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REDACTIONEEL 

Binnen., lllaar nog niet thuis 
Idee is niet alleen het woord om een denkbeeld of ingeving te benoemen, het is ook een letterwoord dat tot uit
zetting kan leiden. Of tot marginalisering en verstoting. Want een geldig identiteitsbewijs (ID, aidie in Ameri
kaanse politieseries) is op zich onvoldoende om gladjes, zonder drempels toe te treden tot de mensenmassa die 
we samenleving noemen. Binnen, maar nog niet thuis. 

Niet toevallig gaat een doortimmerde studie van Wouter-Jan Oosten naar de historische samenhang tussen 
grond, staat en de individuele burger daarom vooraf aan het themadeel van dit nummer, gewijd aan integratie. 
Van Oosten onderkent dat de snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie en het einde 
van de maakbaarheidsgedachte het leven in verregaande mate virtueel hebben gemaakt, de burger leeft zelfs 
'foot-Ioose'. Maar de technologische en sociale ontwikkelingen leiden niet eenduidig naar een eindpunt zonder 
bestuur in en over de ruimte. We blijven met de voeten op de grond, en daar wordt inderdaad nog altijd bestuurd 
en politiek bedreven. 

Niet on line, maar meer aan een lijntje gehouden ondervond dat bijvoorbeeld de Roma-familie Nicolich in de pro
vincie Utrecht. Woonwagenbewoners worden doorgaans beschouwd als een randverschijnsel. Hun marginale 
positie is te wijten aan hun gebrekkige socialisatie en integratie. Voor het sociaal beleid lijken ze daarom vooral 
een politiek ordeningsprobleem. Maar Sjaak Khonraad draait die probleemstelling om: de politiek is zelf het 
ordeningsprobleem. Het streven van de overheid om minderheden een bepaalde levensstijl op te dringen, beperkt 
juist hun mogelijkheden om zich te ontplooien en te emanciperen. Khonraad citeert voormalig PvdA-Kamerlid 
Van Ooijen, auteur van de dissertatie Je moet weg, hier komen mensen wonen. Zijn studie naar de situatie van 
woonwagenbewoners is volgens hem exemplarisch voor het gehele minderhedenbeleid. 

Discriminatie betekent letterlijk 'verwerpend onderscheid maken' en dat kan dus even goed over geslacht, 
geaardheid of geloof gaan als over ras en herkomst. Spookbeelden, schuldvragen en vage angsten worden ermee 
gevoed, en sommige media varen daar wel bij, net zoals duistere politici. Denk aan Rwanda, aan het 'multicul
turele' Joegoslavië. In ons land was de verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra snel gevonden, leek 
het toch. Er stond immers een asielzoekerscentrum. Maar er kwam een ander 'profiel' van de dader. Een 'wit' pro
fiel , zogezegd. Een Irakees is intussen even Europide als een Fries. 

Integratie begint waar geen verschil (meer) wordt gemaakt. Het bedrijfsleven lijkt daarin al een stuk verder dan 
politiek en openbaar bestuur. Maar goed, daar denken ze ook maar aan één ding. Studentes Hadassa Kruithof 
en Terry Bot onderzochten vorig jaar de 'zin en onzin' van succesfactoren van een aantal multiculturele teams bij 
drie grote zakelijke dienstverleners. Sommige teamleden vonden het vervelend dat dit onderscheid werd 
gemaakt, maar anderen waren juist blij. Er was immers nog een hardnekkig idee dat eens opgeruimd moest wor
den. Hun conclusie: 'Het vooroordeel dat multiculturele teams minder goed functioneren, klopt niet.' 

Volgens staatssecretaris Gerrit Ybema gaat het ook goed met het etnisch ondernemen. Hij roept de Turkse groen
teboer in herinnering, die Kees van Kooten in de jaren '80 op televisie neerzette. In schitterende Nederlandse vol
zinnen, maar met accent, trachtte deze groenteboer De Bie als Nederlandse klant wegwijs te maken in zijn win
kel. Deze deed goed zijn best om langzaam te spreken en vooral geen moeilijke woorden te gebruiken. Niet in de 
gaten hebbend dat de groenteboer veel beter Nederlands sprak dan hijzelf. De kleinschaligheid (detailhandel) en 
de miscommunicatie door culturele verschillen waren kenmerkend voor die tijd, zegt Ybema. Dat beeld is intus
sen behoorlijk veranderd. Gelukkig, want het succes van allochtonen in het economisch leven geeft voor een deel 
ook de mate van integratie in onze maatschappij weer. En wie geïntegreerd is, wordt vervolgens ook niet meer 
als zodanig opgemerkt. Om maar eens iets te noemen: hoeveel DNA van het Nederlandse voetbalelftal steekt met 
zijn roots in Hollandse klei? Het is overigens een historisch gegeven, dat succesvolle beschavingen altijd een 
smeltkroes van culturen zijn geweest. Dat onderkent zelfs de nieuwe Amerikaanse president, George W. Bush, 
die in zijn inauguratiespeech zei dat met de komst van elke vreemdeling zijn land méér Amerika is. Tres 
enchanté de se trouver ensemble. 
De wandelingen van Peter van der Knaap door de Haagse Spoorwijk en Schilderswijk, en van Warner Hemmes 
door de Amsterdamse wijk SlotervaarVOvertoomse Veld, lijken soms wat minder opbeurend. Maar om met 
Hemmes te spreken: 'Natuurlijk moeten we "ettert jes" aanpakken, maar aandacht voor al die voorbeelden waar 
het wél goed gaat, zou veel in de beeldvorming kunnen veranderen. Laat de kracht maar zien!' En geldt dat eigen

lijk niet voor iedereen? 

Arthur Olof 
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PERSPECTIEF 

Terra re git of e-government? 

Over ruimte, identiteit en bestuur 

E en relatie tussen geografie en 
politiek wordt veelvuldig aange
geven. Zo schrijft historicus Jan 

Albert van Houtte1: 'Dit boekje beoogt [ ... l 
den ontwikkelden lezer een inzicht te ver
schaffen in de geografische factoren van de 
staatkunde van gisteren en van tegen
woordig. Dat er dergelijke invloed van de 
natuur op de menschen en de staten uit
gaat, is iedereen eenigszins bewust.' De 
Franse politicoloog Maurice Duverger2 be
schouwt politiek als machtsstrijd en 
noemt bij zes factoren van de strijd ten 
vierde de geografische factoren, namelijk 
klimaat, natuurlijke hulpbronnen en 
ruimte. Op deze historische erkenning 
moet nu een actuele bevestiging volgen 
omdat de erkenning van de relatie tussen 
ruinlte en bestuur in crisis verkeert. 

Vrede van Westfalen 

We kunnen uit de politieke geschiedenis 
en de politieke theorie illustraties putten. 
Het geografische gegeven van het Euro
pese continent is vormend voor de ontwik
keling van het statenstelsel, een ontwik
keling waarin de Vrede van Westfalen van 
1648 een centraal punt vormt. Er is name
lijk een traditie die de nadruk legt op poli
tiek als het handhaven van de staat bin
nen het statenstelsel ten behoeve van de 
collectieve veiligheid of integriteit. Van die 
continentale traditie is te onderscheiden 
een individualistisch-economische tradi
tie, een liberale, (insulair-)angelsaksische 
traditie waarin de nadruk wordt gelegd op 
politiek als het handhaven van de wet ten 
behoeve van individuele burgers3. David 
Easton4 schrijft: 'Our non-organic resour
ces, topography, and spatiallocation, such 
as being near or distant from the seat of 
government, influence the kind of political 
lives we lead. Geopolitics and the study of 
regionalism attempt to explore the effect 

door Wouter -Jan Oosten 

De snelle ontwikkeling van 
met name informatie- en 

communicatietechnologie (1 CT) 
en de desiUusie van de 

maakbaarheidsgedachte 
leiden tot de ogenschijnlijke 
conclusie dat discontinuïteit 
in de geschiedenis de conti-
nuïteit veruit overvleugelt. 

De mondige burger laat zich 
door de overheid niets zeggen 

en organiseert zich naar 
believen, bevrijd van de be

grenzingen van tijd en ruimte. 
De geschiedenis wordt b~te-

kenisloos, mensen leven virtu
eel, of tenminste foot-loose. 
Geschiedwetenschap en geo
grafie hebben het nakijken, 

recht en bestuurskunde zoeken 
het maar uit. Niettemin legt 

Wouter-Jan Oosten het accent 
op de continuïteit. Want tech
nologische en sociale ontwik
kelingen leiden niet eenduidig 

naar een eindpunt zonder 
bestuur in en over de ruimte. 

Hij leidt dat af uit de geschie-
denis, en uit de relatie tussen 
identiteit en fysieke omgeving. 

of physical environment on social policy. 
The geographical dispersion ofnations has 
helped to create permanent needs throug
hout the long span of history, however 
much the personality structures of the 
politicalleaders and the whole population 
may have changed.' Montesquieu schrijft 
in De l'ésprit des lois dat het klimaat en 
landschap van invloed zijn op het mense
lijk samenleven en dus consequenties heb
ben voor het bestuur. Jean-Jacques Rous
seau gaat terug tot de oorsprong in 
Discours sur l'origine et les fondements de 
l'inégalité: 'De eerste die, nadat hij een 
stuk grond omheind had, op het idee 
kwam te zeggen: "dit is van mij" en men
sen aantrof die simpel genoeg waren om 
hem te geloven, was de werkelijke grond
legger van de politieke samenleving.'5 

Droge voeten 

Fysieke omgeving en bestuur bestaan 
naast elkaar in de door mensen ervaren fy
sieke en sociale ruimte. Bij de ruimtelijke 
dimensie van de ontwikkeling van het 
openbaar bestuur spreekt men in Neder
land al snel over het belang van de water
schappen. De futurologen Robbert en 
Rudolf Das6 verwoorden de samenhang 
als volgt: 'Alleen al om droge voeten te hou
den in gebieden met een inklinkende bo
dem zoals Holland, Utrecht en Friesland, 
werden steeds ingewikkelder constructies 
nodig in de vorm van terpen, dijken en af
wateringskanalen. Al in de twaalfde eeuw 
ontstonden hiervoor de waterschappen. 
Deze professionele organisaties kregen al 
snel een verstrekkende openbare macht, 
evenwel met een sterke medezeggenschap 
van de betrokkenen. Zo ontstond een nieu
we solidariteit die - met een evenredige 
verdeling van baten en lasten, en over-
dracht van macht aan een hoger orgaan -
de bewoners van de Lage Landen later, bij 

De a./.lle"r is bes/.ultrsk"ndige bij he/ Cen/.rum 'voor Publiek Management vall 
de IEmsll"'s Uni.versi./.eit Ro//.erdam. en vlIIwi/ de JOlige Democra/en bes/.u.u.r
der bij de Nationale JOlIgerenraad voor Milieu en OIl/.wiH:e/illg (NJMO). 

de vorming van een Europese eenheid, tot natuurlijke voortrek
kers zou maken.' De gebroeders Das drukken zich kras uit, maar 
ook (rechts)historische beschouwingen stelJen de groei van het 
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Nederlandse openbaar bestuur en burgerschap, van een democra

tische rechtsstaat uiteindelijk, vanuit de oorspronkelijk particu
liere waterschappen aan de orde. De historie van waterschappen 
geldt volgens de bestuurskunde als belangrijk binnen de geografi

sche context van beleid7. De bestuurlijke bemoeienis met de ruim

te is lang tot het noodzakelijke beperkt gebleven, zoals de water

kering. Volgens Van der WoudB ontstond de stedelijke openbare 

ruimte eigenlijk pas toen migratie en mobiliteit in de negentiende 

eeuw zoveel nieuwe mensen in de stad brachten, dat de grootdeels 

ongeschreven normen over het ruimtegebruik buiten de woningen 

geen opgeld meer deden. Die ruimte werd openbaar en aan de zorg 

van bestuur en stedenbouw toevertrouwd9. 

Heilige boom 

Ouder nog dan het waterschap in de Lage Landen is het concept 

van de stamvergadering onder de heilige boom. Bij behandeling 

van de opkomst van de standenvergaderingen merkt de filosoof 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel10 op: 'This system of representa

tion is the system of all modern European states. It did not exist 

in the forests of Germania, but it did emerge from them; it marks 

an epoch in world history.' Dit idyllische beeld van de vroegste 

democratie in een geografische context wordt veelvuldig gehan

teerd. Zo spreekt staatsrechtsgeleerde Herman Gerhard 

Hoogersll in zijn dissertatie over de 'arcadische setting' van 'een

voudige boeren die onder hun eiken gezeten over de staatszaken 

delibereren.' En Thomas Paine, revolutionair in het achttiende

eeuwse Noord-Amerika en Frankrijk, schrijft12: 'Some convenient 

tree will aff'ord them a State House, under the branches of which 

the whole Colony may assembie to deliberate on public matters 
[ .. .]. In this first parliament every man by natural right will have 

aseat.' 

