
Het ontbrekende debat 

Enquête naar de linkse mening anno 1988 

Eind februari legde de thema-redaktie van dit Krisis-nummer aan een aantal 
personen die aktief zijn in tinkse politieke organisaties of die zich om andere 
redenen dagelijks met het nadenken over linkse politiek bezighouden, vijf 
vragen voor. Wellicht 'gewetensvragen', zoals een van de respondenten in 
een begeleidende brief opmerkte. Onze bedoeling was een (kunstmatige) 
poging te ondernemen het - naar onze indruk ontbrekende - debat in linkse 
kringen over aktuele politieke problemen te doen herleven. We geven de 
antwoorden onverkort en zonder kommentaar weer. Of in de antwoorden 
inderdaad de kontouren van dat ontbrekende debat zichtbaar worden, laten 
we aan het oordeel van de lezer(es) over. 

De vragen luidden: 
1. Wat betekent links-zijn voor u hedentendage? 
2. Welke belangrijke aktuele politieke kwestie(s) heeft rechts naar uw oor
deel beter begrepen dan links? 
3. Heeft het traditionele socialistiese gedachtengoed nog waardevoUe recep
ten te bieden voor de huidige potitieke problemen? 
4. Op het funktioneren van de (tinkse) politieke partijen is veel kritiek te ho
ren. Acht u het mogeüjk dat het bestaande stelsel van politieke partijen plaats 
maakt voor een ander, bijvoorbeeld een dat meer lijkt op het amerikaanse? 
Acht u dat wenselijk? 
5. Wat zijn de meest stimulerende politieke studies die u de laatste jaren heeft 
gelezen? 

En dit zijn de antwoorden: 

J.W. de l eus 

1 . 
De eerste vraag is de belangrijkste, mijn antwoord erop is het langst. De 
linkse houding zou konservatief, offensief en reflektief moeten zijn. Het 
linkse konservatisme omvat het behoud van Ieders persoonlijke vrijheid, 
persoontijk welzijn en burgerüjke deugdzaamheid. Het menseüjk verlangen 
naar vrijheid is simpel, maar de tescherrriing ervan wordt gekompliceerd 
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door nieuwe risiko's: open toegang tot intieme data, individualiserend over
heidsbeleid en populisme in de kuituur (massamedia). De poütieke definitie 
van welzijn, een koherent geheel van bevredigbare basisbehoeften of reali
seerbare basiskapaciteiten, is thans omstreden. Maar de verzorgingsstaat 
heeft bepaalde tradities, welke links behoort te handhaven, zoals een alge
mene, aan nationale welstand gekoppelde bijstand. Deugden als tolerantie, 
rechtmatig handelen, vervulling van gemeenschapsplichten en deelname aan 
de publieke zaak maken deel uit van een überale konceptie van vaardig bur
gerschap en kunnen van christelijke deugden worden onderscheiden. Voor 
links is de toedeling van diverse rechten aan allen - T.H. Marshalls trits 
komt bij me op - onlosmakelijk verbonden met de aanvaarding van deze 
deugdzaamheid. 

Het linkse offensief betreft de bestrijding van nieuwe uitbuiting, armoe
de en werkloosheid. Links zou hier de strijdbaarheid en planmatigheid (een 
plan voor belastinghervorming bijv.) moeten opbrengen die nu worden ge
reserveerd voor kernbewapening, milieuschaarste en seksuele emancipatie. 
De vraag of links bijv. bij de oplossing van het vraagstuk van de onderklas
se steeds étatisties of antikapitalisties moet zijn, is slechts te beantwoorden 
op grond van nadere studie van de funkties van de overheid en de onder
nemingsgewijze produktie. 

De linkse reflektie is wetenschappelijk en ethies van aard. Het weten
schappelijk debat gaat over het evolutionaire sukses van demokraties socia
lisme, bijv. van bedrijfsdemokratisering. Ik stip hier slechts het ethies debat 
aan, namelijk de twist over de rechtvaardiging van de huidige sociaal-demo-
kratie. Er zijn tenminste vier aktuele problemen, n.1. de korruptie in de ne-
derlandse politiek, het kontrast tussen het ideaal van bevrijde arbeid (de niet-
opgelegde keuze tussen betaalde arbeid en andere tijdsbesteding) en het reële 
konfükt tussen aktieven en inaktieven, de onafwendbaarheid van linkse be-
zuinigingspolitiek (lokaal en straks nationaal) en de desoriëntatie over de 
vijfde doelstelling, een bülijke inkomensverdelmg. De bepleit respektieveüjk 
de herformulering van 'humanistiese' spelregels voor de verhoudingen tus
sen de drie politieke machten en tussen de overheid, het georganiseerde be
drijfsleven en de ekonomiese belangengroepen; een onbevangen onderzoek 
naar de haalbaarheid van utopiese opties als workfare, basisinkomen, werk
nemersfondsen en het roterend kapitaalfonds (Unger); de herformulering 
van een doktrine over de kerntaken van de rechts- en verzorgingsstaat (een 
socialistiese grondrechtentheorie die het onderscheid tussen negatieve en 
positieve rechten opheldert), en de herformulering van middelen en doelen 
van verdelende rechtvaardigheid: ik vrees dat de doktrine van de PvdA, 
Tinbergens beginsel van geüjke welvaart, moreel niet te verdedigen valt 

2. 
Op sommige punten behoeft links niets van Nieuw Rechts te leren of dient 
links niets over te nemen. Links was al overtuigd van de maatschappelijke 
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voordelen van markten, m.n. de markt voor konsumptiegoederen (socialis
me is ook marktsoclalisme). Links was al bekend met de nadelen van kor-
poratisme en de voordelen van vrije verenigingen, of ze nu zorgzaam zijn of 
niet (socialisme is ook pluralisme). Links was al ongelukkig met de dreiging 
van wetgevend moraüsme en poütlek fundamentatisme (socialisme is een 
humanisme). Twee punten van Nieuw Rechts dienen ter harte te worden ge
nomen. Een ongestuurde en verloederde demokraties-burokratiese overheid 
biedt evenmin garanties voor de verdelende rechtvaardigheid als een ongere
guleerd marktmechanisme. Het probleem van de stuurbaarheid vdn de over
heid is ook een probleem voor links. Een politieke orde die wordt gedomi
neerd door belangenverstrengeling en partüralarisme is een pseudodemokra-
tiese ordening. Het probleem van de verdwijning van het algemeen belang 
(zowel procedureel als inhoudelijk) is ook een probleem voor links. McCann 
heeft in Taking reform seriously (1986) overigens terecht opgemerkt dat de 
institutionele verankering van Nieuw Rechts even fragiel is als die van 
Nieuw Links destijds. 

