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del aan het woord komen, voelen
zich namelijk meer verwant met
het cultuurrelativisme. Een fraaie
illustratie van de crisis waarin
'pr:ogressieven' verkeren! De bijdrage van de filosoof Kimmerle
vormt daarvan een bewijs: een
weliswaar sympathiek maar niettemin omslachtig filosofisch expose dat nauwelijks praktisch-politieke aanknopingspunten biedt.
Hetzelfde geldt voor het betoog
van de socioloog Kunneman.
Ook hij besteedt veel aandacht
aan postmoderne subtiliteiten
zonder uitwegen te schetsen.
Gelukkig komt hij wteindelijk tot
een conclusie rue sterk aanslwt bij
het sociologische ontwikkelingsperspectief van Cliteur: een 'performatieve vorm van universalisering' is volgens hem mogelijk
en wenselijk. Zo'n universalisering verwijst niet naar een ratio-

neel fundament (ware wtspraken
over het wezen van de mens),
maar naar normatieve leerprocessen.
Kunneman stelt overigens de
relevante vraag of het Westen
nog voldoende krediet heeft om
de beschavingsmissie van de mensenrechten geloofwaardig ten
uitvoer te brengen. Volgens hem
zijn mensenrechten aileen geloofwaardig als de destructieve
gevolgen van het westerse moderniseringsproces worden gekritiseerd. De mensenrechten
worden immers niet 'los verkocht'. Ze liggen verankerd in
het economische wereldsysteem
en de daarmee verbonden mach ten concurrentieverhoudingen.
Ook Hwzer wijst op de hypocrisie van het Westen. Hij somt nog
eens een aantal westerse wandaden op, met dec 1 A in een malici-

euze hoofdrol. De auteur acht het
dan ook verbazingwekkend dat
westerlingen nog altijd welkom
zijn in Ianden rue zo lang geleden
hebben onder het westerse 'beschavingsproject'.
Deze constateringen lei den tot
een paradoxale conclusie: het
verhaal van de universele mensenrechten lijkt ondanks aile relativistische kritiek aan kracht te
winnen, maar de geloofwaarrugheid van het Westen lijkt verregaand te zijn afgebrokkeld. Mogelijk worden we sterker afhankelijk van niet-westerse intellectuele elites rue het beschavingsoffensief overtwgender will en en
kunnen verderugen.

De politieke agenda
van paars

Uyl, kwam met provo en kabouters ook het dilemma van de
democratie op de politieke agenda. ln de jaren tachtig en negentig, kortweg de peri ode Lubbers,
was het debat toegespitst op doelmatigheid en bezuinigingen.
De stellingname van Wim Kok
in de regeringsverklaring van het
paarse kabinet, lwdt als volgt:

Oat is precies zoals Andries
Hoogerwerfhet graag hoort. Het
mooie schuilt in het woord
balans. Waar het Hoogerwerf om
gaat is een evenwichtige verdeling van aandacht voor verschillende waarden in de politiek. In
Politiek als evenwichtskunst maakt
Hoogerwerf een analyse van de
naoorlogse politieke agenda,
waarbij hij tot de conclusie komt
dat een echt mooi evenwicht in de
politieke praktijk maar zelden
voorkomt. Kennelijk zijn bepaalde politieke dilemma's en waarden op bepaalde momenten in de
mode.
Ondanks de evenwichtige regeringsverklaring van Kok, slaagt
ook het paarse kabinet er niet in
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Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995.

ln de sobere jaren van de wederopbouw gingen de politieke discussies over vraagstukken van
solidariteit en gelijkheid. Samen
gingen wij aan het werk om de
Nederlandse (verzorgings-)staat
op te bouwen, en eenieder was
voor vadertje Drees gelijk. In de
roerige periode rue daarop volgde, de kabinetten Cals en Den