Heilige grond 

De notie van regering, met welke inrichting van hof of volksverte

genwoordiging dan ook, kent een historische correlatie met de 

sedentaire samenleving. Nomaden kennen geen openbaar bestuur. 

De relatie tussen samenleving en ruimte, tussen bestuur en ruim

te, is door de eeuwen heen allicht aan verandering onderhevig. 

Hannah Arendt13, die teruggrijpt op de Griekse en Romeinse oud

heid, geeft aan dat voorafgaand aan de modernisering het parti

culiere eigendom te eerbiedigen dan wel heilig was. Dit eigendom 

is een beschikken over land en geeft recht op een plaats in het poli

tieke leven. Rijkdom of kapitaal is met deze eigendom niet gelijk 

te stellen: een rijke vreemdeling bleef een vreemdeling, verarmde 

adel behield stand: 'stabie property was converted into fluid 

wealth - capital, in fact - with the dynamic effects that Marx had 
described so well.'14 

In de joodse traditie, met haar samenhang tussen God, volk en 

land, was grond niet vervreemdbaar en fundamenteel voor de 

identiteit van de eigenaar. In I Koningen 21 namen koning Achab 

en zijn vrouw Izebel de wijngaard van Naboth in bezit. Omdat 

Naboth weigerde de voorvaderlijke grond te verkopen of in te rui
len, liet Izebel hem namens haar echtgenoot stenigen. 

Nog een ander patroon van relaties tussen samenleving en ruim

te, tussen bestuur en ruimte, is duidelijk te herkennen in het feo

dalisme. Willem de Veroveraar vestigt na 1066 in Engeland zijn 

Normandisch leenrecht15. Zijn overwinning gaat gepaard met het 

in eigendom nemen van alle grond, niemand anders rest vrij 

5 

eigendom, allodium. Het Engelse recht, common law, groeit vanuit 

deze betrekking. Dat grondeigendom de grondslag behoort te zijn 

voor deelname aan het politieke leven, bracht de landed aristocra
cy met de historische verwijzing als argument naar voren tegen de 

verbreding van de basis van het bestuur16. 

De maatschappelijke ontwikkeling brengt ons nu zo ver dat de 
ICT-'explosie' een historisch verschijnsel genoemd mag worden. 

De vraag is of de ruimtelijke dimensie dit wel overleeft. 

Vervreemding 

Hannah Arendt behandelt17 vervreemding als een door Marx ge

noemd gevolg van modernisering. Mensen leren hun milieu te be

heersen en maken zich er in toenemende mate van los. De relatie 

zal echter blijven bestaan, in de praktijk en voor de wetenschap. 

Uiteindelijk geldt: 'The earth is the very quintessence of the hu

man condition, and earthly nature, for all we know, may be unique 

in the universe in providing human beings with a habitat in which 

they can move and breathe without effort and without artifice.' 

Met Arendt vergelijkbaar is Crick als hij stelt1B: 'Politics, like 

Mensen leren hun milieu te 
beheersen en maken zich er 
in toenemende mate van los 

Antaeus in the Greek myth, can remain perpetually young, strong, 

and lively so long as it can keep its feet fmnly on the ground of 

Mother Earth.' 

Hans Dirk de Vries Reilingh19 signaleert sociologen zoals Jacobus 

Adrianus Antonius van Doorn die in hun werk van een deterrito

rialisering blijk geven waar zij spreken van 'functieverlies van de 

territoriale kaders' en 'ontgeografisering'. Mogelijke lacunes vul
len zij met de term 'fysiek', 'ruimtelijk' of 'ecologisch'. De Vries 

Reilingh voorziet Jolles2o van het volgende commentaar: 'Onder 

het hoofd "De sociologische relevantie van het geografisch zijn" 

noemt hij als punten: het wonen, het investeren in het fysisch 

milieu, grondbezit, verscheidenheid van sociale gehelen en neiging 

naar gebonden zijn aan een plaats. Merkwaardigerwijze noemt 

Jolles hier niet het gebonden zijn aan territoriale bestuurseenhe

den als element van geografisch zijn. Juist dit geografisch element 

is een factor tot continuïteit van de samenleving.' Volgens De Vries 

Reilingh vinden sociologen zoals Van Doorn en Jolles de schaal

vergroting van maatschappelijke processen die lokale gemeen
schappen openbreken, een aanleiding of reden om de geografie 

minder relevant te achten. Hij benadrukt echter dat de sociale ge

ografie zich op meer richt dan lokale gemeenschappen. Genoemde 

sociologen gaan er bovendien ten onrechte van uit dat de geogra

fie statisch is en geen oog heeft voor maatschappelijke verande

ring. Zij komen ertoe schaalvergroting als begrip te verwoorden 

met 'aantal' en 'structuur' en negeren daarbij het ruimtelijke of 

geografische. De Vries Reilingh besluit zijn betoog met de aan

dacht voor de regio, waar sociologie en geografie weer samen kun

nen gaan. De opschaling van maatschappelijke processen vanuit 

het lokale voert tot het mondiale. Economie en politiek op wereld-
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schaal kennen echter nog steeds een ruimtelijke dimensie. Een be

schouwing als de wereldsysteemtheorie van Immanuel Waller

stein is dan ook onder meer op te vatten als onderdeel van de geo
grafie en niet alleen van de economie, politicologie of de leer van 

de internationale betrekkingen. 

Teleleren 

Volgens Tjerk Ruimschotel21 houden de territoriale overheden de 

grensoverschrijdende oriëntaties van burgers niet bij. Hij hekelt 

de Nederlandse democratie waarin burgers zich bij verkiezingen 
wel mogen uitspreken over de plaats waar zij slapen maar niet 

over de gemeenten waar ze werken en recreëren. Ruimschotel on

derkent daarmee onvoldoende dat overheden over grenzen heen 

kunnen samenwerken. Indien burgers zelf bepalen tot welke over

heid zij zich richten, zou het stemgedrag wel eens radicaal kunnen 

veranderen. Zagen we de zwevende kiezer niet als een probleem? 

Minister Van Boxtel 
hekelt internet als louter 
omgevallen brochurekast 

Met ontwikkelingen als thuiswerken en teleleren kunnen mensen 

bovendien weer meer aan hun woonplaats gebonden raken. Het 

democratisch bestel kan overigens verbeterd worden zonder de 
gemeentegrenzen uit te vlakken: zo mogen bij de plan vorming 

voor de herontwikkeling van het Rotterdamse stationsgebied ook 

reizende niet-Rotterdamse burgers participeren. 

Volksbuurtkarakter 

In tegenstelling tot Van Doorn en Jolles doen Ade Kearns en Ray 

Forrest22 decennia later wel recht aan de ruimtelijke dimensie. Zij 

onderscheiden binnen de sociale cohesie vijf elementen, die ik 
hieronder noem met daaraan toegevoegd hoe publieke en private 

actoren op deze elementen kunnen ingrijpen: 

1. Gemeenschappelijke waarden en civic culture. Dit en het vol

gende element komen tot stand in en blijven bestaan dankzij de 
dialoog zoals een vrije samenleving die nodig heeft; 

2. Maatschappelijke orde en sociale controle, inclusief vertrouwen 

en tolerantie; 
3. Solidariteit en vermindering van welvaartsverschillen23, tot 

stand te brengen met enigerlei stelsel van sociale zekerheid, en 

met beleid gericht op ruimtelijke kwaliteit zoals stadsvernieu

wing en stedelijke vernieuwing; 

4. Sociale netwerken en sociaal kapitaal; 

5. Binding aan plaats en identiteit, die allicht ook wordt bevorderd 

door ruimtelijke kwaliteit in esthetische zin. Dit vergt behoud 

van cultureel erfgoed, stimulering van architectuur en een 

ruimtelijke ordening24. 

De identiteit van mensen heeft wortels in hun woon- en leefomge

ving: 'Bewoners kunnen aan een buurt verschillende betekenissen 

hechten. De buurt kan als territorium betekenisvol zijn. Iemand 

kan bijvoorbeeld status ontlenen aan het feit dat hij in een chique 
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buurt woont. Iemand kan zich vereenzelvigen met een door de 
stad geannexeerde buurt, om zo het oude dorpsgevoel af te scher

men. En iemand kan er trots op zijn in een buurt te wonen met een 
oprecht volksbuurtkarakter.'25 Vanuit die identiteit geven mensen 

inhoud aan hun burgerschap binnen de politieke gemeenschap. 

Cyberspace 

Informatie- en communicatietechnologie heeft grote gevolgen. 

Voor het ministerie van VROM verkent Bullinga26 de mogelijkhe

den en hij is daarbij optimistisch over ICT. Volgens De Vries 

Reilingh wees Jolles al 1959 in Het vraagstuk der nieuwe woon
wijken in Nederland van de Studiecommissie Woonwijken op de 

groeiende mogelijkheden van communicatiemiddelen als oorzaak 

van deterritorialisering. Tegenwoordig kunnen er dankzij het com

puter aided design (CAD) in de bouwkunde ideeën worden uitge

werkt en gebouwen gerealiseerd die voorheen onbestaanbaar wa

ren. Bij hun onderzoek naar kaartbeelden in de toekomst verwoor

den Boer en Jongert27 de confrontatie tussen ruimtelijke ordening 
en niet-fysieke netwerken als volgt: 'De ruimtelijke ordening doet 

integrale voorstellen voor de ruimte op basis van en perceptie van 

tijd. Daarbij probeert ze niet alleen te registreren, maak ook voor
spellen, sturen, stimuleren en beheersen. Zij bedient zich hierbij 

van een geografisch instrumentariUm om die gewenste toekomst 

ook als zodanig vast te leggen of dichterbij te brengen. Toch wordt 

de ruimtelijke ordening momenteel ook geconfronteerd met een 

explosief groeiend aantal processen, relaties en interacties die 
grensoverschrijdend zijn en niet meer in afgebakende geografische 

eenheden te sturen zijn.' Volgens Boer en Jongert wordt ruimte 
verdrongen door tijd en 'interieur'(intens beleefde of geconsumeer

de ruimte). Informatisering of virtualiteit transcendeert het reële 

met robots, spraaktechnologie, cyberspace en hologrammen. De 

meest enthousiaste uitspraken over ICT gaan in wezen over tot de 

ontkenning van het reële, dat immers ook een ruimtelijke dimen

sie heeft en een geografische duiding. Hier kunnen we een paral

lel zien met een postmodern nihilisme. 

Theeceremoll.ie 

De wereld wordt inderdaad anders, maar er is geen sprake van dat 

al het bestaande zou worden weggevaagd. Na commodore Perry en 

generaal MacArthur bestaat in Japan ook nog steeds de theecere

monie. Boersema en Torrance28 geven aan dat mensen dankzij e

mail en mobiele telefonie hun thuis overal mee naartoe nemen, 

waardoor de beleefde wereld eigenlijk niet groter maar juist klei

ner wordt: de band met de (geografische) oorsprong kan steeds in 

stand blijven. Manuel Castells29 schrijft over de kracht van het 

nieuwe, een netwerksamenleving, maar hij ziet als socioloog ook in 

dat veel bestaande handelingspraktijken en betekeniskaders zul

len worden overgeleverd. Het handelen zal in de ruimte blijven 

plaatshebben, langs lijnen van tijd. In de ruimte treden verdich

tingen van betekenisgeving op waarmee 'plaatsen' ontstaan. Bij 

dit begrip concentreert zich de betekenisgeving, in tegenstelling 

tot het begrip dat Boer en Jongert hanteren wanneer zij de ineen

schrompeling van ruimte tot interieurs veronderstellen. 

Verlichting 

Volgens een fasering van de geschiedenis is onze samenleving 

postindustrieel: de industriële samenleving met een wat autoritai-
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re sturing binnen de natiestaat gaat tot het verleden behoren. De 
gebroeders Das30 schetsen de ontwikkeling zo: 'Door globalisering 
van economische markten is de Europeaan van nu een consument 
geworden, en is de macht van de politieke leiders afgenomen ten 
opzichte van de media en de internationaal opererende multina
tionals. Een nieuwe inspraakdemocratie, waarbij de vrouw in alle 
sectoren van het openbare leven aan de man gelijk is, doet zich gel
den.' 
De keerzij des van de modernisering zijn bekend. Enerzijds indus
trialisering, technologisering, individualisering, fragmentarise
ring en anonimisering. Deze analyse lijkt wanhopig. In gematigde 
vorm spreekt Herman van Gunsteren31 van een ongekende sa
menleving en pleit Paul Frissen32 voor een postmodern openbaar 
bestuur. Anderzijds is er civilisering, stijging van het educatieni
veau, individualisering, democratisering. Deze analyse lijkt eufo
risch en draagt de hooggespannen emancipatie- en ontplooiings
idealen van de achttiende-eeuwse verlichting in zich. Het doorge
broken besef dat de samenleving niet helemaal maakbaar is, 
matigt modernisme tot een laatmodernisme. Postmaterialisme en 
postmodernisme hoeven geenszins samen te gaan. 