3 . 
Zie ik het goed, dan heeft de rekonstruktie van 19e eeuwse klassieken 
(Bernstein, de Fabiërs, Fourier, Kautsky, Lassalle, enz.) weinig operatio
nele betekenis voor kontemporaine linkse politiek, met uitzondering mis
schien van de rekonstruktie van het oeuvre van Marx. Hier zijn nieuwe 
Quacks nodig. Ikzelf voel me aangetrokken tot de neoliberalen, om te be
ginnen met J.S. Miü, en de 20e eeuwse klassieke socialisten (Tawney, 
Laski, Crosland, Tinbergen, en ook Den Uyl). Genoeg aanknoping. 

4 . 
De kritiek op linkse politieke partijen moet worden getemperd. Het verval 
van de politieke partijen temidden van andere, soms sterkere, politieke akto-
ren is een algemeen fenomeen. De dominantie van rechts in de jaren tachtig 
is een reaktie op linkse dominantie en is eveneens een internationaal ver
schijnsel. Verder is het goed dat de CPN is verdwenen, dat klein-links ge
noopt wordt om buitenparlementair te opereren (de meest politieke aktiviteit 
is - helaas - buitenparlementair geworden) en dat de PvdA elektoraal sterk is 
en zich ideologies vernieuwt Het debat in de politieke partijen, met inbegrip 
van het CDA en de VVD, is nu interessanter dan het debat in de vakbewe
ging, en dat is wel eens anders geweest 

Als met Amerikanisering wordt bedoeld dat er een politieke tweedeling 
komt en dat de funktie van de selektie van de politieke elite de funktie van 
politieke deelname/publieke meningsvorming ondermijnt dan zie ik deze 
amerikanisering hoogstens als een mogelijke uitkomst van demokratiese po
litiek op de schaal van de europese federatie in de jaren negentig. Voorals
nog kent Nederland drie stromingen en valt er wel te leven met de meer eli
taire poütiek in het Lubbers-tijdperk en de irriterende kanten daarvan (baby-
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praat van politici, schijntegenstellingen, oppervlakkige rechtvaardiging van 
beleid, partijbijeenkomsten als applausmachines). Dat het parlementaire 
debat niets meer voorstelt, is ernstiger, maar is niet 'Amerikaans'. Afname 
van politieke deelname is onwenselijk, de wenselijkheid van een tweepar
tijenstelsel staat voor mij niet meer vast 

5 . 
De meest recente stimulerende studie is Nozicks Anarchy, state and Utopia 
uit 1974. Dit nivo is sindsdien niet meer gehaald. De malaise in het sociaal-
demokratiese kamp wordt misschien doorbroken door Polotics van Roberto 
Unger. Voorlopig put ik uit de ideeënrijkdom van Making sense of Marx 
van Jon Eister (1985). 

Meindert Fennema 

1.2.3.4. 
Het socialisties ideaal heeft van oudsher twee doelstellingen gehad die 
moeiteloos samenvielen. De wereld waarin wij leven zou rechtvaardiger 
moeten worden en de produktie zou efficiënter georganiseerd moeten 
worden. De marxistiese kritiek op het kapitalisme omvatte beide aspekten. 
Het kapitalisme kreëert onrechtvaardigheden: in het andere (grotere) deel 
heerst armoede en honger. En zelfs in de rijke landen bestaat schrijnende 
armoede, terwijl in de arme landen een kleine groep in onvoorstelbare rijk
dom leeft. Maar het kapitalisme kreëert niet alleen onrechtvaardigheid, het 
stelsel wordt ook gekenmerkt door ongelooflijke verspiüing: produkten 
waarvoor geen koopkrachtige vraag is worden vernietigd, ofwel het pro-
duktie-apparaat blijft onbenut. Monopolistiese konkurrentie leidt ertoe dat 
maatschappelijk nuttige innovaties soms opzettelijk vertraagd worden, ter
wijl de markt overstroomd wordt met bijna identieke produkten waarvan het 
maatschappelijk nut op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is. 

Het probleem waar het socialisties denken mee worstelt, is niet dat bo
venstaande argumentatie niet meer geldig is, maar dat het socialisties alter
natief zijn aantrekkingskracht verloren heeft Dat geldt zowel voor het kom-
munisties alternatief, zoals dat gestalte heeft gekregen in de socialistiese lan
den, als voor het sociaal-demokraties alternatief in de vorm van de keynesi
aanse welvaartstaat 

Het reëel bestaande socialisme had zijn aanspraak op een grotere poütieke 
rechtvaardigheid allang verloren, maar bleef voor velen ter linkerzijde tot 
voor kort gelden als een stelsel met een grotere ekonomiese efficiëntie en een 
grotere mate van verdelende rechtvaardigheid. De perestroika van Gorbat-
sjov heeft misschien de hoop op een grotere poütieke vrijheid doen herleven, 
maar heeft tegelijkertijd de geloofwaardigheid van de socialistiese aanspraak 
op grotere ekonomiese efficiëntie sterk verminderd. Dat geldt overigens ook 
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voor de laatste berichten uit Cuba„ die wijzen op ernstige ekonomiese pro
blemen. In China lijkt het principe van de sociaüstiese planning plaats te 
maken voor een groter geloof In de markt als organiserend principe. 

Maar ook de sociaaL-demokratiese weg naar een betere en efficiëntere 
samenleving lijkt dood te lopen. Het kompromis tussen de bourgeoisie aan 
de ene kant en de arbeiders en boeren aan de andere, tussen markt en sociale 
planning, leek tot voor kort suksesvol In de keynesiaanse samenleving 
werd ontegenzeggelijk een grotere mate van rechtvaardigheid bereikt terwijl 
ook de ekonomiese efficiëntie toenam. Maar toen het keynesiaanse projekt 
stuk liep op de ekonomiese krisis van de jaren zeventig ging ook de sociaal-
demokratiese Illusie in rook op. 

