zijn veiliger omdat minder
dreigementen worden uitgesproken en uitgevoerd,
en bleker omdat minder beloften worden gedaan en
gehouden. Mensen zijn minder gewelddadig, maar
ook minder hulpvaardig en cooperatief. Daar komt
nog bij dat de bindingen van altrui'sme en solidariteit
wellicht zwakker zijn geworden'. 10
Ik weet niet of Elster helemaal gelijk heeft. Want
we Ieven in een wereld met een bloeiend separatisme; religieus en aggressief fundamentalisme; gewetenloos, schraperig en bezitsgericht individualisme;
corrupt particularisme (zakkenvullers, luilakken)
onder staatsfunctionarissen en bedrijfsbestuurders;
7. Zegt Van Doorn Geyl na in

J.A.A. Van Doorn, Tussen vaderlands
verleden en Europese toekomst, in
Geschiedenis zonder verleden, uitgave van
de Volkskrant 1990, p. 28 . Geyls these
wordt verder ondersteund door recent
werk van Bank, Mijnhardt en Van Sas.
8. Vgl. F. L. van Holthoon (red.), De
Nederlandse samenlevina sinds 181),
Assen: Van Gorcum, 1985, pp. 341 349 en Te Velde, aldaar, pp. 181-184.
9. Zie F. Block, Postindustrial possibilities, Berkeley: University of
California Press 1990, pp. 1o - 11 en T .

fundamentele democratie-kritiek met massale depolitisering en afzijdigheid ten opzichte van de publieke zaak, of juist het tegendeel: de roep van het volk
om nieuwe politieke organen; politick conservatisme als streven naar herstel van oude normen,
gezagsverhoudingen en natuurlijke ongelijkheden;
raciaal geweld en uitsluiting van minst bevoorrechten, vervreemde armen alias !eden van de onderklasse. Toch gaat Elsters beeld van het veiliae en bleke
midden aardig op voor Nederland. Want al die verschijnselen die ik zojuist opsomde, zijn bij ons afwezig of vee! zwakker aanwezig. Recentelijk openbaart
zich zelfs de luxe van verzadiging en verveling binnen het democratische waarborgstaat-kapitalisme.
Er is sprake van een tekort aan opwinding dat mensen aanzet tot scheppend werk en rivaliteit in
gevaarlijke sporten, maar ook tot gokken, misdaad
en romantische of avonturistische politick voor de
korte termijn. Ik ontken niet dat er een nieuwe
sociale kwestie is, in de vorm van een conflict tussen
actieven en inactieven, alleenstaanden/ alleenverdieners en tweeverdieners, mensen met goede banen en mensen met wegwerpbanen, enz. Maar dit
belangenconflict is bij ons allesbehalve helder, eendimensionaal, gewelddadig en destabiliserend. 1 1
Een anastiae elite

Wat is de positie van de elite in deze dynamiek? Wat
er ook overgebleven is van de barokke decors van de
vrijwillige consociatieve democratic, de zuilen en de
corporatistische overlegstructuren, en hoe weinig
hoogstaand, homogeen, apart of zelfbewust onze
elite ook is, we onderscheiden nog altijd een elite en
deze toont zich uiterst bezorgd over wat men taxeert als de ontbinding van de Nederlandse gemeenschap. 12 De zorg strekt zich uit over de maakbaarheid van de samenleving, de alomtegenwoordigheid
van parasitair gedrag in de publieke sfeer, de schaduwzijden van de liberalisering en humanisering en
de sociale desintegratie.
De maakbaarheid van de samenleving wordt sterk

Elfring en R.C. Kloosterman, Werken
in postindustrieel Nederland, te verschij nen bij Bilthoven: Academic Service .
1o. J. Elster, The cement '![society,
Cambridge: Cambridge University
Press, 1989,p. 284.
11. Zie hierover J. de Beus, Het sociaal- democratisch beeld van de rechtvaardigheid in het tweede.fin- de-siecle,
notitie voor het overleg tussen de
PvdA en de Raad van Kerken,
Driebergen 30 november- 1 december
1990, te verschijnen bij de Raad van
Kerken .