Participatie've structuren 

De eigentijdse, postindustriële samenleving behoeft een eigentijds 
sturingsconcept dat de ruimtelijke dimensie verdisconteert. 
Interactieve beleidsvorming lijkt de bestuurswijze die nog het 
meest lijkt toegesneden op het mondige individu, op technische 
onzekerheid bij grote complexiteit, op ambiguïteit bij pluriformi
teit. Verscheidene methodieken worden beproefd en verfijnd en de 
participatieve correctie op de representatieve democratie blijkt 
geen eenvoudige opgave. Uitvoerbaarheid en legitimiteit stellen 
ons voor tal van vragen. 
Bij de transformatie van ons bestel toont zich opnieuw de relatie 
tussen ruimte en bestuur. De urbanistiek leert dat nabijheid deel
name aan de politiek faciliteert. Stadsontwikkeling is bij uitstek 
geschikt voor burgerparticipatie mits het bestuur hierop toege
sneden is. 'De stadsontwikkeling wordt gezien als één van de 
meest voor de hand liggende sectoren om een participatief bestuur 
te ontwikkelen en een gedeelde verantwoordelijkheid, met het oog 
op de toekomstige handhaving en beheer, tot stand te brengen. [ ... l 
Effectief besturen zal betekenen dat een bestuur in staat is om 
participatieve structuren op te roepen. Op de eerste plaats op ba
sis van legitimiteit die het ontleent aan een breed gedragen beleid, 
waardoor kan worden uitgenodigd en opgeroepen tot deelname.'33 
Het gevoel van betrokkenheid bij de politieke gemeenschap be
staat in de sociale en fysieke omgeving, en de identiteit in de staat
kundige organisatie is gerelateerd aan het betreffende territoir. 

In schema: 

Ruimte: Burgerschap: 

1. Fysieke (en sociale) omgeving 1. Betrokkenheid bij gemeenschap 
2. Grondeigendom 2. Rechtsstaat 

I -

Kanteling 

Het is een voortdurende en vaak moeilijke opgave voor politiek en 
bestuur om zich te richten naar de behoeften van burgers en hen 
zo te benaderen dat zij tot betrokkenheid en participatie komen en 
de democratie invulling krijgt. Aan beter gebruik van IeT bij ver
kiezingen wordt gewerkt34. Elektronische dienstverlening door 
overheden met internet en e-mail is positief te waarderen maar de 
consequenties voor de ambtelijke organisatie mogen niet onder
schat worden: een geprint e-mail-bericht mag geen twee weken 
blijven liggen, internetpagina's moeten wel de gezochte informatie 
geven. Minister Van Boxtel hekelt internet als louter omgevallen 
brochurekast en stelt dat de ambtelijke organisatie 'gekanteld' 
moet worden35. Maar als de overheid in de aanpassing aan IeT 
losgemaakt wordt van het territoir, wordt er een band verbroken 
tussen burger en bestuur. De band waar het om gaat is de over
eenkomst tussen territoriaal georganiseerde overheid en de 
geografisch geladen identiteit van de burger. 

Conclusie 

Het bestuur is in de loop van de geschiedenis inherent ruimtelijk 
geweest. Wil het bestuur nu de ruimtelijke dimensie verlaten, dan 
moet de oorzaak wel een forse breuk in de wijze van samenleven 
zijn. De IeT-explosie is in feite niet zo'n grote ommekeer. Wonen, 
werken en recreëren blijven goeddeels aan concrete plaatsen ge

3. Territoir 3. Identiteit in staatkundige organisatie 

bonden, al zullen dat in een mensenleven opeenvol
gend verschillende plaatsen zijn. De identiteit van 
staatsburger beleeft iemand nadrukkelijk ook in de 
ruimte. Om ver geëmancipeerde burgers van dienst te 
zijn, stelt het bestuur zich open voor interactieve be
sluitvorming. Hoewel de vormgeving daarvan met de 
nieuwste technieken gebeurt, mag niet worden voorbij
gegaan aan de ruimtelijke inbedding van bestuur en 
burgerschap. Het belang van de ruimte houdt dan nog 

4. Openbare ruimte 4. Vrije communicatie 

Afbeelding 1. Ruimtelijke grondslag van voorwaarden voor democratie 

7 

in dat in de wetenschap de geografie niet verwaarloosd 
mag worden . 
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In zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 verkondigt paus Leo 
XIII: 'hoe ook de aarde onder particulieren verdeeld zij , altijd blijft 
zij ten dienste staan van het gemeenschappelijk nut van alle men
sen, aangezien er geen sterveling is, of hij wordt door de opbrengst 
der aarde gevoed.'36 Na de bisschop van Rome heeft ook de Club 
van Rome het ons nog voorgehouden37. De menselijke conditie is 
aardgebonden, het menselijk leven beweegt zich in een ruimtelijk 
kader. Is het dan denkbaar dat wij onszelf uitvlakken en de macht 
aan onze interfaces laten? Kan een inbreuk op de menselijke con
ditie erin bestaan dat wij pionnen worden van de intelligent 
agents die we in cyberspace loslaten? • 
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Nogal primaire wraaligevoelens 

Tegen de tijd dat u dit leest heeft de gemeente Edam-Volendam vermoedelijk een bur
gemeestersvacature. De eerste dagen na de ramp maakte burgemeester IJsselmuiden 
immers al duidelijk dat er op termijn slechts één consequentie is: aftreden. 
Het is de zelf opgelegde sanctie voor bestuurlijk falen. 

Zeker in een land waar de burgemeester nog steeds wordt benoemd door de regering 
en er dus geen enkele politieke relatie bestaat tussen deze bestuurder en de burgerij, en 
ook de gemeenteraad formeel niets te zeggen heeft over het aanblijven van de burge
meester, is het vertrek uit eigen beweging na rampzalige bestuurlijke gebeurtenissen 
een voor de hand liggende stap. Alleen zo kan het stelsel van de benoemde burge
meester nog enige overtuigingskracht houden. Het argument van de voorstanders is 
immers altijd dat juist de benoemde burgemeester zijn belangrijke taak op het gebied 
van de openbare orde en veiligheid goed kan uitoefenen. Met kiezers en herverkiezing 
hoeft hij geen rekening te houden. Zijn politieke existentie is niet afhankelijk van het 
kieszersoordeel. 

Het vertrek uit eigen beweging past overigens goed bij de afzijdigheid van het open
bare ministerie. Al vrij snel na de ramp liet het OM weten geen poging te zullen onder
nemen om het gemeentebestuur te vervolgen. Dat besluit past in de Nederlandse tra
ditie en komt aardig overeen met de strekking van de meest recente jurisprudentie. 
Immuniteit van de gemeente doet misschien op het eerste gezicht wat vreemd aan, 
maar wat zou eigenlijk het rendement zijn van een strafrechtelijke veroordeling van 
de gemeente? Moeten B& W de gevangenis in? Moet er een boete opgelegd worden -- die 
ongetwijfeld uit de gemeentelijke kas zal worden betaald en dus vroeg of laat door de 
burgerij? En wat is de preventieve betekenis van een dergelijke straf? 

Eerlijk gezegd denk ik dat het verlangen om de gemeente in een zaak als deze (waar
in het niet gaat om ambtsmisdrijven) strafrechtelijk aan te pakken te maken heeft met 
nogal primaire wraakgevoelens die niet thuishoren in een democratisch geordende 
samenleving. In een democratie berust het bestuur bij de burgers. Worden er bestuur
lijke fouten gemaakt dan zijn die toe te rekenen aan de democratische gemeenschap 
als geheel. De bestuurders hebben hun mandaat slecht gehanteerd en dienen heen te 
gaan. De aangerichte schade behoort te worden vergoed, het aangerichte leed moet 
voor zover mogelijk worden verholpen. Dat is de simpele solidariteit die een democra
tische samenleving past. 
Met een strafrechtelijke veroordeling wordt een bepaald gevoel gevolgd maar jegens de 
slachtoffers wordt op die manier geen solidariteit betoond; zij zijn er niet mee gehol
pen. Dat na een strafrechtelijke veroordeling civiele claims meer kans maken mag 
waar zijn maar die overweging is niet van principiële betekenis. Het gaat hier om een 
nevenverschijnsel dat er niet zou behoren te zijn. 

Er is bovendien een bedenkelijk kant aan de strafbaarstelling van overheidsorganen 
als de gemeente. Als de publiekrechtelijke rechtspersoon voor de gebeurtenis opdraait 
dan verdwijnt in het vonnis de individuele verantwoordelijkheid van de betrokkenen. 
Er is zoiets als collectieve schuld of-anders gezegd - een situatie waarin men zich als 
individu niet meer aangesproken hoeft te voelen. Het strafwaardige feit wordt losge
maakt van de afzonderlijke individuele handelingen en toegerekend aan dejuridische 
fictie die de publieke rechtspersoonlijkheid nu eenmaal is: geen mensen van vlees en 
bloed maar een bedenksel. 
Dat is niet zonder gevaar: de afzonderlijke betrokkenen kunnen hun handen in 
onschuld wassen want niet zij maar 'de gemeente' is immers schuldig. 
Het verdwijnen van de bestuurlijke immuniteit lijkt mij een nogal ongewenste vorm 
van juridificering. In een democratie moet op bestuurlijke fouten worden gereageerd 
met een politiek bestuurlijk gebaar. 
Het te hulp roepen van de strafrechter in situaties waarin geen sprake is van ambts
misdrijven duidt op politieke armetierigheid en ondermijnt de democratie . • 
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Minderhedenbeleid: iedereen gelijk pat 

Woonwagenbewoners als voortrekkers 

I nde positie en het handelen van 
woonwagenbewoners worden volgens 
Khonraad de krachten zichtbaar 

waar groepen of individuen, in wisselende 
figuraties, aan worden onderworpen zodra 
zij zich duurzaam onttrekken aan de ge
vestigde orde. Tegelijkertijd maken woon
wagenbewoners op even onbedoelde als 
pijnlijke wijze duidelijk wat de tekortko
mingen zijn van de ideologische en organi
satorisch-institutionele mechanismen, die 
erop gericht zijn de gevestigde orde te sta
biliseren en objectiveren. Tegen deze ach
tergrond is volgens Khonraad een beleid 
nodig dat gebaseerd is op het vertrouwen 
van woonwagenbewoners. Daarvoor is ver
eist dat zij overtuigd raken dat het beleid 
ook recht doet aan hun eigen problemen en 
belangen. Die benadering is niet alleen 
van belang voor deze groep, maar ook voor 
andere minderheden in vergelijkbare posi
ties, stelt Khonraad. Zo bezien hebben op
lossingsrichtingen voor woonwagenbewo
ners een exemplarische waarde. 

Woonwagenwet 

De overheid keert woonwagenbewoners de 
laatste jaren steeds meer en ook steeds 
openlijker de rug toe, schrijft Khonraad. 
Deels is dat volgens hem het gevolg van 
een algemene tendens om het bereik en de 
intensiteit van overheidsbemoeienis terug 
te dringen. Maar bij woonwagenbewoners 
komt daar nog wat bij . Vrijwel vanaf het 
moment dat de woonwagen als (definitie
ve) woonvorm zijn intrede deed, in de twee
de helft van de negentiende eeuw, vormen 
woonwagenbewoners het object van steeds 

doo r A rt hu r Olo f 

Woonwagenbewoners worden 
doorgaans beschouwd als 
een randverschijnsel. Hun 

marginale positie is daarbij 
te wijten aan hun gebrekkige 

socialisatie en integratie. 
Woonwagenbewoners lijken 
daarmee voor het sociaal 
beleid vooral een politiek 

ordeningsprobleem. In zijn 
dissertatie1 draait Sjaak 
Klwnraad2 de probleem

steUing echter om: de politiek 
is zelf het ordeningsprobleem. 
Het streven van de overheid 

om minderheden een bepaal
de levensstijl op te dringen, 
beperkt de mogelijkheden 

van deze groepen om zich te 
ontplooien en om te eman
cperon.Datbleekonlangs 
nog in Nieuwegein en de 
wijde Utrechtse omgeving 

met de Roma-familie Nikolich. 
Hieronder een samenvatting 
van Khonraads proefschrift. 

De intrekking van de woonwagenwet, in 
het voorjaar van 1999, is in feite niet veel 
meer dan de formele bevestiging van een 
proces waarin allerlei specifieke maatre
gelen en voorzieningen worden opgehe
ven. De overheid beschouwt de problemen 
van en met woonwagenbewoners als afge
daan. Niet omdat die problemen zijn 
opgelost, maar eenvoudig omdat elk per
spectief op een oplossing ontbreekt, aldus 
de auteur. 
Khonraad bekijkt het probleem van twee 
kanten. Want hij onderkent evenzeer dat 
het overgrote deel van de woonwagenbe
woners van meet af aan een groot wan
trouwen heeft gehad ten opzichte van de 
overheid. De meesten zien geen enkele 
reden om zich solidair te verklaren met 
hetgeen van overheidswege voor of over 
hen wordt besloten. Tal van studies wij
zen er volgens hem op dat woonwagenbe
woners zich in een positie gemanoeu
vreerd voelen, waarin hun weinig anders 
rest dan zich over te geven aan collectieve 
onmachts- en minderwaardigheidsgevoe
lens. Hoe diep de frustratie en onmachts
gevoelens hierover gaan, werd treffend 
verwoord door voormalig PvdA-Kamerlid 
Van Ooijen, die constateert dat woonwa
genbewoners 'resistent zijn gebleken te
gen het minderhedenbeleid. Al honderd 
jaar wordt woonwagenbeleid gevoerd en 
het heeft niets geholpen'3. 