In een situatie van verwarring en teleurstelling worden socialisten nu gekon-
fronteerd met een krachtige, neo-überale stroming, die een logiese en nood
zakelijke samenhang tussen rechtvaardigheid en efficiëntie ontkent, en deze 
zelfs tegenover elkaar stelt Om uit de ekonomiese krisis te komen, zo wordt 
nu gesteld, moeten de inkomensverschülen vergroot worden, moeten de 
sterken meer armslag krijgen en de statelijke verzorgingsarrangementen af
gebroken worden. De socialisten worden voorde keus gesteld: of meer 
rechtvaardigheid, of grotere efficiëntie. De krisis binnen links bestaat mi. 
hierin dat men die keuze aanvaard heeft, maar de konsekwenties ervan pro
beert te ontlopen: natuurlijk, geeft men nu toe, het bedrijfsleven moet meer 
armslag hebben, maar dat hoeft toch niet uitsluitend ten koste te gaan van de 
allerarmsten? 

Het neo-liberale dilemma speelt niet alleen op makro-nivo, maar ook op 
mikro-nivo. De nieuwe zakelijkheid rechtvaardigt hiërarchie. De leiders 
moeten weer leiding geven, de ondergeschikten zijn weer gehoorzaamheid 
verschuldigd. Het denken in markttermen is binnen een niet op winst ge
richte organisatie het recht van de sterkste. Waar zelfs het kriterium van de 
winst als externe maat waaraan de efficiency van de organisatie gemeten kan 
worden, verdwijnt blijft aüeen nog een cirkulair kriterium bestaan: wie 
wint, heeft gelijk. Dat geldt voor de akademiese ctiskussie evenzeer. 

Ook diegenen die vroeger een inhoudeüjke strijd voerden, marxisten, 
feministen, voeren steeds meer een 'inhoudsloze' machtsstrijd: wie krijgt de 
meeste aio's, wie mag professor worden. Het cynisme dat zich in de strijd 
ontwikkelt is op zijn beurt weer een uitstekende voedingsbodem voor de 
neo-überale ideologie. En zolang het socialisties denken niet in staat is om 
rechtvaardigheid en efficiëntie op een nieuwe geloofwaardige manier met 
elkaar te verbinden zal het geen antwoord hebben op de huidige politieke 
problemen. Zolang zal het adagium van de politiek luiden: "Bestrijdt de ar
moede, doodt een bedelaar". 
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5 . 
De meest fascinerende poütieke studies die ik de laatste tijd gelezen heb, zijn: 
a) C.L.R. James, The black jacobins . Toussaint l'ouverture and the San 
Domingo Revolution. New York (1939) 1963. 
b) A.J. Polan, Lenin and the end of politics . Methuen London 1984. 

Paul Kuypers 

1 . 
Eigenlijk niets meer. Het is niet alleen gênant om je links te noemen, nie
mand begrijpt bovendien watje daarmee bedoelt Links en rechts zijn geen 
diskriminerende begrippen meer. In het politieke spektrum zijn de grenzen 
tussen links en rechts nauwelijks meer te herkennen, Aan beide zijden van 
de streep worden dezelfde woorden gebruikt Alleen de scholastieke inge
wijden weten nog wat de verschillen zijn. Voor de modale burger zijn ze 
ontoegankeüjk geworden. 

De noem mij daarom niet tinks. Ik ben bang, dat ik bij de verkeerde 
vrienden van groot of klein links wordt ingedeeld. Het maakt mij ook niet 
zoveel uit. In de politiek overwegen de schaduwen van grijs en bruin. De 
scherpere tinten moetje ergens anders zoeken. Dat geldt ook voor de geo
metrie van de maafschappeüjke posities. Ook daar zijn de kontouren ver
vaagd. Links duidt geen positie meer aan. Het is niet meer dan de scheve 
kant van een verouderd schema. 

2 . 
Geen enkele. Het is een misverstand van "links" om te denken, dat "rechts" 
het bewustzijn en de gevoelens van de mensen uit de tachtiger jaren beter 
heeft begrepen dan "links". Rechts weet aUeen beter wat er op het spel staat 
en weet dat ook beter te exploiteren. Omdat "links" in allerlei opzichten in 
verlegenheid is geraakt, tijkt het alsof "rechts" in de politieke aktuaüteit aan 
de winnende hand is. Dat is echter niet meer dan een misverstand. 

3 . 
Poütieke problemen zijn nooit op te lossen aan de hand van een gedachten-
goed uit het verleden. Het Christendom biedt geen recepten, ook het socia-
lisme doet dat niet De analyses van Marx en zijn erflaters zijn echter nog 
uiterst bruikbaar als het er om gaat inzicht te krijgen in de logüea van de 
huidige maatschappelijke verhoudingen. De axiomatiek van het kapitaal 
manifesteert zich op dit moment op een grotere schaal en in destruktievere 
vormen dan in de negentiende eeuw. 

4 . 
De zie niet goed, dat het bestaande stelsel van politieke partijen plaats maakt 
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voor een op amerikaanse leest geschoeid systeem. Ik zou dat ook niet wen
selijk vinden. In wezen verandert er dan niets. Naar mijn idee zullen de po
litieke partijen voorlopig niet verdwijnen. Wel zal er een verdergaande mar
ginalisering van het politieke systeem plaats vinden. Politieke partijen zullen 
in de toekomst niet veel overhouden van hun universalistiese pretenties. Zij 
zullen niet meer zijn dan machteloze konkurrenten op een begrensde politie
ke markt. 

5 . 
De aarzel tussen de opstellen van de duitse politikoloog Claus Offe, verza
meld in het boek "Contradictions of the welfare state" en "Ach Europa" van 
Enzensterger. Deze twee boeken zijn eigenlijk onvergelijkbaar. Dat van Offe 
is een wetenschappelijke verhandeling, die haar inspiratie dankt aan het feit 
dat zij een verbinding probeert te leggen tussen het marxistiese "erfgoed" en 
de moderne systeemtheorie. "Ach Europa" is een flitsende journalistieke 
produktie, waarin het perspektief van de chaos als overlevings- en verande
ringsstrategie wordt geschilderd. Misschien wint Enzensterger het van Offe. 
"Het leven van de differentie en van de chaos" is misschien het enige dat ons 
over de grenzen van de toekomst kan brengen. 