Het kabinet kiest voor een balans
tussen economische dynamiek en
sociale bescherming; een balans
tussen het stimuleren van individuele verantwoordelijkheid van
burgers en aemeenschapszin, samenhang, cohesie; een balans tussen economische moderniserinB en
ecologische duurzaamheid.
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om aan de verschillende politieke
dilemma's evenveel aandacht te
geven. Hoogerwerf:
In de jaren tachtiB en neaentiB van
deze eeuw komt het politieke verval
tot uitinB in een verminderde aandacht voor de politieke waarden
van de overheidstaak, de democratie, de aelijkheid, de solidariteit,
het idealisme, de aanvaardbaarheid van het beleid en de maatschappelijke vernieuwinB·
Volgens Hoogerwerf staat het
marktdenken voor het kabinetKok nog steeds centraal. Schaart
Hoogerwerf zich nu in de rij van
critici die in het beleid van het
paarse kabinet vooral de liberale
agenda van Bolkestein herkennen? Hoogerwerf onderscheidt
een eenzijdige aandacht voor de
markt in het politieke debat. Het
marktdenken wt zich in het
geloof dat de markt in zijn algemeenheid beter functioneert dan
de overheid en in het aandeel van
door de markt ge'inspireerde
metaforen in het politieke debat.
Verklaringen voor de opkomst
van het marktdenken zijn: de
stagnatie van de economische
groei en de hoge werkloosheid,
die het terugdringen van het
financieringstekort en het doelmatiger besturen van de overheid
prominent op de Nederlandse
politieke agenda plaatsten. Het is
bovendien cruciaal dat na een
periode van kabinetten met christen-democraten en sociaal-democraten, in 1978 metheteerste
kabinet- Van Agt een periode van
christen-democratische en liberale signatuur aanbrak. Hoogerwerf is dan ook dwdelijk teleurgesteld in de sociaal-democraten:
'de PvdA (heeft) zich grotendeels

aan het streven naar minder overheid en meer markt aangepast.'
Volgens Hoogerwerf is de
werkelijkheid genuanceerder dan
het marktdenken toelaat. 'De
staat faalt niet over de hele linie
en niet per se meer dan het bedrijfsleven en het particulier initiatief.' Na een beschouwing over
het onderscheid en de samenhang
tussen de overheid, de markt en
het maatschappelijk midden veld,
komt Hoogerwerf tot de conclusie dat het de burgers helemaal
niets kan schelen wie welke taak
wtvoert. Zolang tenminste het
beleid doeltreffend, doelmatig en
aanvaardbaar wordt gevoerd.
Sommige taken kunnen het beste
door de overheid worden aangepakt, terwijl andere zaken beter
aan de markt of het middenveld
kunnen worden overgelaten.
Uiteindelijk gaat het om de wtkomsten van het beleid. Daarmee
relativeert Hoogerwerf allerlei
discussies over het primaat van de
politiek en de merites van de
markt.
Waan van de daa
Hoogerwerf laat het niet bij kritiek, maar doet vervolgens ook
aanbevelingen om de politiek
meer in balans te brengen. Hij
helpt ons met het werpen van een
wijde blik op de politieke agenda.
Daartoe zet hij zeven dilemma's
in de Nederlandse politiek overzichtelijk op een rij. Achtereenvolgens komen het dilemma
van de staat, de macht, de verdeling, de integratie, de informatie,
het beleid en de verandering aan
de orde. Politiek als evenwichtskunst, dat een uitbreiding is van de
rede die Hoogerwerf uitsprak bij
zijn vertrek als hoogleraar be-

stuurskunde aan de Universiteit
Twente, is daarmee een echt
afscheidsboek geworden. De resultante van een lange wetenschappelijke carriere, in de vorm
van een veelomvattend hoek over
politiek in Nederland.
Hoogerwerf erkent dat zijn
opsomming van dilemma's niet
volledig is. Hij erkent ook dat zijn
indeling van waarden duidelijke
overeenkomsten vertoont met de
vee! gebruikte links-rechts verdeling in de politiek. Dit weerhoudt
hem echter niet van het uitgebreid beschrijven van de naoorlogse politieke agenda aan de
hand van de zeven dilemma's.
Steeds wordt elk dilemma in
twee hoofdstukken besproken.
Een veelheid van invalshoeken en
onderwerpen komt-aan de orde .
Zo begint het eerste hoofdstuk
over het dilemma van de staat
helemaal bij het begin: de geboorte van de staat. In sneltreinvaart wisselen de historische, politiek theoretische en empirische
benaderingen elkaar af. Wij lezen
hoe Paulus tweedwzend jaar
geleden a! het dubbele karakter
van de overheid onderkende:
'Wilt gij zonder vrees voor de
overheid zijn? Doe het goede
en gij zult haar lof ontvangen ... Maar indien gij kwaad
doet, wees dan bevreesd, want
zij draagt het zwaard niet
tevergeefs ... '
Binnen enkele pagina's worden
Plato, Aristoteles, Rousseau en
Engels behandeld, om dan snel
door te stoten naar de uitbreiding
van het aantal kiesgerechtigden in
percentages en de sociale en professionele samenstelling van het
Nederlandse parlement. Op zich-
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zelf interessante gedachten en
observaties komen niet altijd
goed uit de verf in de poging van
de auteur zo volledig mogelijk te
zijn.
Het verwijt van Hoogerwerf
aan politieke partijen, wetenschappers, journalisten en anderen luidt dat zij zich te veellaten
lei den door de politieke waan van
de dag: daardoor verliezen zij de
wijde blik op de politieke agenda.
Die kritiek kun je ook omdraaien
door te stellen dat Hoogerwerf