12. Ik ga niet in op de generationele
kant van de zaak, namelijk de nostalgische revisie van die unieke gouden tijd
van economische groei, politieke zakelijkheid en sociale harmonic in de jaren
veertig- vijftig; de onevenwichtige en
fluctuerende beoordeling van de verworvenheden van de jaren zestig en de
door H. Vuijsje gesignaleerde taboes
op dwang, etnisch onderscheid en
registratie van intieme gegevens van
de geboortegolfgeneratie.
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in twijfel getrokken. De twijfel geldt de wenselijkheid van een puur seculier vooruitgangsgeloof, in
het Iicht van zijn wanprestaties op het gebied van
communisme, kernbewapening, natuurvernietiging
en overbevolking; de mogelijkheid van de formulering van een duidelijke, vaste en operationele conceptie van het algemeen belang in een democratie
die als een Amerikaanse markt begint te functioneren; de tragiek van de 'positionele goederen', namelijk de onmogelijkheid van democratisering van het
genot van auto-mobiliteit, excellent onderwijs, aandacht van de arts, stille en schone stranden, en dergelijke; en de grenzen aan de stuurbaarheid, dat wiJ
zeggen aan het vermogen en de wil van het apparaat
van de uitvoerende macht om bepaalde gemeenschapsdoeleinden te realiseren onder de drievoudige
beperking van de rechtsstaat, de democratisch pluriformiteit en het vrije ruilverkeer.
Deze _twijfel heeft zich ook van de sociaal-democratische elite meester gemaakt, want de verdwijning van de soevereine natiestaat maakt dat zelfs de
meest conventionele en minimale omschrijving van
socialisme als publiek zelfbestuur, beheersing van de
ongewenste gevolgen van individuele handelingen
en economische gelijkheid van vrije burgers als een
a! te ambitieus project wordt ervaren. '3 Geen electoraat, zo wordt gezegd, loopt nog warm voor een
welwillende centrale overheid die getemperd wordt
door corporatisme (politieke macht van het georganiseerde bedrijfsleven), een geleide markteconomie
die is ingebed in een internationale monetaire orde
en een omvattende harde solidariteit via universele
sociale grondrechten en progressieve heffingen op
basis van het beginsel van gelijke levenskansen. Het
beleidsmatige alternatief, een kleinere, slagvaardige
overheid met kerntaken, ontdaan van aile bureaucratische verspilling en corporatistische ongelijkheid
en onbeweeglijkheid, wordt als onvermijdelijk
gezien.
Er heerst pessimisme over het parasitaire sedras in
de publieke sfeer. De cooperatieve gedragslijn bestaat in tijdige betaling van verschuldigde belastingen en premies, een eerlijk beroep op uitkeringen,
respect voor democratische wetten zoals verkeersregels, het kopen van een tramkaartje, het urineren
in toiletten (niet midden op straat), het afzien van
geweld bij bezoek aan voetbalstadions, het gebruik
van de afvalcontainer op Koninginnedag, enz. Men
signaleert vele verschijningsvormen van massale,
13. B. Barry,Libertyandjustice,
Oxford: Clarendon Press, 1991,

p.

276.