J.F. Glastra van Loon 

1. 
Links zijn betekent voor mij je niet neerleggen bij, laat staan rechtvaardigin
gen zoeken voor ongelijke verdelingen van lusten en lasten tussen mensen, 
oog hebben voor marginaliseringsprocessen die daarvan de oorzaak zijn, je 
kwaad maken over alle vormen van diskriminatie, je betrokken voelen bij 
mensen in verdrukking - en aan dat alles iets proberen te doen. 

2 . 
Rechts heeft meer begrip dan links voor de behoudzucht die mensen onder 
vrijwel aUe omstandigheden kenmerkt. De belangrijkste uitzonderingen 
hierop zijn, 1) dat mensen in situaties van extreme uitzichtloosheid geneigd 
zijn tot destruktie en 2) dat extreem ünks zowel dat laatste als de behoud
zucht van mensen onder normale omstandigheden goed in het oog heeft Zo 
zit gematigd ünks steeds in de klem tussen a) door rechts georganiseerd be
houdzucht en b) door radikaal links aangewakkerde verontwaardiging en 
opstandigheid die onmiddelijke verandering wü. 

Rechts hoeft maar het spookbeeld van een kommunist onder het bed, de 
kriminaliteit op straat of de macht van de Sovjet Unie in het Oosten op te 
roepen om mensen aan zijn kant te krijgen. Akties van radikaal ünks mobi-
üseren niet aüeen verontwaardiging tegen onrecht, zij versterken ook de 
aantrekkingskracht van rechts. Zo trekt rechts elektoraal vaker aan het 
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langste eind dan links. En kan het nog eens triomfantelijk op zijn 'demo-
kraties gelijk' wijzen ook. Verontwaardigd over zoveel histories onrecht 
zoeken linkse mensen soms hun kracht in utopieën. Zo raakt hun kamp ook 
nog eens verdeeld in utopisten en realisten. 

3 . 
Geen recepten, wel voorbeelden en een mentaüteit Bij de voorbeelden denk 
ik vooral aan analyses van (strukturele) machtsverhoudingen en marginali-
serings- (uitbuitings)processen aan de ene kant vormen van georganiseerd 
verzet daartegen aan de andere. Bij de mentaliteit denk ik aan wat ik hier
boven beschreef. 

4 . 
De acht de kans daarop heel klein. Ik vind het ook niet wenseüjk, omdat in 
het amerikaanse stelsel zakelijke verschillen, zoals tinks-rechts verschülen, 
ondergeschikt raken aan verschillen tussen persoonlijkheden. Er zijn wel 
betere varianten te bedenken. Het zullen in Nederland wel drie blokken 
büjven. Des te belangrijker is het, dat in ons huidige stelsel PvdA en W D 
erin slagen op een pragmatiese basis koatitievorming met elkaar mogelijk te 
maken. 

5 . 
Een boek 'op afstand': John W. Danford, Wittgenstein and political philo
sophy Chicago/London, 1978, omdat het met uitzonderlijke scherpte laat 
zien op welke veronderstellingen ons denken over maatschappij en poütiek 
berust 

Judith Vega 

1 . 
De bereidheid het behoud van individuele waardigheid na te streven en de 
bereidheid dat als een machtsprobleem te zien. De krisis van het 'wij' van 
links geldt niet alleen voor het totaal, maar gaat op herhaling in al de delen 
ervan. Dat het steeds minder lukt links-zijn te ervaren als een som van de 
delen duidt meer aan dan het probleem om de juiste of meest rechtvaardige 
som te berekenen. De nieuwe 'wij's' stellen ook nogal wat vragen aan hun 
gemene delers. 

Toch moet er iets worden verzonnen om de overwoekering door het 
yuppiedom te slim af te zijn. De poütieke filosofie, dat mooie boek dat we 
uit meenden te hebben, behoeft aandacht in plaats van scheiding. Het zou 
interessant zijn het sukses te beproeven van een heropening van een debat 
over vriendschap: vriendschap veronderstelt nog steeds solidariteit, maar 
stelt andere eisen en vereist andere eigenschappen dan het deel uitmaken van 
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wij (het Is er zelfs een zware konkurrent van). Of het een alternatieve poti-
tieke betekenis kan hebben, staat natuurlijk niet bij voorbaat vast Twee be
denkingen. De politieke kontekst van het vriendschapsidee was veelal een 
vasüiggende openbare sfeer, konsensus over het wezen van de poütieke 
agenda, en het bestaan van voorondersteld niet-politieke Anderen, In het 
feminisme heeft een vriendschapsidee altijd een belangrijke plaats gehad 
(van WoUstoneeraft, via Mül en Koüontai tot en met de huidige ideevor
ming), maar juist daar is het noch in het poütieke, noch in het persoonlijke 
tot een erg geloofwaardig alternatief gekomen. Als links-zijn anno nu dan 
toch gewoon de strijd om de mogelijkheid van een debat over het persoon
lijke in de politiek is, geeft de eerste zin een zakelijker programma aan dan 
we wellicht vrezen. 

2 . 
Dat 'rechts' de dingen beter begrijpt, veronderstelt dat 'rechts' meer kontakt 
heeft met een ervaarde werkelijkheid. Dat zie üe niet zo. 

Het is wel tekenend dat 'rechts' er niet over diskussieert of het wel zake
lijk is politiek nog als zingeving aan het testaan te zien, of dat die taak aan 
bijvoorbeeld 'de üteratuur' kan worden overgelaten. Daarmee komen we bij 
de kwestie van de suksesvolle presentatie van kwasie niet-politieke zinge
vingen aan het testaan. Er is een soort nieuwe 'de emancipatie is tereikt'-
mythe aan het ontstaan, die overigens niet alleen een 'rechts' produkt is. Het 
üjkt in vele opzichten op het na-oorlogse wederopbouw- en welvaartsver-
haal, een nieuw taboe op het onderkennen van sociale ongelijkheid. Die 
mythe vind je op verschiüende punten terug: het idee dat het projekt van de 
'seksuele keuzevrijheid' is voltooid - ook tinks denkt stiekum (en de Groene 
Amsterdammer openlijk) dat het daarmee in orde is; met nogal wat vanzelf
sprekendheid wordt het idee aanvaard dat er voor een door technologie en 
informatie teheerste maatschappij een sekse-neutraal subjekt zal testaan; het 
idee dat een debat over racisme of kulturele identiteit modeverschijnsel is 
geworden met een hijgerig of zelfs hysteries tintje, wordt geïllustreerd met 
slechts-tegrepen incidenten. De emancipatiemythe houdt zich in stand met 
de verwijzing naar een juridiese geüjkheidsstruktuur en leefbare inkomens
verschillen. Behalve op de aanvechtbaarheid van die twee premissen is het 
verhaal op haar ekonomiese uitgangspunt aan te vallen. 