Patstelling 

Zo bezien is het naar het oordeel van 

_ ---------------'. Khonraad niet overdreven om te spreken 

meer bijzondere overheidsmaatregelen en -voorzieningen. De 
meeste daarvan zijn vervat in een speciale woonwagenwet. Op het 
hoogtepunt van de bemoeienis, ruwweg in de tweede helft van de 
jaren zeventig van de vorige eeuw (Nota Woonwagenbeleid 1975), 
wordt besloten om aan die ontwikkeling een einde te maken. 

van een patstelling, die zich over en weer 
uit in stereotypering, achterdocht en verwijten, waarbij de emoties 
soms hoog oplopen. Als deze controverse een ding duidelijk maakt, 
dan is het wel dat bestaande kennis en analysekaders geen hand
vatten, laat staan inspiratie, bieden voor noodzakelijk beleid. Om 
uit de impasse te geraken, zal de problematiek aan grondige her
overweging onderworpen moeten worden. Tegen die achtergrond 

De au teur is eindredacteur vall Idee. 
Met dank aall ~aak Klwnraad, Theo Vriezillga ell Erik Oio}: 
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stelt Khonraad zich in zijn dissertatie drie nauw met elkaar ver
weven doelen . 

Zoeken naar oplossingen betekent in de eerste plaats zoeken naar 
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aanknopingspunten in recente sociaal-wetenschappelijke theorie
vorming. Dat betekent theorie die het handelen van de betrokken 
partijen tot uitgangspunt neemt en die de dominante tegenstel
ling in termen van blaming the victim en blaming the system door
breekt. Khonraad baseert zich in dit verband op het werk van 
twee theoretici. Allereerst noemt hij de Duitse socioloog Ulrich 
Beck, die de hedendaagse samenleving karakteriseert als 'risico
maatschappij'4. Beck schetst daarmee de contouren van een 
samenleving waarbinnen Khonraad de positie en het handelen 
van zowel de overheid als de woonwagenbewoners in een eigen
tijds perspectief kan plaatsen 'en kan nuanceren. Verder baseert 
hij zich op de structuratietheorie van de Engelse sociaal-weten
schapper Anthony Giddens, volgens hem een goed hulpmiddel om 
het handelen van betrokkenen als een dynamisch en actief proces 
van interactie te definiëren en daarmee de bestaande tegenstel
lingen te doorbreken. 
Een tweede, minstens even belangrijk doel van de auteur is om 
theoretische concepten te vertalen naar uitgangspunten van be
leid, dat in de ogen van alle betrokkenen daadwerkelijk uitgaat 
van en recht doet aan de complexe en dynamische problematiek. 
Ten derde dienen nieuwe beleidsperspectieven concrete handvat
ten en inspiratie te bieden voor beleidsuitvoerenden, die daadwer
kelijk bij de problematiek betrokken zijn. Daarbij gaat Khonraad 
ervan uit dat beleid pas een serieuze kans van slagen heeft, wan
neer woonwagenbewoners zich in de uitgangspunten en doelen 
van het beleid herkennen en voor de uitvoering ervan medever
antwoordelijkheid willen dragen5. 

No go area's 

Khonraads zoektocht brengt hem tot drie hoofdoorzaken waarom 
het beleid steeds zo weinig effect heeft gehad, of zelfs averechts 
heeft uitgepakt. Deze oorzaken liggen volgens hem zowel besloten 
in de uitgangspunten als in de inhoud van het beleid, maar ook in 
de wijze waarop woonwagenbewoners (niet) bij de uitvoering van 

'Al honderd jaar wordt 

woonwagenbeleid gevoerd 

en het heeft niets geholpen' 

dat beleid betrokken zijn. Zijn stellingen in dit verband: 
1. Woonwagenbewoners zijn in het overheidsbeleid steeds be

schouwd als een problematische achterhoede, die de aansluiting 
met de centrale maatschappelijke processen heeft gemist en die, 
ook in zijn eigen belang, goedschiks of kwaadschiks moet wor
den aangepast aan de 'gangbare burgerlijke norm'; 

2. De (centrale) overheid is steeds beschouwd - en heeft ook zich
zelf steeds beschouwd - als het enige competente en verant
woordelijke orgaan om woonwagenbewoners uit hun vermeen
de achterstandspositie te 'verheffen' op een wijze en onder de 
voorwaarden die de overheid zelf bepaalt; 

3. In de uitvoering van haar plannen heeft de overheid woonwa
genbewoners steeds benaderd als afhankelijke, incompetente en 
verkeerd wetende of onwetende partij. Pas in laatste instantie 
werden zij in de opzet betrokken en geacht (desnoods gedwong
en) mede uitvoering te geven aan dat beleid. 
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De geschetste benadering heeft verregaande consequenties gehad, 
voor de kwaliteit maar ook voor het draagvlak en dus voor de uit
komsten van het beleid. Met haar niet aflatend aanpassingsoffen
sief heeft de overheid er volgens Khonraad onbedoeld toe bijgedra
gen dat veel woonwagenbewoners zijn geëvolueerd tot risicodra
gers bij uitstek. Aldus heeft de overheid het tegendeel bereikt van 
wat ze met haar interventies beoogde. Deze ontwikkeling heeft 
vervolgens geleid tot een situatie, waarin woonwagenbewoners 
door het overheidsbeleid in een positie zijn gemanoeuvreerd, die 
sommigen van hen de ruimte bood, anderen veroordeelde, om hun 
eigen oplossingen te zoeken, los of desnoods ten koste van de sa
menleving. 
De wijze waarop woonwagenbewoners in beleid zijn bejegend, is 
kenmerkend voor een 'institutionele aanbodgerichte benadering'. 
Zover Khonraad het kan zien, liggen allerlei kenmerken van een 
dergelijke benadering ook in het gangbare 'minderhedenparadig
ma' besloten. Ook bij minderheden is sprake van een permanent 
krachtenveld tussen de dominante (Nederlandse) samenleving en 
de eigen gemeenschap (in Nederland en in het geboorteland). 
Naarmate betrokkenen langer in Nederland verblijven en direct 
(door een inburgeringscontract) of op meer subtiele wijze (in het 
onderwijs, op de arbeidsmarkt) worden 'geprikkeld' om zich aan te 
passen, komt de eigen cultuur als referentie- en interpretatieka
der voor (individuele) zingeving, identiteit en bestaanszekerheid, 
steeds meer onder druk. En zolang de dominante samenleving en 
de overheid (leden van) '(etnische) minderheden' tegelijkertijd blij
ven behandelen als 'niet echt volwaardige leden van de imaginai
re natiestaat die Nederland vormt'6, zullen betrokkenen zich op 
enig moment van de samenleving afkeren of zich zelfs tegen die 
samenleving keren. Dat die ontwikkeling allerminst denkbeeldig 
is, leidt Khonraad onder meer af uit het ontstaan van allerlei no 
go area's , die op tal van punten gelijkenis vertonen met de (vroe
gere, regionale) woonwagenkampen: gebieden waar buitenstaan
ders, de politie incluis, zich nauwelijks nog durven vertonen. Aldus 
raakt de overheid langzaam maar zeker haar positie kwijt, als re
ferentiekader voor het welzijn van deze groepen en als hun oriën
tatiepunt van een collectief gedeelde verantwoordelijkheid - een 
ontwikkeling die volgens Khonraad in de huidige neo-liberale poli
tiek alleen maar wordt versterkt. 

Gedifferentieerd beleid 

Een adequaat beleid is in zijn ogen dat de overheid woonwagen
bewoners daadwerkelijk als gelijkwaardige, competente en mede
verantwoordelijke actoren in het beleid betrekt: bij het definiëren 
en het analyseren van de problematiek, maar ook bij de keuze van 
mogelijke oplossingen en de beleidsinstrumenten. Beleid zal erop 
gericht moeten zijn woonwagenbewoners te ondersteunen in hun 
streven naar integratie, emancipatie en burgerschap. Dit op een 
manier die woonwagenbewoners zelf als volwaardig en nastre
venswaardig beschouwen. Natuurlijk betekent een dergelijke be
nadering niet dat de overheid in alle opzichten moet toegeven aan 
de wensen. Zo zal ze, hoe dan ook, paal en perk moeten stellen aan 
de verdergaande criminaliteit. In die zin zegt Khonraad zich af te 
zetten tegen het steeds maar weer gedogen van allerlei wantoe
standen, een praktijk die volgens hem vooral het gevolg is van des
interesse of angst bij de overheid. Maar intussen hebben repres
sieve maatregelen alleen zin als de overheid tegelijkertijd beleid 
ontwikkelt dat daadwerkelijk tegemoet komt aan de gerechtvaar
digde verlangens en belangen van woonwagenbewoners die nog 
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wel ontvankelijk zijn voor of zelfs afhankelijk van overheidsbe

moeienis. 
Een dergelijke benadering betekent volgens Khonraad niet alleen 
het onderkennen van feitelijk bestaande verschillen maar ipso 

facto ook het erkennen dat gedifferentieerd beleid nodig is. Gedif
ferentieerd beleid betekent in een aantal gevallen dat de overheid 
zich terughoudend opstelt. Khonraad denkt dan met name aan 
woonwagenbewoners die heel wel in staat zijn om, ook naar hun 

eigen oordeel, volwaardig te functioneren binnen de burgers amen
leving. Betrokkenen zien aparte, categoriale maatregelen en voor
zieningen niet alleen als overbodig, maar zelfs ongewenst, want 
onnodig stigmatiserend. Ten aanzien van '(etnische) minderheden' 

ziet Khonraad eenzelfde tendens. Paradoxaal genoeg gaat in de 
praktijk juist naar deze categorie de meeste aandacht uit: ze geldt 
immers als voorbeeld voor geslaagd integratie- en decategorialisa
tiebeleid. 
Khonraads pleidooi voor terughoudendheid betreft ook diegenen 
die er slechts op uit zijn (over de macht en de middelen beschik
ken) om instellingen en functionarissen strategisch te 'gebruiken'. 
Khonraad denkt dan niet in de laatste plaats aan criminele ele

menten en figuren die door intimidatie, dreiging en geweld probe
ren de aandacht op zich te vestigen en aldus hun zin proberen door 
te drijven. 
Anderzijds worden juist diegenen die het meest op hulp zijn aan
gewezen, aan hun lot overgelaten. Met kracht van argumenten 
wordt van verschillende kanten (de kerk, de wetenschap, de uit
voeringspraktijk) gewezen op de risico's om deze groep als 'bij 
voorbaat hopeloze gevallen' te negeren of aan de kant te vegen. 
Juist tegenover deze groep zou de overheid actief beleid moeten 
voeren: op het gebied van arbeidstoeleiding, onderwijs, zorg, huis
vesting, maar ook op het gebied van sociale contacten, de relatie 
met de eigen gemeenschap et cetera. 
Naar de bevindingen van de auteur zou hierbij een individuele, 
vraaggerichte benadering een concrete invulling kunnen zijn. En 
deze methodiek lijkt langzaam maar zeker ook zijn weg te vinden 
op zeer uiteenlopende terreinen van het sociale beleid (de arbeids
toeleiding van gehandicapten, de psychiatrie, de ouderenzorg en 
de jeugdzorg). Een dergelijke benadering stelt nieuwe en, vooral, 

hoge eisen aan alle betrokkenen. Ze vooronderstelt niet alleen een 
gedegen kennis van en een vertrouwensrelatie met de woonwa
genbewoners, maar ook de competentie en de flexibiliteit om ken
nis en inzichten binnen veranderende ontwikkelingen permanent 
op hun relevantie te toetsen. Bovendien zullen reguliere instellin
gen bereid moeten zijn waar nodig af te zien van bureaucratisch, 
formeel-juridisch geobjectiveerde regels en procedures en in plaats 
daarvan de vraag van de cliënt centraal te stellen. Dat vergt de 
nodige creativiteit en flexibiliteit, maar ook formele speelruimte. 
Khonraads laatste en vermoedelijk de meest radicale voorwaarde: 
de overheid zal een dergelijke benadering niet alleen moeten gedo
gen, maar actief moeten stimuleren. Daarbij zal de overheid moe
ten afzien van klassieke opvattingen over de relatie tussen de 

overheid en burgers in een hiërarchisch georganiseerde democra
tie, die vanuit een politiek machtscentrum wordt bestuurd. 
In plaats daarvan zal ze voorwaarden moeten scheppen voor een 
vorm van democratie, waarin ze daadwerkelijk dienstbaar is aan 
gediversifieerde belangen en verlangens van de burgers. Dat geldt 
niet alleen woonwagenbewoners of '(etnische) minderheden', maar 

op de keper beschouwd alle burgers - allochtonen en autochtonen. 
De parlementaire democratie lijkt steeds minder in staat maat
schappelijke ontwikkelingen te volgen, laat staan daar richting en 
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sturing aan te geven. Mede tegen die achtergrond beleven steeds 

meer burgers beleid als uitsluitend het resultaat van politiek
bestuurlijke en ambtelijke overtuigingen en belangen, dat nauwe
lijks of geen relevantie heeft voor alledaags leven, laat staan dat 

het een antwoord biedt op hun persoonlijke noden en onzekerhe
den. De overheid kan er eenvoudig niet meer mee volstaan om ont
wikkelingen en problemen van vandaag en morgen te pareren op 
basis van bestaande uitgangspunten en oplossingen van gisteren 

