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Vragen voor het links van
vandaag
Er bestaat momenteel veel verwarring over de betekenis van de klassieke politieke richtingwijzers links' en 'rechts''. Sommigen koppelen de termen aan veranderingsbereidheid en conservatisme om te concluderen dat links' door haar behoudzucht 'rechts' is
geworden en 'rechts' door haar radicalisme links 7 . Anderen associëren links' en 'rechts'
met respectievelijk 'staat* en 'markt' en menen vanwege de mondiale zege van het kapitalisme dat links' heeft afgedaan: 'we're all liberals now!' Weer anderen menen dat de
tegenstellingen zich hebben verplaatst naar postmateriële onderwerpen en dat links'
en 'rechts' alleen nog maar van elkaar verschillen in de mate waarin zij burgers in staat
achten zelfstandig het goede leven te kiezen. Terwijl nog weer anderen menen dat In
het postideoiogische tijdperk van de dramademocratie kontjes, kledingstijlen, soundbites en. oneliners belangrijker zijn geworden dan ideologische scherpslijperij en het
dus überhaupt geen pas geeft om nog over links' en 'rechts' te spreken.
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Wie heeft gelijk? Het antwoord op deze vraag hangt in belangrijke mate af van de politieke tegenstellingen die je als de belangrijkste beschouwt. Zo rond 1900 speelden er
drie kwesties: de kwestie van de maatschappelijke ordening, die van het goede leven
en. die van de economische ordening. Ten aanzien van de eerste was er een felle uiteenzetting met de christen-democraten. Tegenover een van God gegeven ordening
volgens welke ledere stand zijn eigen door God bepaalde functie had In het organische
geheel, plaatsten de socialisten van weleer de seculiere rationaliteit van de Verlichting
die de principiële Individuele gelijkwaardigheid centraal stelde. Een soortgelijk conflict speelde zich afrond het goede leven. Tegenover een traditionele opvatting van
het goede leven welke stoelde op de gedachte dat wat oud was vanzelf ook een zegening was, riepen de socialisten mensen juist op om te breken met tradities en in plaats
daarvan te leven volgens zelfgestelde regels. Ten aanzien van deze tegenstellingen
vonden de socialisten de liberalen aan hun zijde. Dat gold echter niet voor de kwestie
van. de economische ordening. Hier botsten klassieke laissezJaire-iiberalen frontaal met
socialistische idealen van een rechtvaardige economische ordening, waarbij de socialisten onderling streden over de vraag of de liberale markt nu vervangen moest worden door statelijke planning of door zelfsturing door vrijwillige associaties, coöperaties danwei sovjets. Even verdeeld waren de socialisten over de vraag of klassensolidariteit voorbij de grenzen zwaarder moest wegen dan nationale solidariteit voorbij de
klassen. Dit was daarom, geen splijtende politieke tegenstelling tussen, de politieke

bewegingen omdat er nog geen verzorgingsstaat bestond die tot bescherming van
'onze' welvaart tegen Vreemde' aanspraken noopte.
z
o