3 . 
De idee dat het klassieke sociaüstiese gedachtengoed faüüet is, üjkt me 
vooral een akseptatie van de dominante lezing ervan: de ekonomlstiese of 
étatistiese benadering van de 'modem prince'. (Het is een jongetje!) 

De vind Gramsci's werk nog steeds een schoolvoorbeeld van een uiterst 
sophisticated benadering van het fluktuerende poütieke veld en van de erva
ring daarvan. In zijn analyse van nieuwe politieke vormen noemde hij 'de 
seksuele kwestie' als tweede van de noodzakelijke aandachtspunten. Zijn 
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aantekeningen daarover maken hem tot een feministiese Foucault Het zoe
ken naar nieuwe benaderingen van politieke macht het betrekken van diver
se tegenstelüngen in politieke analyse, het begrijpen van de relatie tussen de 
poütiek en het persoonlijke, de kritiese integratie van titeraal-theoretiese be
ginselen, horen toch tot de betere momenten van het klassieke socialistiese 
denken. Daar ligt het charmante deel van het verlangen ervan, het 'get out of 
my dreams, get into my car'. 

4 . 
Het amerikaanse politieke scenario kent zoiets als een grote levendigheid van 
de oppervlakte; het lukt me niet een projektie daarvan op Nederland te ma
ken. Als er een amerikaans model aan het ontstaan is, zou dat eerder het ge
val kunnen zijn op het terrein van het recht: het vertrouwen op de juricüese 
regeling, de juridiese aanspraak. Dat is een nieuw probleem voor de vrou
wenbeweging, voor etniese minderheden. 

5 . 
The life and loves of a she-devil van Fay Weldon. Een zeer leesbaar verslag 
van The MachiaveUian moment in daüy suburban female life'. Op meer 
wetenschappeüjk terrein: Hanna Pitkins Fortune is a woman. Ze laat op 
briljante wijze zien welke tetekenisgevingen aan sekse te konstateren zijn in 
een poütiek verhaal dat geacht wordt daar niet over te gaan: dat van Machia-
velü. Dat is een belangrijke les. In What is feminism? van Mitcheü en 
Oakley staan adekwate analyses van huidige onzekerheden. 

Annemiek Onstenk 

1. 
'Links'-zijn betekent me in zienswijze, houding, keuzen onderscheiden of 
profileren to.v. anderen. Natuurlijk ten opzichte van rechts, maar ook bin
nen bewegingen als de vrouwen- of de milieubeweging. Ik werk op dit 
moment voor een groen-alternatieve fraktie en daar voel üe me regelmatig 
ouderwets 'links' of, zo men wil, 'rood'. Voor groenen staat doorgaans het 
behoud van de aarde, het zuinig omgaan met bodemschatten en met het 
milieu centraal. De verhouding die sommige groene groeperingen tot de na
tuur hebten is ronduit eng te noemen. Sociale tegensteüingen tussen klas
sen, seksen, rassen zijn in hun benadering sekundair. Vanuit een linkse 
achtergrond ben je eerder geneigd die volgorde om te draaien. Ik wü er niet 
voor pleiten het oude 'primaat van de klassenstrijd' weer van stal te halen. 
Integendeel Als feministen hebben we juist die rangorde in belangen cüe 
voor, tijdens en na het socialisties zegevieren aan bod mochten komen, wü-
len laten verdwijnen. Maar 'links' is voor mij onlosmakelijk verbonden met 
een maatschappij-analyse waarin de sociale verhoudingen, tegenstellingen en 
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misstanden vertrekpunt zijn. Voor het overige is er inhoudeüjk niet zoveel 
over links' te zeggen. Er zijn zoveel soorten 'linkse' mensen dat ik de aan
halingstekens niet kan weglaten. Er zijn linkse' mensen waarmee ik me niet 
graag identificeer en er zijn, kwa partijkeuze, 'rechtse' mensen waarmee ik 
soms op één lijn zit, bijvoorbeeld omdat ze effektief tegen lesbo/homohaat 
proberen op te treden. 'Links' betekent echter nog wel zoveel dat ik eerder 
zal proberen mijn linkse partij zover te krijgen vrijheden van homo's en 
lesbo's te bevechten danwei te verdedigen, dan dat ik 'rechts' word omdat 
rechts zo uitstekend voor homoseksuele vrouwen en mannen zou opkomen. 

2 . 
Rechts speelt vaak sneUer en slimmer in op aktuele zaken als de nieuwe 
voortplantingstechnieken, deregulering en, buiten Nederlands, AIDS. Of er 
sprake is van een beter begrip voor de zaak dan bij links ontken ik natuur
lijk, maar het vermogen om de eigen stokpaardjes te koppelen aan sociale 
onrust en maatschappelijke behoeften lijkt bij rechts onmiskenbaar groter. 
Geen enkele politieke partij was vlot met reageren op het toepassen van 
nieuwe voortplantingstechnieken als in vitro fertilisatie. Maar onder de 
schildpadden was rechts nog het snelst en bepaalde in een klap bovendien 
waar het debat over moest gaan: de rechten en status van het embryo c.q. het 
ongeboren kind, het belang van het hebben van een vader en de waarde van 
het heteroseksueel, gehuwde ouder-zijn. 

Met het plan-Dekker voor herstruJeturering van de ziektekostenverzeke
ring, weet rechts adekwaat in te spelen op een maatschappelijke behoefte aan 
deregulering en privatisering en tegelijk te bezuinigen en inkomensverschil
len groter te maken. De ziekte AIDS is ten onrechte een politiek thema ge
worden en wordt, vooral in Nederland omringende landen, aangegrepen om 
zedelijk weer eens orde op zaken te stellen en het onderscheid tussen de 
'goeden' en de 'slechte- en viezerikken' aan te scherpen. Veel mensen heb
ten het gevoel dat de (rechtse) overheid goed voor ze zorgt wanneer de zo
genoemde risikogroepen stevig in de gaten worden gehouden (verplichte 
antistoffen-test, eventueel beroepsverbod en opsluiting van nardleerse sero-
positieven'); het bezweert de angst en ontlast de meerderheidsgroepsmens 
van eigen verantwoordelijkheid. 