14. M.A.P. Bovens en P. 't Hart

(red.), Leren van fiasco's en a!Taires,

berekenende, vaak onwettige afwijking van deze
lijn . Men discussieert over de determinanten biervan. Verzwakking van groepsbewustzijn en leiderschap? Vermindering van de (verwachte) absolute
welstand oftoename van welstandsverschillen? Vermindering van de winst van samenwerking of vergroting van de winst van parasitair gedrag? De groei
van de bevolkingsomvang, de omloopsnelheid van
Nederland (mobiliteit) of de verfijnde sociale heterogeniteit?
Het laatste woord over de voorwaarden voor
samenwerking in de publieke ruimte is nog niet
gesproken. Het is bij voorbeeld curieus dat een verrnindering van de ruimtelijke afstand in Nederland
niet tot grotere sociale controle leidt. Maar de politieke elite heeft de remedie al klaar. Deze bestaat uit
de combinatie van financiele prikkeling die de schatkist vult, harde handhaving van het recht (de !of der
dwang) en een moralistisch beroep op burgerzin
waarbij het aandeel van politiek en beleid zelve in de
administratieve en financiele verwildering van de
collectieve sector bij voorkeur wordt vergeten of
verhuld. De grote bestuurlijke schandalen vanaf de
RS v -zaak worden als gesloten dossiers gezien. '4
De schaduwzijden van liberaliserinB en humaniserinB
worden breed uitgemeten. Men bewijst lippendienst aan het vermogen van de enkeling tot zelfstandig beslissen en rationeel handelen en zijn streven naar zelfontplooiing, op school, op de arbeidsmarkt, in het werk, binnen de farnilie en in de consumptie. Maar men ziet ook met lede ogen de erosie
van normatieve stelsels aan, zoals de rechtsorde, de
kerkelijke doctrines, de politieke ideologieen, de
nationale mythen en de stedelijke omgangsvormen. 1 5 Dan rijst de vraag wat dit allemaal heeft
opgeleverd voor de onderneming, voor oorspronkelijke verbanden zoals het gezin en voor de kwaliteit van de samenleving als geheel. Vee] negatiefs,
luidt het vee! gehoorde antwoord en men vertelt
een verhaal over echtscheiding, narcisme, smakeloosheid en oppervlakkigheid, feminiene armoede,
de dalende organisatiegraad van arbeid, universitair
wanbeheer, ziekteverzuim en pseudo-arbeidsongeschiktheid, de morele leegte van de vrije samenleving, het openlijke doch egocentrische materialisme
van de (jonge) consumenten, het gebrek aan serieuze, niet-bombastische belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis, het secundaire analfabetisme
van de televisiekijker, het oprukkende marktdenken
Be/eidenMaatschappij, 18, 1991, nr. 1.
15. J.A.A. van Doorn, Bijdraae aan het
debat pub/ieke moraal en sociale zora,
Utrecht: Universiteit van
Humanistiek, 199 1, p. 5.
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in het beleid (kosten-baten analyse, klantgerichtheid, ondernemersvriendelijkheid en dergelijke),
A 1o s, junks en andere soorten van terugkeer naar
de besmette stad van weleer.
Hoe Ianger het verhaal, des te lastiger wordt het
om te bepalen wat politiek soelaas biedt. Een meer
moralistische en rninder technocratische opstelling
van de overheid? Meer paternalisme in de gedaante
van bewust elitisme, zaakwaarnemerschap en reductie van keuzevrijheid in het openbaar bestuur? Of
juist grotere betrokkenheid bij een hervormde
democratie, maar welke hervorming dan? Nog meer
onderwijs? Een nieuw offensief voor cultuurspreiding na alle voorgaande mislukkingen? 1 6 Het profijtbeginsel als aansporing tot verantwoordelijk gedrag?
Warme solidariteit, van Amnesty Inter-national en
Green peace tot De Swaans congregaties voor onderling hulpbetoon? Afremming van de individualisering? Een repressiever strafrechtelijk klimaat?
Nabootsing van Noors of Japans collectivisme? Een
Anglo-Amerikaans besluitvormingsmodel waarin
het stadsbestuur als intermediair fungeert tussen initiatiefrijke groepen burgers en het bedrijfsleven en
waarin aile partijen in grootstedelijke gebieden
financieel en bestuurlijk op elkaar zijn aangewezen
(wRR, Vandestadenderand, 's-Gravenhage, 1990)?
De vierde en laatste zorg geldt de sociale desintearatie. Het is een klacht over wanorde en normloosheid, die meer van Durkheim en Parsons heeft dan
van Tocqueville en Habermas, en die eerder retorisch wordt gebruikt dan hard-empirisch bewezen. 1 7 Men komt met generalisaties over de ontbrekende of falende, want kortstondige, zachte en onverantwoordelijke opvoeding in menig klein kerngezin; over het onvermogen van de school tot burgerlijke vorming, dat wil zeggen tot overdracht van
begrip voor de mechanismen van een abstracte
sociale orde en voor de sociale gedragscode zelf
(conventies, sociale normen en ethische stelregels);
over het tanende gezag van de kerken en de verzwakking van de religieus bepaalde drijfveer in het
maatschappelijk Ieven en over de overbelasting van
de politie en de rechterlijke macht.
De politieke conclusie is bij ons getrokken door
de WRR (Een werkend perspectiif, 's-Gravenhage,
1990). Men laat de soevereineit van gezin, school,
kerk en particulier initiatief onverlet. Men probeert