zich als beleidswetenschapper te
vee! laat leiden door al het
'scharrel-en en schipperen' in
processen van beleids- en besluitvorming. Want ook een genuanceerde en veelomvattende aanpak garandeert nog geen glasheldere kijk op de politieke dilemma's van deze tijd: het ontbreekt
dan aan waardering voor het politieke moment. Een evenwichtige
kijk op politiek combineert een
lange-termijnvisie op politieke
waarden en dilemma's, met een

gezonde dosis gevoel voor de
politieke waan van de dag.
ANNEMIEK WORTMAN
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De prijs van de
meritocratie
Geert de Vries bespreekt :
Hans Wansink, De opmars van destressmaatschappij, Am terdam: Prometheus,
1

994·

'De gelijke-kansenmaatschappij
is omgeslagen in een stressmaatschappij. De keerzijde van de
meritocratie komt aan de oppervlakte: niemand is ooit zeker van
zijn positie. Jedereen moet blijven presteren, scoren, om zijn
plaats in de maatschappelijke
rangorde te consolideren. Hoe
minder goede posities er te verdelen zijn, des te harder de competitie en des te groter de kans op
stilstand en achteruitgang. ( ... )In
de stressmaatschappij is iedereen
vooral met zichzelf bezig en niet
zozeer met de medemens of met
het perspectief van toekomstige
generaties. Wie het niet maakt,
heeft geen excuus: het is je eigen
schuld als je je kansen niet benut.'
Dit is het hoofdthema van De

opmars van de stressmaatschappij van
Hans W ansink. Het sluit aan bij
zijn eerdere en meer uitvoerige
Een school om te kiezen: naar een
actuele onderwijspolitiek ( 1 992),
waarin hij het klassieke sociaaldemocratische onderwijsbeleid
op niet mis te verstane wijze de
wacht aanzegt. De mogelijkheden om de samenleving door
middel van onderwijs te hervormen zijn uitgeput, aldus Wansink, en het onderwijs moet zich
daarom concentreren op het
weerbaar maken van individuele
burgers. Zij moeten zich staande
zien te houden in een killer wordende samenleving, zo vervolgt
Wansink nu zijn analyse. De
werkgelegenheid brokkelt af; de
competitie op de arbeidsmarkt
neemt grimrnige vormen aan; er
ontwikkelt zich een onderklasse
van buitengeslotenen; de criminaliteit stijgt; het vertrouwen in
de politiek slinkt navenant. Het
laatste is een neventhema in dit
hoek. Wansink ontleent aan de
koker van Hans Gruijters enkele
suggesties hoe het vertrouwen

van burgers in de politiek zou
kunnen worden hersteld: referenda, een districtenstelsel, een
gekozen minister-president. Die
lijken rnij noch het sterkste, noch
het belangrijkste dee! van het
hoek.
Mondialisering en baanloze groei
De opmars van de stress- of
vechtmaatschappij is vooral het
gevolg van economische ontwikkelingen. Ondernemers concurreren op steeds verder expanderende internationale markten . Ze
zoeken daarbij over de gehele
wereld naar de beste vestigingsplaats en naar de voor elk onderdee! van het produktieproces
meest
aantrekkelijke
lokale
arbeidsmarkt. Arbeidsintensieve
produktie verdwijnt uit westerse
Ianden, waar arbeidskracht relatief duur is. Tegelijkertijd transformeert de nieuwe informatietechno'logie de structuur van de
werkgelegenheid.
Eenvoudig
produktiewerk en minder eenvoudig
administratief werk
wordt overbodig. De met elkaar
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