3 . 
Ondanks de vele vormen van repressief staatsoptreden in socialistiese landen 
kunnen traditioneel socialistiese Ideeën over bijvoorbeeld de rol van de staat 
waardevol zijn in het streven naar oplossingen voor problemen als massale 
werkloosheid, armoede, onvoldoende of ontbrekende koUektieve voorzie
ningen en rechtenloosheid van bepaalde groepen burger(es)s(en). Drastiese 
arteidstijdsverkorting, een basisinkomen, gelijke behandeling van vrouwen 
en mannen, inlanders en buitenlanders, homo- en heteroseksuelen (m/v) 
zuüen zonder links' staatsingrijpen niet tot stand komen. Maar kant-en-
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klare, oud-rode recepten zijn absoluut niet voorhanden. En het is maar hele
maal de vraag of een partij als de PvdA haar socialistiese staat drastiese ATV 
en een basisinkomen zou laten invoeren. Een oud-rood ideaal als koüektive-
ring van voorzieningen kan nog inspirerend zijn maar het moet wel aan mo
derne eisen voldoen. De feministiese eisen van individuaüsering aan de ene 
en koUektivering aan de andere kant vergen een analyse van en oriëntatie op 
huishoudelijke arbeid, verzorging van kinderen en de arteidsdeting tussen 
de seksen, die binnen links nog lang geen gemeengoed zijn. Waarmee niet 
gezegd zij, dat feministen binnen of los van linkse partijen wel over uitge
werkte voorsteülngen op dit gebied beschikken, 

4 . 
Het is nauwelijks voorstelbaar dat de nederlandse parlementaire politiek zo 
kommercieel en aan symbolen c.q. personen verbonden zou worden als in 
de V.S. (ik neem aan dat jullie met 'het amerikaanse' de V.S. bedoelen?!). 
Nederland heeft geen president/e en sociale bewegingen bemoeien zich 
redelijk veel en gelukkig ook vaak effektief met het parlementaire gebeuren. 
De heb nog hoop. Een tweepartijenstelsel en een nog grotere mannetjes-
makerij in de politiek dan momenteel al het geval is vind üe helemaal niet 
wenselijk. In Nederland is de radikaal-tinkse vernieuwing en samenwerking 
helaas gestagneerd, maar in sommige andere westeuropese landen zie je dat 
nieuwe tinkse politieke formaties wel sukses en toekomst kunnen hebben. 
De Grünen in West-Duitsland (iets onder 10% van de stemmen), SF in 
Denemarken (14,7% bij de laatste landelijke verkiezingen) en de zich mo
menteel vormende koalitie rond de franse presidentskandidaat Pierre Juquin 
(ex-PCF-Renovateur) zijn voorbeelden daarvan. Hopeüjk slaagt deze franse 
Regenboog-formule, waarbij gedachtengoed van vrouwen-, mitieu- en anti-
racismeteweging body van de poütiek üjken te gaan vormen in plaats van 
later toegevoegde ledematen, beter dan die van de Regenboog-fraktie in het 
Euro-parlement Deze laatste dreigt aan rood-groene verlamming te ver
kreupelen. 

Geert Mak 

1 . 
Zorg voor het geheel In materiële zin: ervoor zorgen dat de verdeüng van 
kennis, macht en inkomens niet teveel uiteenloopt In ekonomiese zin: het 
voorkomen dat er een overdaad aan privé-konsumptie bestaat, naast een ar
moe aan koüektieve voorzieningen. In ruimte: zorg voor de Derde Wereld 
In tijd: zorg voor oudere en jongere generaties, zorg voor de toekomst, voor 
het milieu waarin onze achterkleinkinderen moeten leven. 
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2 . 
Van één belangrijk politiek vraagstuk heeft met name het CDA veel meer 
kaas gegeten: de toenemende kloof tussen staat en burger. Nu allerlei tus-
senverbanden zijn weggevallen - buurt, verenigingen, kerk, de warmte van 
de klassieke politieke partij - staan mensen in veel oprichten alleen. In 
noodgevallen is er alleen de geburokratiseerde zorg van een anonieme over
heid De kloof tussen overheid en gewone mensen is eigenlijk alleen door 
het CDA als politiek vraagstuk erkend. Ze hebten daar vervolgens een rare 
Ot-en-Slen-achtige oplossing voor bedacht die totaal niet zal werken, maar 
dat neemt niet weg dat ze dit probleem terecht signaleren. Het is niet voor 
niets dat het CDA zich op wonderbaarlijke wijze heeft kunnen herstellen uit 
de impasse van een paar jaar geleden. Mijns inziens heeft het spekuleren op 
de oude nestwarmte hen heel wat aanhang opgeleverd. De PvdA heeft daar 
nog nooit over nagedacht. 

3 . 
Nee, en dat had het tien en twintig jaar geleden ook al niet Het traditionele 
tinkse gedachtengoed gaf na de eerste en de tweede industriële revolutie tal 
van mogelijkheden om de toenmaüge maatschappelijke situatie te analyseren 
en te veranderen. En wanneer we praten over feodale toestanden in verre 
landen of de sluiting van een aardappelmeelfabriek in de Peel kunnen be
paalde modellen nog steeds opgaan. Maar voor de rest is deze tijd zo kom
pleet anders wat haar sociale en politieke struktuur tetreft dat het blindelings 
toepassen van de oude theorieën aüeen maar tot sprookjes, mythen en mis
verstanden aanleiding geeft Het zou hetzelfde zijn als met een paard en wa
gen op een vierbaansweg gaan rijden. Niet dat er niet waardevolle elementen 
in die theorieën zitten - bijvoorbeeld het vervreemcüngskoncept -, maar wie 
dit gedachtengoed nu nog in zijn geheel als systeem omarmt gebruikt zo'n 
ideologies stelsel voornamelijk als scherm tegen de te snel veranderende 
realiteit, inplaats van als een middel om scherper te zien en watje ziet te ver
klaren. Dat is m.i. gebeurd rond de revival van het orthodoxe marxisme in 
de jaren zeventig. We zullen er voorlopig mee moeten leren leven dat we een 
heleboel zaken in deze fase van de geschiedenis nfet begrijpen, nfet goed 
kunnen verklaren en niet kunnen beheersen en kontroleren, al of niet aan de 
hand van een ideologie. Pas als we dat erkennen, kunnen we naar nieuwe 
wegen zoeken. 