de ondernemingen zo min mogelijk op te schepen
met verplicht personeelsbeleid. Het volle gewicht
komt te rusten op de inactieve medemens, met een
eigen verantwoordelijkheid voor zijn lot. Adriaansens legt als een kapelaan met sociologisch diploma
uit dat de betaalde arbeid de integratiefunctie van de
andere genoemde instituties moet overnemen, dan
wei een verdere verhoging van druk op deze instellinge!l voorkomt. Hij legt niets uit over ( 1) de relatieve kans op parasitair of ontregeld handel en van de
zijde van bepaalde groepen van inactieven (die zou
flink hoger moeten zijn), (2) de kans op versterking
van de loyaliteit met de onderneming (en de sociale
wenselijkheid daarvan) en (3) de integrerende functie van de bestaande sociale politiek (die wordt afgedaan met het argument dat deze slechts nieuwe
afhankelijkheid heeft geschapen).
Het beleidsgelijk gaat kennelijk hoven het sociologisch gelijk. En dit gelijk bestaat in de overeenstemming over de zin van het Zweedse model, de
sociale vernieuwing dus. Pal daarop komt in het
kabinet-Lubbers m de typerende desorientatie van
de elite weer naar hoven. Haalt een arbeids- en
scholingsplicht of een verregaande verlaging van het
wettelijk minimurnloon echt vee! uit als er geen
nette banen zijn? Is het wel de christelijke bedoeling
dat de vrouwen budgettair worden geprikkeld om
beroepsarbeid te verrichten? En is het wei de socialistische bedoeling dat het recht op arbeid neerkomt
op de materiele onvrijheid om niet te werken? De
gezamenlijke twijfel van de niet-liberale stromingen
geldt uiteraard de deregulering der arbeidsverhoudingen en de individualisering van de structuur van
lonen, belastingen, premies en overheidsuitgaven.
In de woorden van Hannah Arendt is het uur aangebroken van de gemeenschap der baanhouders, als
bleek en dof alternatief voor een samenleving der
heiligen, eigenaren, acquisiteurs, producenten of
werkers. 1 8 Meer dan de zoveelste triornf van de politiek der accommodatie is het voorlopig niet.
De elite, zo mag men concluderen, is bepaald
niet met stornheid geslagen, maar toch nemen aile
congressen, Nationale Economie Enquetes, rapperten en nieuwe slagwoorden niet de indruk weg dat
de anast er goed inzit. Men wordt panisch bij de gedachte aan een wassende instroom van illegale
migranten uit Afrika en Oost-Europa, een oproer in

16. H.T. Blokland, Vrijheid, autonomie,
emancipatie, Delft: Eburon, 1991,

hfdst. 7.
1 7· Vgl. P. de Hoed (red.), Sociale
integratie, Beleid en Maatschappij,
16,1989, nr. 6.
18. H. Arendt, The human condition,
New York: Anchor, p. 31.