Aparte, categoriale 
maatregelen zijn overbodig 

en ongewenst, 
want stigmatiserend 

en eergisteren. In plaats van haar beperkingen te verbergen, zal 
de overheid haar eigen kennis en competentie publiekelijk ter dis
cussie moeten stellen. Beleid wordt aldus een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid tussen overheid en burgers, met ieder zijn eigen 
taken en verantwoordelijkheden, gebaseerd op wederzijds ver
trouwen, respect maar ook wederzijdse afhankelijkheid. 
Woonwagenbewoners maken daarbij duidelijk hoe noodzakelijk 
het is dat burgers bij de samenleving betrokken blijven. Ze maken 
duidelijk hoezeer de hedendaagse samenleving afhankelijk is van 
de loyaliteit en de solidariteit van de burgers. In die zin zijn woon
wagenbewoners gewone burgers in de risicomaatschappij, 'voor
aanstaande' burgers zelfs, een voorhoede, want zij hebben als cate
gorie burgers ervaren wat het betekent om een minderheid te zijn 
in de risicomaatschappij . • 

Noten 

1. Woonwagenbewoners, burgers in de risicomaatschappij, 
Utrecht 2000: Uitgeverij Jan van Arkel, ISBN 90-6224 443 2. 

2. Sjaak Khonraad was van 1979 tot 1992 in verschillende func
ties werkzaam bij het woonwagenwerk in de regio Utrecht. Na 
het opheffen van het categoriale woonwagenwerk werd hij ad
viseur/teamleider bij de Utrechts welzijnsinstelling STOUW, 
later STADE, van 1996 tot 2000 bij de Stichting Advisering en 
Begeleiding (STAB). Hij is als universitair docent verbonden 
aan de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. 

3. Met deze uitspraak herhaalt Van Ooijen een belangrijke con
clusie, die hij ook trok in zijn proefschrift Je moet weg, hier 
komen mensen wonen (SDU 1993) namelijk dat er van meet af 
aan een forse kloof heeft bestaan tussen de intenties en de 
daadwerkelijke uitkomsten van beleid. 

4. De verdergaande modernisering van de samenleving brengt 
volgens Beck behalve welvaart en welzijn ook tal van sociale 
en fysieke risico's voort, die naar aard en omvang onvergelijk
baar zijn met de risico's die gepaard gingen met de ontwikke
ling van de traditioneel-industriële samenleving. 

5. Zie het proefschrift voor alle verdere theoretische bijzonderhe
den en verantwoording. 

6. J. Rath, Minorisering. De sociale constructie van 'sociale min
derheden', Amsterdam: SUA 1991. 
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Diversiteit in de onderneming 

Zin en onzin van 'multiculturele kenmerken' 

H et onderzoek spitste zich toe op 
twee vragen: zijn 'multiculture
le persoonlijkheidskenmerken' 

van de allochtone medewerker van belang 
voor individuele effectiviteit, en wat zijn de 
effecten van multicultureel samengestelde 
teams op het functioneren en de prestaties 
in vergelijking met andere teams. 
Daarbij beschouwde ik als 'allochtoon' 
iemand die in Nederland woont en die zelf, 
of van wie tenminste één ouder in een niet
westers land is geboren. Voorbeelden van 
niet-westerse landen zijn Suriname, Tur
kije, Nederlandse Antillen, Marokko en In
donesië. Sommige mensen vonden het on
derzoek niet goed omdat ik de aandacht 
vestigde op verschillen in cultuur, wat juist 
negatief kan werken. Een cultuur als die 
bij de ING Bank is juist gestoeld op gelijk
heid, was hun redenering, en met mijn uit
gangspunten maakte ik een onderscheid. 
Aan de andere kant vonden anderen het 
juist goed dat er (eindelijk) aandacht aan 
besteed werd. Omdat ik met mijn collega 
de vragenlijsten persoonlijk ben gaan uit
delen, hadden we direct contact met de 
teamleden en konden we eventuele weer
standen ter plekke wegnemen. Leuk was 
dat 81% van de allochtonen juist belang 
hecht aan de culturele achtergrond, 88% 
wil die ook behouden en 58% wil er uiting 
aan geven. 
Voor de beantwoording van de onderzoeks
vragen is een enquête gehouden onder me
dewerkers en leidinggevenden van in to
taal 72 multicultureel samengestelde 
teams: 32 van de ING Bank, 15 van de 
Postbank en 25 van RVS. In totaal hebben 
768 medewerkers en 72 leidinggevenden 
een vragenlijst ontvangen. 535 bruikbare 
enquêtes van de medewerkers (131 alloch
toon, 404 autochtoon) en 60 enquêtes van 

door Hadassa Kruithof 

Gezien de dernograjische de leidinggevenden zijn retour ontvangen. 
De multiculturele diversiteit van teams i 

ontwikkelingen in Nederland - gemeten door als graadmeter het percen 

vergrijzing, ontgroening, tage allochtonen in het team te nemen. De 

multicolouring _ wordt het analyse van de gegevens heeft allee 
plaatsgevonden voor die teams waarvan 

aanbod op de arbeidsmarkt voldoende formulieren retour waren ont-

steeds diverser. Het aantal vangen om representatief te kunnen zij 

werknemers in de traditionele 
groep neemt af en er is een 
toename in het aanbod van 

(ook lager opgeleide) vrouwe-
lijke, oudere en aUochtone 
werkwiUigen. Voor laatstge
noemde groep verschilt de 
Nederlandse werkomgeving 

soms sterk met de eigen 
culturele achtergrond. 

Hadassa Kruithof van de 
Rijksuniversiteit Groningen 

onderzocht vorig jaar de 
succesfactoren van een aantal 
multiculturele teams bij drie 

grote zakelijke dienstver
leners: RVS Verzekeringen, 

de Postbank en de ING Bank. 
Haar conclusie: 'Het voor
oordeel dat multiculturele 

teams minder goed functio
neren, klopt niet.' 

voor het team. Dit betekent dat uiteinde 
lijk 54 teams zijn gebruikt voor de analy 
se (19 van ING Bank, 11 van de Postbank, 
24 van RVS). Met dit aantal teams kon 
een verantwoorde analyse worden ge 
maakt voor het totaal respondenten 
bestand, maar voor ieder bedrijfsonder 
deel was het aantal teams te klein om 
aparte rapportages te maken. 

Begrippen 

Voor de effectiviteit van allochtone werk
nemers in het Nederlandse werkproces lij
ken vooral de persoonlijkheidseigenschap
pen culturele openheid, sociaal initiatief, 
emotionele stabiliteit en flexibiliteit v I 

belang te zijn. Datzelfde geldt overigens 
voor de autochtone werknemers in multi
culturele teams. 
Om effectief te kunnen functioneren . 

een vreemde cultuur moet een werknemeI1 
kennis verwerven over die cultuur. Het is' 
dus belangrijk dat je daarvoor openstaat. 
Met culturele openheid bedoel ik het ver
mogen om je in te leven in gevoelens, ge
dachten en gedragingen van leden met 
een andere culturele achtergrond. 
Werken in een multiculturele omgevin 
vraagt verder een actiegerichte benade 
ring. Actiegerichte personen zijn sterk ge
richt op uitkomsten, lossen problemen op 
en gaan niet bij de (multiculturele) pak
ken neerzitten. De combinatie van initia

Hada ssa Km.i/hof i.s s/.udente p.lychologie en onderzoeker aan de 
Ilijksl/lliversi/ei/. Groningen. BcnJens/aand onderzoek was het onderwerp van 
haar doc/oraalscrip/ie. Bij de [NG Groep was haar begeleidster Terry Bot, die 
de ui/komstell vall dit ollderzoek als deel/ijds/lI.dente psychologie ook 
gebruik/e voor I",ar eigell scriptie. 

tief en actie ondernemen in een cultureel nieuwe werkomgeving 
noem ik sociaal initiatief. Verder verschillen individuen altijd in 
de wijze waarop ze reageren op onbekende, onverwachte situaties 
Het vermogen om te kunnen gaan met stress wordt emotionele sta
biliteit genoemd. Dit vermogen draagt bij tot het succes van de 
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werknemer in verschillende functies. Omdat het vertrouwde ge
drag niet vanzelfsprekend hoeft te werken in een andere cultuur, 
zal de medewerker ten slotte flexibel moeten kunnen overschake
len van de ene op de andere gedragswijze. Belangrijk is dat hij 
onbekende situaties niet uit de weg gaat maar juist opzoekt en als 
een uitdaging ziet. 
De verwachting is dat naarmate allochtone medewerkers in ster
kere mate beschikken over de vier genoemde eigenschappen zij ef
fectiever functioneren in een vreemde cultuur. Verwacht wordt dat 
de relatie tussen deze eigenschappen en effectiviteit in mindere 
mate ook geldt voor autochtone werknemers. Integratie moet van 
twee kanten komen. 

R esultaten 

De vraag of multiculturele persoonlijkheidskenmerken van al
lochtone medewerkers van belang zijn voor hun individuele effec
tiviteit is onderzocht met behulp van de Multiculturele Persoon
lijkheids Vragenlijst (MPV) en vragen over werkprestaties en af
fectieve aanpassing die ingevuld werden door de werknemer. 
De resultaten, samengevat in een schematisch overzicht, bieden 
het volgende beeld: 

Hel team van SeclU'itics/Lcnding van dl' lNG Bank 

dan allochtone werknemers die dat in mindere mate doen. Dit 
betekent dat zij betere werkprestaties laten zien en zich meer aan
passen aan de werkomgeving: ze zijn meer tevreden over het team 
en committeren zich sterker aan het werk en het team. Zoals ver
wacht is dit verband voor allochtone werknemers sterker dan VOOI' 

autochtone werknemers. Bij allochtone medewerkers hangen de 
multiculturele persoonlijkheidseigenschappen sterker samen met 
goede werkprestaties en aanpassing dan bij autochtone medewer
kers. Maar ook voor autochtone werknemers geldt dat een domi
nantere aanwezigheid van multiculturele persoonlijkheidsfactoren 
leidt tot grotere effectiviteit in de multiculturele werkomgeving. 
Het is vooral opvallend dat de eigenschappen culturele openheid 
en emotionele stabiliteit bijdragen aan de effectiviteit van de 
allochtone werknemer. Dus de allochtone werknemer die het ver
mogen heeft zich in te leven in de gevoelens, gedachten en gedra
gingen van leden van groepen met een andere cultuur (culturele 
openheid) en goed om kan gaan met stress (emotionele stabiliteit) 
is effectiever in de werkomgeving. 
Voor de autochtone werknemer draagt vooral de eigenschap so
ciaal initiatief bij aan de effectiviteit. Dit betekent dat de autochto
ne werknemer die initiatief neemt in het sociale werkverkeer en 
snel actie onderneemt in de multiculturele werkomgeving effectie

Wcrkprestaties A ffcctieve aanpassing 
ver is. Voor de betrokkenheid bij het werk en he~ 
team is het voor de autochtone werknemer 
tevens van belang, maar in mindere mate dan 
voor de allochtone werknemer, om cultureel 
open te zijn . 

Allochtonen 
MPV Totaal 

Autochtonen 

Cullurele Allochtonen 
Openheid Autochtoncn 

Sociaal Allochtonen 
Initiatief Autochtoncn 
Emotionele Allochtonen 
Stabiliteit Autochtonen 
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Autochtonen 
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Allochtone werknemers die in sterkere mate beschikken over de 
multiculturele persoonlijkheidseigenschappen blijken effectiever 
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Goed beleid en management in multicultureel 
samengestelde teams komen tot uitdrukking in 
het intercultureel groepsklimaat in het team en 
de interculturele leiderschapsstijl van de team

leider. Een intercultureel groepsklimaat is aanwezig als de team" 
leden open staan voor de verschillende etnische achtergronden 
van hun collega's en er ruimte, waardering en begrip is voor de 
verschillende culturen, normen, waarden en visies. Verondersteld 
wordt dat in een dergelijk klimaat het team effectiever is dan wan
neer een dergelijk klimaat niet aanwezig is. 
Onder de interculturele leiderschapsstijl van de leidinggevende 
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wordt verstaan dat een leidinggevende zicht heeft op de verschil
lende (etnische) achtergronden, waarden, normen en gewoonten 
van zijn teamleden, en zich realiseert dat deze diversiteit effect 
kan hebben op het functioneren van zowel de individuele mede
werkers als het totale team. Een leidinggevende heeft een inter
culturele leiderschapsstijl als hij ruimte geeft aan en aandacht 
vraagt voor de multiculturele verscheidenheid. Het idee is dat 
allochtone teamleden bij een interculturele leiderschapsstijl van 
de leidinggevende meer tot hun recht komen en beter presteren, 
wat positief uitwerkt op de effectiviteit van het team. 