4 . 
Datzelfde geldt ook voor de (linkse) politieke partijen. Het parlementaire 
stelsel verkeert in een veel grotere krisis dan het zelf vermoedt. Nog steeds 
wordt de mythe van de volksvertegenwoordiging omhoog gehouden, maar 
het is als met de ridderschap in de late middeleeuwen - in feite is daaronder 
allang een geheel ander systeem van kontrole en representatie gegroeid via 
gekompticeerde lobby's en netwerken van personen en belangengroepen. 
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Wat er zal gebeuren als die mythe min of meer wordt doorgeprikt is nog ge
heel onduideüjk. Er kunnen problemen ontstaan, het kan ook zijn dat net als 
bij veel bezuinigingen in de sociale sektor, een dergeüjke 'bezuiniging* In 
invloed enigszins opgevangen wordt door een grijs cirkuit van informele 
belangenbehartiging en vertegenwoordiging. 

De ontwikkeling in de richting van een amerikaans systeem -pseudo 
presidentieel, grote aandacht voor vorm, weinig voor inhoud, weinig par
tijen - acht ik niet onmogelijk, maar ook niet direkt voor de hand tiggend. De 
nederlandse politieke traditie Is er altijd een geweest van het palaver, het 
overleg en het kompromis tussen veel kleine groepen. Wel zou zo'n ameri
kaans systeem als formele koepel kunnen fungeren 'boven' een informeel 
palaver- en interventiesysteem. 

Over de vraag of ik dat gewenst acht laat ik me niet uit: we hebben wat 
dit soort zaken betreft niet zoveel te wensen. Het Is er gewoon, en het ont
wikkelt zich gewoon, of we dat nu leuk vinden of niet. 

5 . 
Tales of a New America, Robert B. Reich, (Times Books) New York 1987. 

Joyce Outshoorn 

1. 
Links zijn is voor mij op een aantal punten helemaal niet zoveel anders dan 
dat vroeger voor mij was. Het gaat voor mij nog steeds om herverdeling om 
tot grotere gelijkheid te komen en om demokratiese beheersing over de pro-
duktiemiddelen; üe vind nog steeds weinig fout met het idee van de spreiding 
van kennis, macht en inkomen, zoals de PvdA dat vroeger noemde. Wel 
impüceerde links-zijn in de jaren zeventig voor mij ook 'feministies' zijn, 
maar dat was wat naïef. Ik zou nu 'feministies' altijd apart noemen als deel 
van mijn politieke identiteit 

2 . 
De veronderstelling in de vraag is dat rechts eenduidig is. Hoewel VVD en 
CDA ontegenzeggetijk op dezelfde kiezersmarkt opereren, zijn ze wel op een 
andere manier rechts: ze hebben ook andere antwoorden op bepaalde drin
gende kwesties. Neem b.v. de voortdurende medies technologiese verande
ringen waar links geen antwoord op heeft maar CDA en VVD verschillende. 
De les die links uit de abortusstrijd getrokken schijnt te hebben, is datje niet 
moet streven naar staatsinterventie of regulering op deze terreinen en het 
maar moet overlaten aan het vrije spel, op een terrein dat niet strikt medies 
is. De portee van de feministiese kritiek in de abortuszaak was nu juist dat je 
dit niet aan artsen moest overlaten omdat zij op ethiese kwesties niet des
kundiger zijn dan 'leken'. Konfessioneel geïnspireerde ideologie heeft een 
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veel scherper oog voor de nieuwe ethiese vragen cüe de ontwikkelingen met 
zich meebrengen, hoewel 'leken' worden gewantrouwd, maar het medies 
monopolie staat ter diskussie. 

Wat links mi. heeft laten liggen is het law and order' probleem dat te 
lang is afgedaan als een kwestie van 'dan moetje maar een andere krant 
gaan lezen' of maar verhuizen uit de grote stad. Ervaringen van onveiügheid 
en afkeer van rotzooi werden alleen als individuele afwijkingen afgedaan. 
'Rechts' sprong er boven op en kan een link leggen tussen links en verloe
dering, te grote tolerantie, normloosheid e.d. Oppositie van links tegen 
rechtse 'oplossingen' als Identiteitsbewijzen, meer gevangenissen, langere 
straffen e.d. kan daardoor eenvoudig worden afgedaan als 'o, zijn jullie 
voor junks, verkrachters' etc. etc. (vooral effektief als het om aanwijsbaar 
sociaal-zwakkeren gaat). De termen van het debat zijn gedefinieerd en daar
mee de arena en de relevante aktoren: links staat buiten spel. 

3 . 
Wat als de 'huidige politieke problemen' wordt gedefinieerd, is al weer af
hankelijk van een politieke en sociale visie; ik denk al niet dat er onder 
'links' konsensus is over die problemen, behalve misschien de werkloos
heid, maar die houdt al weer op als je gaat praten over haar testrijding. Kijkt 
men b.v. naar de opvattingen over staatsinterventie: 'te veel staat' is voor 
sommigen in links een probleem, terwijl anderen nog steeds sturing van de 
staat als essentieel zien. Het kostwinners-denken dat het hele inkomensbe
leid en veel werkgelegenheidspotitiek teistert, vinden vele linkse feministen 
een probleem, maar delen van links helemaal niet Ook wat het 'traditioneel 
socialistiese gedachtengoed' is, is niet eenduidig: neem ik net vrouwen
vraagstuk' als voorbeeld, dan had het traditionele marxisme hierop een ander 
antwoord dan de sociaal-demokratie van de verzorgingsstaat. (Geen van 
beide biedt goede 'recepten', om uiteenlopende redenen overigens.) Deze 
vraag kan ik dus niet beantwoorden. 