de oude wijken van of tegen de buitenlanders, een
demografisch monstrum van kinderloosheid, vergrijzing, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim,
een wedergeboorte van het lompenproletariaat, de
a-sociale burger en het jeugdamok, een definitieve
aankomst van de georganiseerde misdaad en een
marginalisering van de Nederlandse economie met
een vervallen infrastructuur en instortende multinationals 'van eigen bodem' . Men beroept zich bij dit
alles ook op de echte publieke opinie, in een doorzichtige poging tot democratisering van de emotie
(John Dunn ten spijt). Dit hele syndroom uitte zich
tijdens het bizarre requiem voor een conducteur in
de kille meimaand van 1991 . Het ligt mede ten
grondslag aan de verlamming van het zittende kabinet, zijn imagoprobleem (zakelijk of visionair?
wachten ofhandelen?) en de stroom van gratuite kritiek die het zelfs aan bevriende zijde oproept.
Wat zich hier wreekt, is het ontbreken van een
overtuig~nde publieke filoscjie. Men wenst een
sprong van waarden, normen en rollen/regels in de
overheidsorganisatie, in de benutting van besluitvormingsniveaus in de samenleving en in de tijd. I9
Voor zulk een nationale, bestuurlijke mobilisatie is
deze filosofie onontbeerlijk, maar ze wil maar niet
van de grond komen. Men heeft geen geschiedbeeld,
geen toekomstvisie, geen praktisch beleidsplan en al
helemaal geen Reviaanse durf om daar geen doekjes
om te winden en afte wachten.
Bij dit alles zit men ook nog in over het
Nederlandse zeif. Zijn de Nederlanders zichzelf nog
wel? Kunnen ze elkaar nog vertrouwen? Wat is er
over van het noeste calvinisme, het scheppende
katholicisme, het sociaal-democratische arbeiderisme en het humanistische liberalisme? Hoe zit het
met de conditie van de oude deugden: verdraagzaamheid, vredelievendheid, een zeer sterk en oprecht rechtsgevoel, afkeer van haarkloverij en van
grote woorden, begeerte naar rust, de kracht en de
wil tot dad en, het besef van recht en redelijkheid, de
barmhartigheid, de vroomheid en het Godsvertrouwen?20 De sadistische belangstelling voor externe kritiek, van de kant van Derek Phillips, Simon
Schama, Rentes de Carvalho, Michael Porter of de
eerste de beste occulte of vlotte cultuurfilosoof
(Sloterdijk, Postman, Lasch, Lyotard, Finkielkraut
I 9· Ontleend aan J.A.A. van Doorn,
Met man en macht, Meppel: Boom,

I973·
2o. Huizinga, aldaar, pp. I47 en I 52.
2 I . Zie over de identiteitscrisis van
grote Ianden P. Anderson, Nationstates and national identity, London
Review '![Books, 9 mei I 99 I, pp. 3-8.

e tutti quanti), is bijkans onbegrensd, alsof het zwa-

velzuur van Hermans, Kousbroek, Komrij en Pleij
nog niet genoeg is.
Dit onbehagen komt overigens in aile kleine en
buitenwaarts gerichte Ianden voor, waaronder het
zevenhonderdjarige Zwitserse verbond en het uit
zijn monetaire en sociale paradijs verstoten Zweden. 2I Maar het krijgt in ons land in het kader van de
expansie van de Europese markt en de consolidatie
van de Europese gemeenschap extra diepte.
Ach, Nederland?