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat multiculturele diversiteit in teams 
over het geheel genomen geen positieve en geen negatieve effecten 
heeft op individuele werkprestaties en teameffectiviteit. Wel blijkt 
etnische diversiteit een negatieve invloed te hebben op het inno
vatief werkgedrag en op het teamfunctioneren. Dit betekent dat de 
medewerkers in het team minder innovatief zijn en dat de samen
werking in het team minder goed is als het team samengesteld is 
uit werknemers met veel verschillende culturele achtergronden. 
Dit verband is overigens niet erg sterk. 
Zoals verondersteld werd, heeft de interculturele leiderschapsstijl 
van de leidinggevende in een multicultureel team een positieve 
invloed op de affectieve werkuitkomsten, betrokkenheid van de 
teamleden bij hun team, tevredenheid van de teamleden met het 
team en de mogelijkheden van de teamleden om zich persoonlijk 
te ontwikkelen. Er blijkt geen direct verband te zijn tussen de 
interculturele leiderschapsstijl van de leidinggevende en de indi
viduele werkprestaties en teamprestaties. 
Een goed intercultureel groepsklimaat heeft een positief effect op 
bijna alle criteria van teameffectiviteit. De medewerkers zijn inno
vatiever in een etnisch divers team als men in het team open staat 
voor de verschillende etnische achtergronden van collega's en er 
waardering, begrip en ruimte is voor verschillende culturen, nor
men, waarden en visies. Dit verband geldt zowel voor de beoorde
ling van de werkprestaties door de teamleden zelf als voor de be
oordeling van de werkprestaties door de leidinggevenden. Een 
goed intercultureel groepsklimaat in een multicultureel team leidt 
tot betere teamprestaties, betere samenwerking in het team, be
trokkenheid bij het werk en het team, en tevredenheid met het 
team. 
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Aanbevelingen 

Uit de resultaten blijkt dat allochtonen beter en plezieriger func, 
tioneren als zij beschikken over de multiculturele persoonlijk
heidseigenschappen culturele openheid en emotionele stabiliteit. 
Bij complexe werkzaamheden waarbij veel samengewerkt dient t 
worden, is het belangrijker dat de allochtone medewerker het ver
mogen heeft zich in te leven in de gevoelens, gedachten en gedra 
gingen van leden van groepen met een andere cultuur (culturel 
openheid) en goed kan omgaan met stress (emotionele stabiliteit). 
Dit geldt minder bij routinematig werk waarbij weinig samenge
werkt hoeft te worden. 
Eigenschappen zijn redelijk stabiel, maar uit onderzoek blijkt dat 
zij tot op zekere hoogte te ontwikkelen zijn. Dit betekent dat in 
trainingen aandacht geschonken kan worden aan het ontwikkelen 
van de culturele openheid en emotionele stabiliteit van allochtone 
werknemers. Ook voor de ontwikkeling van autochtone werkne
mers die werken in een multiculturele omgeving lijkt aandach 
voor de multiculturele eigenschappen zinvol. Voor de autochtone 
werknemer dient de nadruk te liggen op de eigenschap sociaal ini 
tiatief: de autochtone werknemer die initiatief neemt in het socia
le werkverkeer en snel actie onderneemt in de multiculturele 
werkomgeving is effectiever. In iets mindere mate geldt dit oo~ 
voor culturele openheid. 
Om sturing te geven aan een multicultureel team en de individu
ele teamleden dient de leidinggevende te beschikken over een in
terculturele leiderschapsstijl. Op deze manier komen de allochtone 
teamleden meer tot hun recht, waardoor de effectiviteit van het 
team in positieve zin wordt beïnvloed. De leidinggevende kan, door 
ruimte te geven aan en aandacht te vragen voor de multiculturel 
verscheidenheid van de teamleden, invloed uitoefenen op de effec
tiviteit van allochtone werknemers die in meer én juist ook in min
dere mate beschikken over de multiculturele eigenschappen. 
Als de teamleden open staan voor de verschillende etnische ach
tergronden van hun collega's en er ruimte, waardering en begrip i 
voor de verschillende culturen, normen, waarden en visies, dan is 
het team op alle gebieden effectiever. Het zorgdragen voor een 
goed intercultureel groepsklimaat is de verantwoordelijkheid VaI\ 

zowel de teamleden als de leidinggevende. Meer begrip van team
leden voor culturele achtergronden kan worden bereikt door er re
gelmatig (werkoverleg) aandacht voor te vragen. Daarbij kan 
nadruk gelegd worden op de positieve effecten van de inbreng van 
verschillende visies. Evenzeer is het van belang om alert te zijn op 

signalen die erop duiden dat men elkaar geen ruimte 
biedt voor verschillen (grapjes, discriminatie). Meen 
begrip voor elkaars achtergrond kan ook ontstaan door, 
eventueel onder begeleiding, mensen met verschillende 
achtergronden meer uitdrukkelijk met elkaar te laten 
samenwerken. Teamtraining lijkt naast aandacht in de 
dagelijkse werkpraktijk een goed middel om het inter
cultureel groepsklimaat te verbeteren. 
Het belang van aandacht voor multiculturele persoon
lijkheidseigenschappen, interculturele leiderschapsstijl 
en intercultureel groepsklimaat wordt des te groter, als 
men zich realiseert dat in de huidige arbeidsmarkt mul
ticulturele teams steeds meer aan de orde van de da9 
zullen zijn. In het Centraal Economisch Plan 1997 
wordt rekening gehouden met een groei van het allocht
one aandeel van de beroepsbevolking van 7% in 1995 
naar 12 tot 16% in 2020 . • 
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Nieuwe ilTIpulsen voor 
etnisch ondernelllerschap 

W ie kent niet de Turkse groenteboer 
die Kees van Kooten in de jaren '80 

op televisie neerzette. In schitterende Ne
derlandse volzinnen, maar met accent, 
trachtte deze groenteboer De Bie als Neder
landse klant wegwijs te maken in zijn win
kel. Deze deed goed zijn best om langzaam 
te spreken en vooral geen moeilijke woor
den te gebruiken. Niet in de gaten hebbend 
dat de groenteboer veel beter Nederlands 
sprak dan hijzelf. 

Niet voor niets kwamen Van Kooten en De 
Bie met het voorbeeld van een allochtone 
groenteboer. De kleinschaligheid (detail
handel) en de miscommunicatie door cultu
rele verschillen waren kenmerkend voor die 
tijd. Dat beeld is intussen behoorlijk veran
derd. Gelukkig, want het succes van alloch
tonen in het economisch leven geeft voor 
een deel ook de mate van integratie in onze 
maatschappij weer. 
Uit onderzoek blijkt dat etnische onderne
mers een zeer heterogene groep vormen. Zo
wel in etnische achtergrond als in economi
sche activiteiten. Dat gegeven maakt het 
ontwikkelen van beleid ter stimulering van 
etnisch ondernemerschap moeilijk. Het 
maakt de problemen per ondernemer zeer 
divers, dus zal op werkniveau maatwerk ge
leverd moeten worden. 

Knelpunten wel,yuemen 

Vanuit de rijksoverheid wordt het etnisch 
ondernemerschap gestimuleerd op twee 
niveaus. Allereerst het algemene beleid om 
het ondernemersklimaat in Nederland te 
verbeteren. Daarbij gaat het om het ver
minderen van de administratieve lasten, 
het verzorgen van huisvesting, het verge
makkelijken van het vinden van financiers 
etc. Maatregelen die voor alle soorten on
dernemers van belang zijn. De kans bestaat 
echter dat etnische ondernemers daar meer 
van kunnen profiteren. Neem als voorbeeld 
de administratieve lasten. Nederlandse on
dernemers gaan in de praktijk gemakkelij-

Drs. Gerrit Ybema is staatssecretaris vall 

Economische Zaken. 

ker om met alle regels die we in Nederland 
hebben ontwikkeld. Voor mensen met een 
andere culturele achtergrond is het vaak 
moeilijker om rekening te houden met zo
veel gedetailleerde regels. 
Ten tweede wordt ingespeeld op specifieke 
knelpunten waar etnische ondernemers 
mee te kampen hebben. Sommigen hebben 
daarmee duidelijk te maken. Ik wijs daarbij 
op gebrek aan professionaliteit en de over
vertegenwoordiging in weinig perspectief
rijke branches. Het achterblijvende oplei
dingsniveau maakt het voor deze groepen 
moeilijk om de stap naar nieuwe klanten en 
markten te zetten. Ze richten zich vaak op 
hun eigen groep en zijn slecht vertegen
woordigd in externe netwerken. Allemaal 
kenmerken die de kans op slagen behoorlijk 
verlagen. 

Convenant grote steden 

Het wegnemen van deze knelpunten is dus 
een hoge prioriteit van mijzelf, in samen
werking met vooral Roger van Boxtel. Ge
zien de diversiteit van de problemen en de 
kleinschaligheid van de meeste etnische on
dernemingen moeten specifieke maatrege
len uitgaan van een lokale maataanpak, 
dicht bij de praktijk. Daarom hebben we 
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eind 1999 met de 25 grootste steden in Ne
derland convenanten afgesloten om etnisch 
ondernemerschap te stimuleren. Daarin is 
afgesproken dat de steden op werkniveau 
begeleiding en advisering moeten organise
ren, waarvoor diverse steden inmiddels 
mentoren hebben aangesteld. Zij zijn niet 
alleen beschikbaar voor begeleiding en ad
visering, maar ze moeten ook een proactie
ve rol spelen in het op gang brengen van 
lokale netwerken van of met etnische on
dernemers. De inzet van deze mentoren 
moet voorkomen dat starters na enige tijd 
afhaken omdat ze niet weten hoe verder te 
gaan. Overigens gaan veel gemeenten ver
der dan het inzetten van zo'n mentor. Ook 
bij het vinden van geschikte huisvesting 
wordt assistentie verleend. Belangrijk is 
ook de hulp bij het aantrekken van voldoen
de kapitaal bij het starten van een onder
neming. Soms stuiten ze hierbij op indivi-
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duele knelpunten, zoals een gering eigen 
(familie-) vermogen of een gebrekkige ken
nis over fmanciële dienstverlening. Vaak 
zijn deze knelpunten generiek van karakter 
en hangen ze samen met de kenmerken van 
kredietverlening aan startende onderne
mers: kleine kredieten met hogere risico's 
en geringe zekerheden. Voor banken geldt 
dat de rentabiliteit van kleine kredieten 
zeer laag is. Voorts kunnen banken de risi
co's van nieuwe ondernemingen vaak moei
lijk inschatten. Veel starters ontberen bo
vendien voldoende zekerheden. Dit leidt er
toe dat banken zeer terughoudend zijn in 
hun kredietverlening aan ondernemers, 
waaronder ook etnische ondernemers. 

Extm duwtje 

Daarnaast wordt gewerkt aan het verbete
ren van de toegankelijkheid van diverse in
stellingen, zoals Kamers van Koophandel, 
Belastingdienst, gemeenten en provincies. 
Vaak zijn starters met een etnische achter
grond niet bekend met instellingen en al 
zeker niet met hun regels. Andersom weten 
deze instellingen vaak weinig van de wijze 
van werken van etnische ondernemers. 
Door miscommunicaties gaat veel infor
matie voor etnische ondernemers verloren. 
Een goed voorbeeld is de Kamer van Koop
handel. De Kamers van Koophandel hebben 
als basistaak het bevorderen van de econo
mische belangen in hun regio. Een onder
deel van deze basistaak is het geven van 
voorlichting en advies aan startende onder
nemers. De Kamers van Koophandel van de 
vier grote steden hebben een plan van aan
pak opgesteld om de dienstverlening aan 
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ondernemers van etnische afkomst zodanig 
in te richten dat deze doelgroepen goed wor
den bereikt. Daarnaast willen deze Kamers 
klankbordgroepen van etnische onderne
mers gaan vormen om deze doelgroep beter 
bij de activiteiten van de Kamers te betrek
ken. Ook de belastingdienst heeft beleid 
ontwikkeld om de communicatie met en de 
dienstverlening aan allochtone belastingbe
talers te optimaliseren. 
Een mooi voorbeeld van specifieke onder
steuning is het zogenaamde besluit bij
standsverlening zelfstandigen. Personen 
die een uitkering op grond van de Algemene 
Bijstandswet ontvangen en met een eigen 
bedrijf willen beginnen, kunnen een beroep 
doen op dit besluit. Het inkomen dat uit het 
bedrijf wordt genoten kan met deze regeling 
gedurende 36 maanden worden aangevuld 
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tot de bijstandsnorm. En voor noodzakelijke 
investeringen kan een krediet worden vers
trekt van maximaal zestigduizend gulden. 
Ik. vind dit zelf een erg mooi instrument, 
omdat het mensen net dat extra duwtje kan 
geven om een bedrijf te starten. Want juist 
die eerste stap is een moeilijke. 