4 . 
De grote politieke stromingen houden het al honderd jaar uit en kennen dan 
wel diverse partijvormen, maar het partijen-'veld' zelf verandert slechts 
langzaam. Het nederlandse partijenstelsel is er tot nu toe redelijk in geslaagd 
nieuwe tegensteüingen te absorberen, hoewel dat tot wat onderlinge ruilver-
kavelingen heeft geleid. Ook een ingreep in het kiesstelsel als b.v. een 5% 
regeling ter eliminering van kleine partijen als in de BRD of uivoering van 
een distriktenstelsel, zullen niet kunnen verhinderen dat het in Nederland op 
een driestromenland uitdraait. Ik ten overigens zeer tegen morrelen met het 
kiesstelsel, omdat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging minder
heden een veel betere positie geeft om zich te laten horen en te organiseren, 
en in een heterogene maatschappij als in Nederland lijkt mij dat een wense
lijke situatie. 
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5 . 
Ik wü twee boeken noemen: de heruitgave van Wütiam Connolly's The 
Terms of Political Discourse (1983), cüe een aantal kruciale begrippen uit de 
poütieke theorie analyseert, en de empMese-socIologiese studie van Kristin 
Luker, Abortion and the Politics of Motherhood uit 1984, om de voortreffe
lijke rekonstruktie van de gedachtenwereld van feministen en anti-feminis
ten. 

Rïes van der Wouden 

1-4. 
Als ik de geschiedenis van de moderne politiek en het moderne politieke 
denken zou moeten schrijven, dan zou ik dat doen aan de hand van het suk-
ses van de termen 'beleid' en 'testuur'. Zo'n geschiedenis zou het tegin van 
een pathologiese beschrijving van de potitiek zijn. Het voomaamste kenmerk 
van hedendaagse politieke debatten is, dat ze geheel plaatsvinden in termen 
van teleid. Dat uit zich niet alleen In een verwording van de taal van de poti
tiek (veelvuldig gesignaleerd en bekritiseerd door Jan Blokker in zijn rech
terbovenhoek van pagina 7 van De Volkskrant), maar ook in de politieke or
ganisaties en partijen, die over het algemeen bestaan uit een verzameling van 
'specialisten' op diverse beleidsterreinen plus enkele managers, die de zaak 
bij elkaar moeten houden, ook wel 'politieke leiders' genoemd. Deze ont
wikkeling van het politieke systeem, waarin potitiek in de praktijk gelijk 
wordt aan teleid, is door de franse filosoof Bertrand de Jouvenel treffend 
omschreven als de ontwikkeling van een nomokratie naar een telokratie. 

De beschouw het bovenstaande als een van de grootste bedreigingen voor 
de politiek, die ervoor heeft gezorgd, dat 'politiek' in de eigenlijke zin van 
het woord op sterven na dood is. Het is daarmee tegelijkertijd de grootste 
blokkade van een 'potitiek debat'. Links en rechts lijden beiden aan dit 
symptoom, sterker nog, links en rechts zijn aktieve bevorderaars van de 
ziekte, en tinks en rechts zijn als politieke stromingen niet in staat om deze 
politieke kwestie te begrijpen (vraag 2), al zijn linkse en rechtse individuen 
dat uiteraard wel. De ziekte volgt haar eigen ijzeren logika, die haar begin
punt vond in de opkomst van de moderne politieke stromingen in de negen
tiende eeuw (maar ten dele al in de hoofdstroom van de politieke filosofie 
sinds Plato) en nu tot volle ontplooiing is gekomen. Zowel de christen-
demokratie als het socialisme zijn immers in essentie sociale filosofieën, die 
de potitiek instrumenteel maken ten opzichte van sociale problemen. Het 
klassieke überalisme is dat (met zijn nomokratiese oriëntatie) in mindere 
mate, maar de moderne literalen hebben zich niet aan cüe ontwikkeling kun
nen onttrekken. Het marxisme is het schoolvoorbeeld van een sociale filo
sofie, die een sociaal probleem als uitgangspunt neemt en vervolgens de 
politiek nog slechts ziet als een instrument om dat probleem op te lossen, of 
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dat nu via de weg van de klassenstrijd en revolutie Is of via de weg van de 
sociale veranderingen (niet voor niets voorspelde Marx, dat als het probleem 
van de klassenstrijd door het kommunisme opgelost zou zijn, dat tegelijker
tijd ook het einde van de politiek zou betekenen). Het 'traditionele sociaüs-
tiese gedachtengoed' kan dus onmogelijk een antwoord hebben op dit poli
tieke probleem (vraag 3). In tegenstelling tot een aantal jaren terug (ten tijde 
van de verhitte Poulantzas-debatten tussen marxisten) verbaas ik me er dus 
niet meer over, dat het marxisme er nooit in is geslaagd een politieke theorie 
te ontwikkelen. 

Een eerste vereiste voor een herleving van de politiek en het politieke 
debat is dan ook niet om de negentiende-eeuwse politieke stromingen op
nieuw leven in te blazen tegenover de al dan niet dreigende 'veramerikanise
ring' van de politiek (vraag 4), maar om de politieke filosofie los te maken 
uit de wurggreep van de sociale filosofie. Alleen zo kan de diktatuur van het 
beleid over de poütiek ter diskussie worden gesteld. Het ter diskussie stellen 
van de telokratie zou niet moeten leiden tot een herstel van de nomokratie, 
maar tot een herstel van het poütieke debat zelf. De denk, dat Hannah Arendt 
(in The Human Condition) tot de weinige moderne filosofen behoort, die 
onderkent dat in het publieke handelen en spreken de essentie van de politiek 
is gelegen, en niet in het ontwerpen van een eeuwig bouwwerk van recht
vaardigheid (zoals sedert Plato de overheersende gedachte in de poütieke 
filosofie is). Deze weg van Arendt zou door de politiek-filosofen van nu 
moeten worden voortgezet 

Mijn grootste probleem is niet zozeer de betekenis van het links-zijn of 
het rechts-zijn, maar het herstel van een poütiek discours in de zuivere zin 
van het woord (vraag 1). 

De meest stimulerende politieke studies, die ik de laatste jaren heb ge
lezen, zijn degene, die de gedachten van Hannah Arendt krities hebten 
voortgezet, zoals 'Political Judgment' van Ronald Beiner. Verder vind ik het 
jammer, dat de beoefenaren van de politieke filosofie in Nederland, inkluis 
mijzelf, een studie als 'De Beschaving' van Guepin grotendeels hebben ge
negeerd (vraag 5). 
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