Ingenieurssocialisme
Rond 1550 werd. links' Nederland gedomineerd door het zogenaamde ingenieurssocialisme. De belangrijkste politieke breuklijnen betroffen in die dagen de kwesties
van het goede leven en de economische ordening. De kwestie van de maatschappelijke
ordening was definitief beslecht In het voordeel van een moderne democratische constiturie met gelijke individuele vrijheidsrechten en werd ook door antirevolutionairen niet langer betwist. Met de liberalen deelden de sociaal-democraten de opvatting
dat de bepaling van het goede leven een Individuele kwestie was. Hoewel het emancipatiestreven van de sociaal-democraten wel degelijk paternalistische trekjes kende,
waren zij net als de liberalen van mening dat onder de juiste omstandigheden mensen zelf wel konden uitmaken wat goed voor hen is. Zij verschilden slechts van opvatting over de rol die de staat daarbij moest spelen. Een grote volgens de sociaal-democraten, een kleine volgens de liberalen.
De kwestie van de economische ordening ging net als in 1900 over de omvang van
de markt. Sociaal-democraten wezen op het grote aantal marktfalen om een sterke
publieke sector te bepleiten. Anders dan in 1900 bestond In de sociaal-democratie
anno 1950 geen discussie meer over de rol van de staat daarin. Het sovjetsocialisme,
het gildesoclallsme en de coöperatieve beweging waren in het interbellum praktisch
en intellectueel gesneefd. Hierin vonden de sociaal-democraten de katholieken aan
hun zijde, wat resulteerde in de opbouw van het geïnstitutionaliseerde corporatisme
In de vorm van. de Stichting van de Arbeid, SER, CPB en een groot aantal product- en
bedrij fschappen.
De liberalen waren in die periode politiek gemarginaliseerd, wat ertoe leidde dat
binnen de PvdA meer liberale opvattingen van het goede leven nauwelijks werden
gehoord te midden van het paternalistische geweld van de roomsrode coalities die
met zware staatshand achtergebleven burgers - zowel socialistische als katholieke
arbeiders - trachtten te verheffen.
Net als in 1900, ten slotte, bestond onduidelijkheid over het relatieve gewicht van
klassensolidariteit versus nationale solidariteit. Enerzijds vindt met de uitbouw van
de Nederlandse verzorgingsstaat een verdere institutionalisering van klassenoverstijgende nationale solidariteit plaats, anderzijds profileert de PvdA zich in toenemende
mate internationaal als pleitbezorger van internationale redistributie en daarmee van
natieoverstijgende klassensolidariteit.

§
^
3
3
o

o

3
TT
W

<

<

m
CL
m

7

Krisis 2005 j 3

Nieuwe JUnksfieid
Hoe anders is het beeld nu. Met het verschelden van het klassenbegrip in de sociale
wetenschappen en de politieke analyses van de linkse beweging is zowel het idee van

bescherming via de verzorgingsstaat, emancipatie via progressieve belastingheffing en.
onderwijspolitiek als de aandacht voor Internationale solidariteit vervaagd* Ook links
ziet geen alternatief voor marktruii meer en ook links heeft, er geen. moeite mee om met
een beroep op de eigen verzorgingsstaat Immigranten buiten de deur te houden.
Hoewel schoorvoetend, belijdt nu ook links de noodzaak van. inburgering om. migranten - goedschiks dan wel kwaadschiks - 'onze' normen en waarden te leren. Bovendien
wordt links gekenmerkt door nieuwe (linksheid ten aanzien van afwijkend, gedrag. Net
ais in de jaren vijftig wordt Ingezet op repressie terwijl sociaal-wetenschappelijke aandacht voor achterliggende oorzaken als vergoelijkend wordt afgedaan. Wat opmerkelijk
is aan deze politieke stellingnamen is de grote overeenkomst met voorheen, rivaliserende Ideologische bewegingen. Behalve in retoriek, ritueel, en gebaar (de rode roos, de
internationale) is parlementair links in niets te onderscheiden van het neoliberalisme
van bijvoorbeeld de W D . En alleen op het punt van staatspaternalisme en fatsoensrakkerij distantieert, links zich. nog van de christen-democratie. De vraag is hoe lang.
Zo bezien lijken er inderdaad geen ideologische tegenstellingen meer te zijn en lijken de aanhangers van het einde der ideologieën het bij het rechte eind te hebben. In
belangrijke mate is dat echter aan links' zelf te wijten., dat zich jarenlang te defensief
heeft betoond en zich te veel de dominante maatschappijanalyses eigen heeft
gemaakt. Want er zijn wel degelijk prangende maatschappelijke kwesties waaromheen zich politieke tegenstellingen kunnen schikken en die het linkse project van. verdergaande collectieve en individuele emancipatie nieuw leven kunnen. Inblazen.