Alom wordt het schrikbeeld van de vervreemding en
verzwakking van een perifere Nederlandse natie in
het grotere geheel geschetst. Straks rijdt de trein
nog wei op tijd maar niet op continentale snelheid!
Maar dat beeld is helemaal niet aannemelijk, zoals
een enkel lid van de lobby der alarmisten in een
vlaag van antihypocrisie ook toegeeft. 22 Het TN o ,
dezelfde instelling die voorziet dater in 2ooo meer
eenpersoonshuishoudens dan gezinnen zullen zijn,
noemt de innerlijke solidariteit als een van de factoren die de redelijk sterke concurrentiepositie verklaren. 23 Zahn geeft een omvattender oordeel. De
laatste zin van zijn Renenten, rebellen en riformatoren
(1989) rept al over een oude en solide democratie,
een tolerante en niet-autoritaire burgerij en een
rijke cultuur van het gewone Ieven. In een recente
rede relativeert hij de zorg van de elite om de teloorgang van de Nederlandse taal en haar denkbeeld van
de gemeenschappelijke taal als noodzakelijke voorwaarde voor de overleving van de natiestaat. Ik
citeer:
'Nederland is een oude, gevestigde natie, een solide democratie die niet alleen staatkundig maar ook
geestelijk en maatschappelijk is verankerd. Nederland is een open socieo/ met veel traditie . Aan de ontwikkeling van de EG heeft Nederland van het begin
af aan dee! gehad; het behoort tot de ondertekenaars
van het Verdrag van Rome. De economie is helemaal georienteerd op de wereldeconomie, jaarlijks
wordt voor vele milja:rden gei'nvesteerd in het buitenland. Nederlanders domineren de Europese binnenvaart en het wegvervoer, ze worden in Hamburg
en Antwerpen de transporteurs van Europa genoemd. De Nederlandse cultuur is geen intellectu22. A.H.G. Rinnooy Kan, Nederland
moet weer dsico's durven nemen.,
NRC Handelsblad, I4 juni I 991.
23. D. Jacobs , P. Boekholten
W. Zegveld, De economische kracht van
Nederland, Den Haag: SMO, I990,
pp . 46, 67, 7I.
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alistische cultuur, geen 'Geisteskultur' in de Dwtse
zin maar een zeer ontwikkelde praktische cultuur
van het alledaagse Ieven. Ook al zou de taal, wat wei
verwacht kan worden, verder in snel tempo veranderen, en zou in hotels en elders Engels de voertaal
worden, dan hoeft dit niet te betekenen dat
Nederland cultureel zou worden 'verdrukt' en niet
meer als Nederland herkenbaar zal zijn. AI in de
twintigste eeuw zijn de leefwijzen van alle Europeanen aanzienlijk veranderd (vergeleken telkens
met die van hun grootouders) maar de naties zijn
niet verdwenen. Het verlangen naar het bewaren
van het culturele erfgoed werd juist sterker, het was
een reactie op de snelle verandering van onze
wereld, op het verlies van de vertrouwde omgeving
en op het schaars worden van tradities. ' 2 4
Daarbij komt dat een ingroei in de Verenigde
Staten van Europa geen kwestie zal zijn van oraanisatie, zoals de negentiende-eeuwse natievorming dat
was. We hebben gezien dat de elite tot zo 'n campagne simpelweg niet in staat is, omdat ze geen conceptie he eft en evenmin een rolmodel, hetgeen de misere rondom aile veiligheidsbeleid en beleid met internationale kanten (het mededingingsbeleid, het omroepbeleid, het landbouwbeleid, het beleid voor
sexuele gelijkberechtiging) aldoor laat zien. Maar
ook in termen van binnenlandse macht staat ze
zwak. De massa van de bevolking had en heeft geen
boodschap aan radicaal beleid en legitimeert overal
een incrementalistische en consensualistische aanpak, zelfs in het rampengebied van de vernietiging
van de natuur, de massale wtsluiting wt de beroepsarbeid en de discriminatie van etnische minderheden.
"lk speculeer erop dat het accent zal worden verlegd van hedonistisch individualisme naar prudent
collectivisme, met aile regulering vandien, van een
contractie in de beschutte en private sfeer van het
eigen hills naar de bwtenwereld der collectiviteiten
en van de orientatie op de wtvoerende macht op
nationaal niveau en op de private sfeer naar het
sociale, bij voorbeeld de markteconornie en het
geheel van corporatieve actoren.
·
Civiel socialisme
W at heeft het socialisme als publieke filosofie tot
deze verschwving bij te dragen? De socialistische
24 . E. Zahn, In de schaduwen van de
2 l ste eeuw, W .A. Bongerlezing,
Amsterdam 14mei 1991,p . 22. Vgl.
de slotsom van A. de Swaan, Het
Nederlands in het Europese talenstel sel, in: Zwaan e. a., aldaar, pp. 2 •42 17. De voorspelling over de overle-