Diversiteit 

Dit beleid op verschillende bestuursniveaus 
werpt zeker zijn vruchten af. In de afgelo
pen tien jaar is het aantal allochtone bedrij
ven meer dan verdubbeld! Het aantal star
ters onder allochtonen is zelfs nog sterker 
gestegen. Vooral de laatste twee jaar is dui
delijk sprake van een explosieve stijging. 
Van belang is ook dat de diversiteit van 
ondernemingen is toegenomen. Men is in 
steeds meer verschillende branches actief. 
Ook het aantal netwerken voor etnische 
ondernemers is fors uitgebreid. Hoewel een 
volgende stap wel gezet moet worden: vaak 
bestaat het netwerk uit ondernemers uit de 
eigen etnische kring. Zo bestaan in Den 
Haag meerdere allochtone netwerken naast 
elkaar. Op de resultaten van de inzet van 
mentoren moeten we nog even wachten. 
Daarvoor zijn ze nog niet lang genoeg bezig. 

We hebben dus nog geen volledig overzicht 
van de resultaten van het beleid dat we 
vanaf 1998 hebben gevoerd. Dat neemt niet 
weg dat de eerste resultaten zoals beschre
ven uitstekend zijn en ik ben er dan ook van 
overtuigd dat we aan het einde van deze 
regeringsperiode kunnen concluderen dat 
we het etnisch ondernemerschap een nieu
we impuls hebben gegeven . • 
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I(racht in verscheidenheid 
I n New York is de (her)verkiezing van de 

burgemeester naar verluid afhankelijk 
van het vertrouwen dat de burger heeft in 
diens ability of diuersification: capaciteiten 
die de kandidaten toegedacht worden bij 
het oplossen van problemen die voortkomen 
uit de multiculturele samenleving. Het be
heersbaar houden. Ook in Amsterdam hoor 
je dat nu. De hoofdtaak van de nieuwe bur
gemeester wordt: sturing geven aan de mul
ticulturele samenleving, wat dat ook moge 
zijn. 
Er ontstaat, daar is men in New York van 
overtuigd, een explosieve situatie als grote 
groepen burgers het gevoel hebben nooit de 
kans maken om tot de middenklasse te 
gaan behoren. Inmiddels spreken 300.000 
leerlingen nauwelijks Engels en de finan
ciering van het onderwijs leidt alleen tot 
nog grotere problemen: 'het Rijk' betaalt 
dertig procent en de rest moet komen van 
staat en stad. 
Het lijkt soms of alleen de overheid invloed 
heeft op de ontwikkeling in de samenleving. 
Zelf was ik bestuurder in het Amsterdamse 
stadsdeel met de snelst veranderende be
volkingssamenstelling én het snelst groei
end aantal kinderen. In 1990 waren de ba
sisscholen er 'wit', twee jaar later was de 
bovenbouw 'wit' maar de onderbouw 'zwart'. 
Leerkrachten namen ontslag omdat ze 'niet 
het onderwijs in waren gegaan om Marok
kaanse en Turkse kinderen les te geven'. De 
leerkrachten die bleven hebben enorme 
prestaties geleverd. Beproefde methoden 
voldeden niet meer, maar als er één sector is 
die zich in recordtempo aanpaste aan de 
veranderende samenleving, was dat het on
derwijs. Er zijn enorme investeringen ge
daan; een lokale overheid kan tenslotte niet 
van alles eisen van leerkrachten en ze in
tussen met 'ouwe troep' laten zitten. (Maar 
wilde je bij een verbouwing de (absoluut 
noodzakelijke) aula behouden, dan kreeg je 
honderdvoudig met de verschrikkelijke 
doorvergoedingsregeling te maken.) 
Ook maatregelen om kinderen zonder ach
terstand de basisschool te laten beginnen, 
zijn inmiddels goed op gang gekomen. Hoe
wel de Felix Rottenbergen blijven roepen 
dat het met het (basis)onderwijs in Neder
land nooit meer goed komt, ben ik van me
ning dat het met het onderwijs écht de 

Jrárne/' Hem mes is voo/'ziller VOl! de D66-
gemeelll eraod~f/'U('lie il! .4mslerdol/l 

goede kant op gaat. 
Ook mijn buurtcafé was vijf jaar geleden 
nog geheel 'wit'. Buitenlanders voelden zich 
niet welkom, de vaste klanten zorgden er
voor dat het 'onder ons' bleef. Tegenwoordig 
tref je er een gemengde clièntele. Er zijn 
vriendschappen ontstaan, de eerste Marok
kaans-Nederlandse kinderen zijn geboren 
en geboortefeesten vinden in het buurtcafé 
plaats. Wie dat vijf jaar geleden voorspelde, 
was vierkant uitgelachen. 
Als bestuurder wordt je houding medebe
paaid door wat je zelf ziet. Het sterkst reali
seerde ik me dat bij een bezoek aan Othello 
door Culture Coalition. Opeens geen dee
moedig kijkende mannen die subsidie aan
vroegen voor extra naaimachines voor de 
naailessen van hun vrouw maar een zaal 
vol zelfverzekerde 'allochtone' jongeren die 
op hun stoelen sprongen van enthousiasme, 
en het na afloop niet te laat wilden maken: 
de volgende ochtend wachtte werk of school. 
Als ik in de tram zit, zie ik veel jonge Ma
rokkaanse en Turkse jongeren, tiptop ge
kleed, op weg naar werk of hogeschool. Mijn 
buurman ziet in die tram alleen maar 'pet
jes'die erop uit zijn hem van zijn portemon
nee te ontdoen. Een succesvolle Marok
kaanse jongen vertelde me laatst te over
wegen 'een bank te gaan beroven': hij had er 
genoeg van door 'half Amsterdam' te wor
den aangesproken op het slechte gedrag 
van andere Marokkanen. Voor zijn gevoel 
begonnen alle gesprekken het zelfde: 'Goh, 
ben jij Marokkaan, dat zou je niet zeggen, 
want...' Soms lijkt het of mensen gewoon niet 
willen zien dat het met het overgrote deel 
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van de oorspronkelijk allochtone jeugd 
gewoon goed gaat. 
Amsterdam heeft afscheid genomen van het 
minderhedenbeleid. Je hebt niet persé 
steun nodig als je toevallig geen Nederland
se ouders hebt. Minderhedenbeleid ging uit 
van achterstand en zieligheid. Maar veel 
'minderheden' hebben juist kracht, redden 
het uitstekend en wensen niet gezien te 
worden als 'hulpbehoevend'. Anderzijds zijn 
er Nederlanders die wel degelijk steun kun
nen gebruiken. Hulp voor hen die het niet 
redden moet geintensiveerd worden, niet 
vrijblijvend, een letterlijke ketenbenade
ring is nodig waarbij het onmogelijk wordt 
buiten de boot te vallen. Dat eist vooral een 
andere aanpak van de diverse instellingen. 
Geen overlap, goede samenwerking en afre
kenen op de resultaten. In een aantal 
Amsterdamse stadsdelen zijn de eerste 
resultaten bemoedigend, maar 0, wat kán 
samenwerking moeilijk zijn, zijn sommige 
tenen lang en wat zie je toch veel beren op de 
weg. Als de lokale overheid niét (mee)fman
ciert, wordt het nóg moeilijker enige invloed 
uit te oefenen. 
We moeten uitgaan van de kracht van de 
diversiteit in de samenleving, niet van ach
terstand en afhankelijkheid. We moeten 
achterhaalde beelden veranderen en waar 
het niet goed gaat, direct ingrijpen. Daal' 
ligt een belangrijke rol voor de (lokale) over
heid. Natuurlijk moeten we 'ettert jes' aan
pakken, maar aandacht voor al die voor
beelden waar het wél goed gaat, zou veel in 
de beeldvorming kunnen veranderen. Laat 
de kracht maar zien! • 
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Multiculturele satnenleving? 
Natuurlijk, er is ook goed nieuws 

H et regende. Alweer, die tweede zon
dag van juli. Balen. Vooral als je op 

loopafstand van het strand woont. Maar 
niet getreurd: met onze zoon Simon (ander
halfjaar oud) de tram naar station Holland 
Spoor gepakt. Daar is een reusachtig win
kelcentrum gebouwd: Haaglanden Mega
stores. 'Maak het mee, maak het mee van
daag!' had de radiospot geklonken. 

Bepakt en bezakt lopen we de straat uit. 
Daar is de tram al. De bestuurder lacht zijn 
tanden bloot als hij ons ziet kleumen in de 
regen. Best lastig trouwens, zo'n tram in
klimmen met een kinderwagen. Eenmaal in 
de tram kijkt ons zoontje zijn ogen uit. En 
de tram wordt steeds voller. Een oud vrouw
tje in regenjas komt naast ons zitten, een 
andere vrouw geeft haar baby de borst. 
Twee jongetjes proberen zelfs in de tram te 
steppen. Op Holland Spoor aangekomen 
helpt een aardige man met uitstappen. In 
gezelschap van een ander gezinnetje lopen 
we richting me ga winkel. Teleurgesteld 
moeten we constateren, dat de boel gesloten 
is. Nouja: dan maar niets meegemaakt van
daag ... We besluiten de tram de tram te la
ten en naar huis terug te lopen. 

Wat heeft deze kleine vertelling nu te ma
ken met de multiculturele samenleving, 
zult u wellicht denken. Niets. Of het zou 
moeten zijn dat iedereen die in het verhaal 
voorkomt, van andere etnische origine is 
dan ondergetekende, uit Hollandse klei ge
trokken witmans. Niet dat dàt een pro
bleem is natuurlijk. In tegendeel. Toch staat 
de multiculturele samenleving hoog op de 
politieke agenda. Vooral sinds het spraak
makende artikel van Paul Scheffer in NRC 
Handelsblad verscheen, nu ongeveer een 
jaar geleden. Een artikel dat leidde tot poli
tiek debat op het hoogste niveau. 

Samen.leving? 

Nederland is een multiculturele samenle
ving. Je kunt geen EVD-folder over ons land 
opslaan, of deze term springt van de eerste 

Peter valt del' Knaap is bestuurskulldige ell 

redacteur valt Idee. 

bladzijde. Multiculturele samenleving. Een 
prachtig voorbeeld van een taalconcept met 
een sterk idealistisch karakter. Ook het ver
kiezingsprogramma van D66 spreekt die 
taal: 'Door migratiestromen zijn mensen 
met uiteenlopende culturele achtergronden 
naar Nederland gekomen. Nederland is 
daardoor een samenleving geworden met 
een meer multicultureel karakter. Een be
langrijk deel van de migranten en hun kin
deren heeft in de loop der tijd met succes 
zijn eigen weg gevonden in de Nederlandse 
samenleving. Migranten leveren een be
langrijke bijdrage aan de economie en de 
dienstverlening.' Mede door het artikel van 
Scheffer wordt nu volmondig erkend dat 
Nederland een immigratieland is. 
Allemaal prachtige woorden. Maar klopt 
het concept van de multiculturele samenle
ving ook? Leven we ook samen? Onze wan
deling van Holland Spoor terug naar de 
Haagse Vogelwijk maakt wel duidelijk dat 
er in ieder geval sprake is van een tweede
ling in die multiculture
le samenleving. Man
nen in Turkse en Ma
rokkaanse gewaden, de 
vrouwen gesluierd, geo
pende halal-super
markten en uitsluitend 
allochtone koffie- en 
eethuizen. Waar overi
gens alleen mannen zit
ten. 
Ondanks de grootscha
lige en peperdure ver
nieuwing van de Vail
lantlaan in de Haagse 
volksbuurt de Schil
derswijk (waar archi
tect Jo Coenen vakwerk 
heeft geleverd), heb je 
sterk het gevoel een 
vreemde in eigen land 
te zijn. Niet dat dàt erg 
is trouwens. Tenzij je er 
natuurlijk woont. Dan 
heb je het gevoel dat je 
je wereld kwijtraakt. 
Marjolein Meijers van 
het Rotterdamse caba
retduo De Berini's heeft 
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dat een keer prachtig verwoord in het lied 
'Ik ben m'n lopie kwijt'. Vanachter haar 
staande bas bezingt ze het verdwijnen van 
haar buren, de slager, de drogist. De nieuw
komers hebben volgens haar ook meer aan
dacht voor elkaar. Voor zover zij tot dezelfde 
bevolkingsgroep behoren tenminste. Want 
meestal zoeken de Antilianen de Antilia
nen, de Turken de Turken en de Somaliërs 
de Somaliërs op. En, getuige het succes van 
de Vinexlocaties, de Nederlanders de 
Nederlanders. Hoezo samenleving? 