Zelfcensuur
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De eerste stap die daarvoor moet worden gezet is een imaginaire. Links moet een grotere denkruimte voor zichzelf opeisen en niet langer de dominante neoliberale, neoconservatieve en neonationalistische probleemdefinities accepteren. Mede onder
druk van. de (deels terechte) roep om realisme neigt links ernaar aan zelfcensuur te
doen. Deels is dat te herleiden tot naar elkaar toe kruipende coalitiepartners, deels
heeft dat te maken met een te eenzijdige samenstelling van de deelnemers aan publieke en partijdebatten. Met name binnen de PvdA overheersen sociale wetenschappers
die hun vorming hebben genoten onder de vleugels van een. radicaliserend marxisme
dat zij In de jaren tachtig en negentig als gevolg van externe - globalisering, marginalisering van het marxistische denken - en biografische ontwikkelingen - de verburgerlijking van het partij kader en de partij-Intellectuelen - al even radicaal hebben
afgeworpen. Als gevolg daarvan ontbreken binnen de PvdA, en in mindere mate
GroenLinks, de intellectuele hulpbronnen die nodig zijn voor het construeren van een
aantrekkelijk alternatief
Zo'n alternatief dient zich over ten minste drie politieke kwesties uit te spreken.
Ten eerste de kwestie van de economische ordening. Te lang Is het denken daarover
getekend door de tegenstelling tussen staat en markt. Niet alleen weten we inmiddels
dat zich tussen staat en markt gezinnen, gemeenschappen, vrijwillige associaties, net-

werken en. private hiërarchieën bevinden, uit cie vergelijkende politiek-economische
literatuur weten, wij ook dat er verschillende vormen van kapitalisme zijn, die bestaan.
uit verschillende combinaties van de zojuist genoemde 'mechanismen van coördinatie en controle', zoals zij in het sociaal-wetenschappelijke jargon heten. Niet alleen
volgt uit deze literatuur dat het zinloos Is om. in Europees verband te streven naar imitarie van de Verenigde Staten, ook volgt daaruit dat er goede economische redenen
zijn om de bestaande institutionele belemmeringen op economische vrijheden - ontslagbescherming, milieuwetgeving, algemeen verbindend verklaarde CAO's, verplichte deelname bedrijfepensiocn, etc. - te beschermen tegen neoliberale erosie.
Grotere economische vrijheid blijkt transactiekostenverlagend vertrouwen veelal te
ondermijnen en is in de praktijk dus vaak juist inefficiënt.
Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. De Nederlandse bevolking vergrijst en ontgroent, loonmatiging drukt het innovatievermogen, de grotere toegankelijkheid van Nederlandse markten stelt Nederlandse ondernemingen bloot aan de
prijsconcurrentie van veel grotere multinationals van. bulten - om er een paar te noemen. Een linkse' verdediging van bestaande verworvenheden is onvoldoende. Al was
het maar omdat steeds grotere groepen precaire werknemers daar nauwelijks van
mogen snoepen en welvaartschauvinisme in een internationaliserende wereld links'
niet past. Zaak is het om te zoeken naar Institutionele arrangementen die aansluiten,
bij de corporatistische aard van de Nederlandse economie en een betere combinatie
van flexibiliteit en zekerheid beloven dan de neoliberale voorkeuren van de huidige
elite. De kennis is er, nu komt het erop aan. haar politiek te gebruiken.