kritiek op de wtwassen van het kapitalisme is altijd
tweeledia geweest. 2 5 Aan de ene kant was er de kritiek op de wtbwting, uitmondend in een pleidooi
voor herverdeling van welstand en nivellering van
levenskansen . Aan de andere kant was er de kritiek
op de vervreemding, op de produktie voor winst in
plaats van behoefte, op het tekort aan scheppend en
schoon werk, op het overwicht van private consump!ie ten opzichte van publieke en op de verdrijving van samenwerking door mededinging. Die kritiek leidde tot een pleidooi voor een niet-kapitalistische gemeenschap op grond van een specifieke conceptie van het goede Ieven.
De eerste kritiek heeft de tweede kritiek steeds
overvleugeld. Oat had te maken met realisme, want
een andere verdelingsfunctie van de overheid binnen
het kapitalisme bleek beter te realiseren dan een
andere kwaliteit van het bestaan . Het had ook te
maken met een dubbele moeilijkheid van het begrip
'kwaliteit van het bestaan '. Aan de ene kant moet
men afstand nemen van de feitelijke voorkeuren van
de achterban van de sociaal-democratische beweging en een beeld volgen van ideale voorkeuren, op
het gevaar af van paternalisme. Aan de andere kant
moet men geloven in de vermindering van het veelvoud van levensstijlen in de moderne tijd, op het
gevaar af van perfectionisme. Het gevolg van een en
ander was dat de cultuurpolitiek nimmer afwezig,
maar altijd secundair was. Croslands wens is hiervan
het mooiste voorbeeld:
'lk zou willen dater actie wordt ondernomen om
zowel de mogelijkheden voor genot en ontspanning
te verbreden als de bestaande beperkingen aan persoonlijke vrijheid te verminderen. Het is waar dat
het eerste eerder een omslag in culturele houdingen
vergt dan wetgeving van een regering . Wanneer die
oms lager zou komen, dan zou' vee! kunnen worden
gedaan om van Groot-Brittannie een kleurrijker en
beschaafder land te maken waarin te Ieven valt. We
hebben niet aileen hogere exporten en pensioenen
voor de oude dag nodig, maar ook meer cafe's in de
open Iucht, stralender en vrolijker straten 's nachts,
latere sluitingstijden voor de pubs, meer plaatselijke
repertoiregezelschappen en gastvrijere beheerders
van hotels en restaurants, lichtere en schonere eethwsjes, meer cafe's langs het water, meer pleziertwnen volgens het Battersea model, meer fresco's

ving van nationale gemeenschappen in
Europees verband treft men ok aan in
Smith, aldaar, hfdst. 7 en N. Wilterdink
en T . Zwaan, Nationalisme, nati evorming en modernisering, in: Zwaan
e.a .. , aldaar, pp. 253-271.
25. D. Miller, In what sense must