m

f;
^
.^
JL
^
5
o
IJL
^
3

?r
m

<
3

<
m
3

CL
m
^

Goeie leven
Ten aanzien van het goede leven doet links er goed aan haar te simpele Individualisme
te laten, varen. Emancipatie is meer dan je-eigen-ding-doen'. ledere handeling heeft
nu eenmaal een publieke component. Grotere aandacht voor deze publieke dimensie
is in dit tijdsgewricht van doorgeslagen consumptiedrift niet misplaatst. Wij zijn niet
alleen consumenten, maar ook burgers, vaders, moeders, kinderen, minnaars en
beminden. Institutioneel gezien betekent dat een afscheid van vraagsturing in domeinen van het dagelijks leven die door mensen als fundamenteel worden beschouwd»
zoals onderwijs, volkshuisvesting, gezondheidszorg en welzijn; goede maatschappelijke dienstverlening behoort een basisrecht te zijn en niet een quasi-consumptiegoed
dat onderhevig is aan de differentiërende logica van concurrentie.
Cultureel gezien betekent dat dat links zich niet kan onttrekken aan de noodzaak
om een aantrekkelijke opvatting van het goede leven te construeren waarin die
publieke dimensie een plaats heeft. Verbijsterend Is bijvoorbeeld de instrumentaliscring van het hedendaagse onderwijs. Vierjarigen worden getoetst op cognitieve
vaardigheden en dat gaat de rest van de schoolcarrière door. Doel Is het maximaliseren
van human capital teneinde de economische rentabiliteit van de onderwijsinvesteringen
te garanderen. Een aantrekkelijke opvatting van het goede leven stelt daarentegen het
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kind centraal, en kleedt de schooldag aan met aandacht voor culturele ontwikkeling,
burgerschapsvaardigheden en culturele diversiteit. De koudwatervrees van links op
dit gebied heeft ertoe geleid dat er onvoldoende weerwerk kon worden geboden tegen
de toenemende economisering van het dagelijks leven,
Een ander element van zo'n alternatieve opvatting van het goede leven zou ontleend kunnen worden aan de opkomende consumentenbeweging die kwaliteit in
plaats van kwantiteit benadrukt. In die beweging gaat het niet om meer consumptie,
maar om betere consumptie. De slow food-beweging is er een goed voorbeeld van hoe
een. alternatief consumptiepatroon (minder In plaats van meer, beter in plaats van
goedkoper) kan samengaan met een kritiek op schaalvergroting (de agro- en voedselindustrie) en economische versnelling ('werk, werk, werk') en toch aantrekkelijk kan
zijn. Het 'consumindercn' dat de milieubeweging altijd tegen de kapitalistische consumptiedrang heeft ingebracht, steekt daar zurig bij af.
De derde kwestie ten slotte betreft de spanning tussen nationale en internationale solidariteit. Is nationale solidariteit nodig voor het realiseren van het gewenste
evenwicht tussen zekerheid en flexibiliteit? Zoals gezegd zijn links en rechts het daar
momenteel over eens. De vraag is hoe dat te rijmen, is met het beleid van ontgrenzing
dat de afgelopen decennia op het gebied van kapitaal, goederen en diensten Is gevoerd.
Onze onderlinge afhankelijkheden houden zich door economische en culturele internationalisering niet meer aan nationale grenzen. In antwoord daarop doet links er
goed aan nader te bezien welke zekerheidsarrangementen in welke mate op welk type
solidariteit berusten. Alleen regelingen als de AOW, de bijstand, kinderbijslag en studiefinanciering stoelen op solidariteit tussen individuen die een betrokkenheid bij de
natiestaat met elkaar delen. De WW, de WAO en de bedrij fspensioenen daarentegen
zijn gebaseerd op solidariteit tussen werkenden - soms binnen het bedrijf, soms
binnen de sector - die bepaalde risico's delen. Er is weinig nationaal aan deze solidariteit. In het licht van de voortschrijdende internationalisering valt er veel voor te zeggen om het tweede type regelingen open te stellen voor migranten en. het eerste type
regelingen niet langer als argument te gebruiken om hen daarvan uit te sluiten. Om
deze te beschermen zouden stapsgewijze toegangsregels kunnen worden bedacht.
Naast zo'n 'burgerschapstrap' zou onderzocht kunnen, worden hoe grensoverschrijdende solidariteit op een niet-statelijke basis vorm kan krijgen. Voorbeelden, zijn.
ondernemingsbrede pensioenregelingen van multinationals, maar ook de overdrachten van arbeidsmigranten naar hun thuisland via migratienetwerken.
Het is niet zo dat de staat er niet meer toe doet Het Is wel zo dat de staat in de
wereld van vandaag minder belangrijk is geworden, en dat zou links moeten toejuichen In plaats van. betreuren. Per slot van rekening zijn de grootste moordenaars van de
twintigste eeuw natiestaten geweest. Links doet er daarom, goed aan de conceptuele
blokkades van de natiestaat die zowel aan haar analyses als aan haar politieke strategieen ten grondslag ligt achter zich te laten en de blik op te slaan naar een wereld waar
zekerheid en flexibiliteit niet langer gegarandeerd kunnen worden door nationale
overheden. Wie dan? Hoe? Dat zijn de vragen waar het links van vandaag voor staat.