socialism be communitarian?, in :
E. Frankel Paul e.a. (red.), Socialism,
Oxford: Basil Blackwell, 19 8 9, pp. 51 7 3 en D . Miller, Market , state and communig-,Oxford: Clarendon Press,
1989.
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en schilderijen in openbare ruimten, betere ontwerpen voor meubilair, aardewerk en vrouwenkleding,
standbeelden in het hart van nieuwe woonwijken,
beter ontworpen straatlantaarns en telefooncellen,
en zo voort, tot in het oneindi9e. In al deze aangelegenheden zal de vijand vaak in onverwachte vermomming komen; het zijn niet alleen donkere
Satanische dingen en mensen die thans de weg versperren naar het nieuwe Jeruzalem, maar ook, zo
niet overwegend, hygienische, gerespecteerde en
fatsoenlijke dingen en mensen, die het aileen maar
ontbreekt aan gratie en vrolijkheid. ' 2 6
Hieraan verbind ik de conclusie dat het socialisme een semeenschapsfilosofie is en dat ook moet blijven - maar wei onder drieerlei voorbehoud. Ten
eerste wordt de totale gemeenschap afgewezen. Dat
is de utopie van identificatie van oorsprong en bestemming met de groep als geheel, van band en van
broederschap of naastenliefde, van wederzijds hulpbetoon als enige allocatie, van gemeenschapseigendom der produktiemiddelen op grond van behoefte,
van gelijkheid van status, macht en welzijn, van
afwezigheid van rolverdeling en van de gemeenschap der gemeenschappen. Miller laat zien dat
aileen een nationale gemeenschap mogelijk is, met
de staat als protectie van het veelvoud van gemeenschappen en met een ver doorgevoerde rolverdeling. Een burgerlijk en (grond)wettelijk stelsel van
beschermende rechten, politieke rechten en welzijnsrechten van individuen en groepen schept de
noodzakelijke voorwaarde voor gemeenschapsvorrning. Dat is dan een gedeeld geloof in blijvende en
intrinsiek waardevolle saamhorigheid, in loyaliteit
en offergezindheid, en in de zin van afscheiding en
staatssoevereiniteit. Dit alles speelt op nationaal niveau. Meer of diepergaander deling van waarden en
geloofsopvattingen, bekrachtiging van directe en
veelvoudige betrekkingen en reciprociteit zijn
slechts op lagere niveaus denkbaar. 2 7 Op het hogere
niveau, dat van EG of de kosmopolitische wereldge-

meenschap, zijn deze kenmerken juist in mindere
mate en oppervlakkiger aanwezig.
Ten tweede is de relatie tussen verzorsinssstaat en
gemeenschap ingewikkeld. Er wordt beweerd dat
dit staatstype bijdraagt tot sociale samenhang en
medemenselijkheid. Op een niveau symboliseert
ieders gebruik van gemeenschappelijke rechten van
burgerschap ieders lidmaatschap van een statusloze
morele gemeenschap. Op een ander niveau bevordert de wijze van uitvoering van bepaalde beleidsprogramma's de sociale interactie over de klassegrenzen heen (in de file voor de bus, in de wachtkamer van de dokter). Op weer een ander niveau voeren de overdrachten naar opheffing van de meest
brute ongelijkheden tussen klassen, wat de opkomst
van een gemeenschappelijke cultuur in de hand
werkt. Goodin laat zien dater conceptueel en empirisch van alles op deze benadering van de verzorgingsstaat is aan te merken. Met hem relativeer ik de
integrerende functie van deze staat, zoek ik het eerder in een waarborgstaat die werkt met een bronnenbeleid en bepleit ik een andere legitimering van
overdrachten dan de communitaristische. Maar dat
is een verhaal apart. 2 8
Ten derde behoort de sociaal-democratische
gemeenschap liberaal te zijn. Een scheiding tussen
het publieke en het private schept de mogelijkheid
voor zowel de bloei van allerlei collectieven en
interacties, buiten de staat om, als de even uitbundige persoonlijke ontwikkeling van de enkeling, buiten de samenleving om. Deze gemeenschap heeft
Croslands ecologie, is pluralistisch in de machtspolitieke betekenis van accommodatie en pacificatie, en
is consistent idealistisch. Want ze meet haar eigen
prestatie af aan een moreel pluralisme dat slechts
beperkt wordt door een combinatie van publieke
vereisten ten aanzien van menselijke gelijkwaardigheid, individuele autonomie (van binnenuit Ieven,
kritisch-rationeel zijn), gelijke economische vrijheid, alsmede politieke en juridische gelijkheid.
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