Vaak kampen 
juist 'oudkomers' 
nog steeds met 
taalproblemen 
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Etnisch ondernemen is natuurlijk 

wel weer bevestiging van 

'getweedeelde samenleving' 

Tweedeling 

Ook bij Scheffer stond de tweedeling cen
traal. Scheffer stelde dat we 'gelaten' reage
ren op 'het achterblijven van hele genera
ties allochtonen en op de vorming van een 
etnische onderklasse'. Bijtend vroeg hij zich 
af waarom we denken het ons te kunnen 
veroorloven om generaties immigranten te 
zien mislukken? Volgens Scheffer is het ver
trouwen, dat alles wel op zijn pootjes te
recht zou komen, volkomen misplaatst. Hij 
stelde zelfs dat de maatschappelijke vrede 
ernstig wordt bedreigd. 
Scheffer refereerde aan de periodiek ver
schijnende 'Rapportage minderheden' van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
In de SCP-rapportage van vorig jaar viel te 
lezen dat de meeste allochtone kinderen 
een aanmerkelijke achterstand in cognitie
ve ontwikkeling en taalvaardigheid hebben. 
Dat vertaalt zich in achterblijvende school
prestaties en lagere - of helemaal geen -
diploma's. Scheffer concludeerde somber: 
'Wie alle beschikbare gegevens overziet 

komt tot een ontnuchterende conclusie: 
werkloosheid, armoede, schooluitval en cri
minaliteit hopen zich op bij de etnische 
minderheden. ( ... ) Het gaat om enorme 
aantallen achterblijvers en kanslozen, die 
de Nederlandse samenleving in toenemen
de mate zullen belasten.' 
Dat de aantallen groot zijn, moge duidelijk 
zijn. Met een gemiddelde aanwas van 30 tot 
40 duizend asielzoekers per jaar, de 'gewo
ne' immigratie door huwelijken en gezins
vorming en - zeer recentelijk - arbeidsmi
gratie zal Nederland over tien tot vijftien 
jaar twee miljoen inwoners tellen die wor
den gerekend tot de doelgroepen van het 
minderhedenbeleid. Voor de grote steden 
zal die term - minderhedenbeleid - her
overwogen moeten worden. Binnenkort is 
meer dan de helft van de bevolking in de 
vier grote steden allochtoon. 

Leefbaarheid 

De sociaal-economische statistieken onder
strepen de tweedeling tussen 'witte' en 
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'gekleurde' wijken ondertussen 
duidelijk. Voor de Leefbaarheids
monitor - een periodiek onderzoek 
naar de leefbaarheid van Den 
Haag - zijn vorig jaar vragen 
gesteld over de beleving van 
bewoners van leefbaarheid en vei
ligheid van hun stad en hun wijk. 
De leefbaarheid in de buurt scoor
de in Den Haag gemiddeld 6,8. 
Schilderswijk en Stationsbuurt 
liggen hier met respectievelijk 5,7 
en 5,8 significant onder. 
Ook op andere terreinen is de 
tweedeling voelbaar. De werkloos
heid van allochtonen was in 1995 
met 20 procent 2 keer zo hoog als 
onder autochtonen. Hoewel het de 
laatste jaren beter gaat, blijft een 
hardnekkige groep allochtone 
werklozen aan de kant staan. 
Sinds enkele jaren is ook het ver
schil in criminaliteitscijfers be

spreekbaar. Allochtone jongeren blijken 
oververtegenwoordigd als het gaat om jeugd
criminaliteit. Justitie hanteert daarom een 
aanpak van 'licht criminele etnische jonge
ren'. De nota 'Criminaliteit in relatie tot etni
sche minderheden' (CRIEM) geeft aan, dat 
het gericht aanbieden van taalonderwijs en 
het voorkomen van voortijdig schoolverlaten 
van groot belang zijn om dit verschil op ter
mijn weg te werken. Lokale en regionale 
hulpverleningsinstanties, allochtonenorga
nisaties en de lokale overheid zullen hierin 
moeten samenwerken. 

Integratiebeleid met toekomst 

Volgens velen is de tijd voorbij dat de pro
blemen van de multiculturele samenleving 
genegeerd of gebagatelliseerd kunnen wor
den. Hoewel een tijd met langdurige econo
mische welvaart zoals we momenteel door
maken, het mogelijk maakt om tolerantie 
en onverschilligheid met elkaar te verwar
ren, is het duidelijk dat er iets moet gebeu
ren. Alweer vier jaar geleden bracht de Tij
delijke Wetenschappelijke Commissie Min
derhedenbeleid haar eindverslag Integra
tiebeleid voor de Toekomst uit. Daarin wer
den vier peilers voor een perspectiefvol inte
gratiebeleid onderscheiden: 
- adequate toerusting: de noodzakelijke 
bagage om in de Nederlandse samenleving 
te kunnen functioneren; 
- gelijke kansen: gelijke toegang van alloch
tonen tot werk, onderwijs, huisvesting en 
zorg; 



- bindend vermogen van cultuur: door een 
zekere eenheid van maatschappelijke waar
den en normen een maximale verscheiden
heid mogelijk maken; 
- bestrijding van vooroordeel, discriminatie 
en racisme. 

Taal, taal en nog eells taal 

Iedereen die wel eens in een ver buitenland 
taalproblemen heeft gehad, zal het beamen. 
Zonder taal geen communicatie. Geen be
grip ook. Gelukkig wordt steeds meer er
kend dat een goede beheersing van het Ne
derlands absoluut noodzakelijk is voor een 
volwaardige deelname aan de Nederlandse 
samenleving. Dit geldt zeker voor de be
roepsbevolking: ook kennis van technische 
termen behoort tot de gereedschapskist van 
de vakman. In het verleden was dat trou
wens wel anders. Sinds jaar en dag is bij
voorbeeld het hele Rotterdamse stadhuis 
voorzien van opschriften in Turks en Arabi
sch. Als je geen werk had, kon je in je eigen 
taal geholpen worden. Ook is erg veel geld 
opgegaan aan 'onderwijs in allochtoon le
vende talen' (OALT). Terwijl het juist ken
nis van het Nederlands is waaraan het leer
lingen van allochtone afkomst schort. 
Helaas is op dit punt nog veel in te halen. 
En niet alleen voor nieuwkomers. Sterker 
nog: met de inburgeringsprogramma's is 
juist voor hen een redelijk aanbod van cur
sussen in de Nederlandse taal.Vaak zijn het 
er juist 'oudkomers' die - ondanks een vaak 
langdurig verblijf in ons land - nog steeds 
kampen met taalproblemen. Niet zelden 
vormt de basisschool voor de tweede en 
zelfs derde generatie oudkomers de eerste 
aanraking met de Nederlandse taal. Door 
zeer veel inzet van onderwijzers wordt dan 
gewerkt aan het wegwerken van de taal
achterstand. De overheid tracht dit te on
dervangen door uitbreiding van de voor
schoolse opvang. Maar ook de eigen verant
woordelijkheid van ouders zelf mag niet 
ontbreken. Gesteund door het - ongetwij
feld goed bedoelde - dogma van de jaren 
tachtig dat allochtonen recht hebben op on
derwijs in eigen taal en cultuur, laten zij het 
vaak afweten. 
Een duidelijk signaal lijkt op zijn plaats. 
Voor mensen die zich duurzaam in Neder
land gevestigd hebben, is het helemaal niet 
raar als het Nederlandse ook thuis de voer
taal zou zijn. Dat vraagt om voorlichting, 
begeleiding, misschien ook wel om financië
le prikkels. Te denken valt aan een 'bonus' 
voor ieder kind dat bij binnenkomst van de 
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basisschool de Nederlandse taal al machtig 
is. Of, minder sympathiek, het doorbereke
nen van de kosten van het wegwerken van 
de taalachterstand. 
Gelukkig voert BZK met het (inmiddels bij
gestelde) inburgeringsbeleid thans een dui
delijke koers. Niet alleen nieuwkomers, 
maar ook mensen die al langer in ons land 
wonen, wordt langs deze weg vooral taalon
derwijs aangeboden. Het streven is om voor 
2002 de wachtlijsten op dit vlak weg te wer
ken. Dat er wachtlijsten bestaan, toont ove
rigens wel aan dat van allochtone zijde ook 
het belang van een goede beheersing van de 
Nederlandse taal wordt onderkend. En dat 
is een goede zaak. 

Gelijlre kansen 

Voor een goede integratie is het van cruci
aal belang dat minderheden gelijke kansen 
hebben. Concreet: een gelijke toegang tot 
werk, tot onderwijs, tot huisvesting en tot 
(gezondheids-) zorg. Formeel is deze gelijke 
toegangskans voldoende gewaarborgd, ze
ker als het gaat om onderwijs en zorg. Ook 
op het vlak van huisvesting is door sociale 
woningbouw veel mogelijk, hoewel wrang 
genoeg juist de (rijkere) autochtonen prof* 
hebben (gehad) van de explosie van de hui
zenprijzen. Voor een goede uitwerking van 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt - de 
sleutel tot integratie! - zijn echter nog twee 
dingen nodig. 
Ten eerste moet de mismatch van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt worden gerepa
reerd. Als gezegd is goede kennis van het 
Nederlands een eerste volwaarde, maar 
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vaak is ook bijscholing noodzakelijk. Het in
huren van verpleegsters uit Zuid-Afrika en 
technici en IT-specialisten uit het Verre 
Oosten toont helaas aan, dat vaak naar kor
tetermijnoplossingen wordt gegrepen. Ter
wijl er, in de woorden van Scheffer, een heel 
reservoir van verborgen talent onbenut 
wordt gelaten. Dat dàt ons eigenlijk weinig 
kan schelen, blijkt wel uit het massaal re
cruteren van nieuwe gastarbeiders op het 
terrein van met name zorg en IT. 
De tweede belemmering laat zich lastiger 
benoemen, maar is zeker ernstig. In het 
spel van vraag een aanbod spelen (in be
leidstaal) 'veel complexe en vaak onbewuste 
factoren'. Factoren die ertoe leiden dat ook 
allochtonen die wel over de juiste kwalifica
ties beschikken, niet aan de bak komen. 
Met andere woorden: er wordt ook in een 
krappe arbeidsmarkt gediscrimineerd. De 
Wet Evenredige Arbeidsdeelname Allochto
nen (WEAA) heeft, hoezeer ook betwist, al 
veel goeds bereikt. Met name op de lagere 
sporten van de carrièreladder, moet helaas 
worden toegevoegd. Ook meldpunten voor 
discriminatie blijken nog steeds nodig te 
zijn. Naast antidiscriminatiebeleid en juist 
positieve discriminatie schuilt ook in het 
stimuleren van etnisch ondernemen een 
mogelijke oplossing voor deze uitdaging. 
Hoewel dat natuurlijk wel weer een beves
tiging van de 'getweedeelde samenleving' is. 
Het is in ieder geval een belangrijke doel
stelling van Paars II om het verschil in 
werkloosheid tussen allochtonen en autoch
tonen voor 2004 met de helft terug te bren
gen. Vorig jaar mei heeft minister Van Box
tel in dat verband nog belangrijke conve-
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nanten gesloten met MKB Nederland en 
enkele grote ondernemingen. 

Een cultuur die bindt 

Zowel Scheffer als de TWCM benadrukken 
het belang van een bindende algemene Ne
derlandse cultuur. Een breed herkend en 
erkend stelsel van normen, waarden en ge
bruiken dat dusdanig sterk is, dat het als 
het ware een paraplu kan bieden voor de 
kaleidoscoop aan subculturen die Neder
land verder rijk is. 
Dat er zoiets moet bestaan als een rechtsor
de, daar is iedereen het wel over eens. Ook 
de mate van codificatie van dat 'zoiets' in 
wetten en regels is geen twistpunt. De wet 
is nog steeds de wet en iedere Nederlander 
wordt geacht die wet te kennen. Toch is voor 
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kingskracht van christelijke kerken. Zo zei 
kroonprins Willem-Alexander juist kerke
lijk actief te willen zijn om een goede koning 
voor alle Nederlanders te kunnen worden. 
Als we deze twee ontwikkelingen bij elkaar 
optellen, zou eigenlijk verwacht mogen wor
den dat er op den duur een Nederlandse 
variant van het islamitisch geloof ontstaat. 
Een variant zonder orthodoxe trekjes, met 
respect voor de rechten van vrouwen en to
lerant jegens andersdenkenden. Dat zou 
goed zijn: religie vormt binnen staten im
mers zowel een bindende als een fameus 
ontbindende kracht. Om met Bolkestein te 
spreken: scheiding van kerk en staat, vrij
heid van meningsuiting, verdraagzaamheid 
en non-discriminatie zijn beginselen waar
voor het liberalisme universele geldigheid 
en waarde claimt. Delen van de islam staan 

op gespannen voet met 

'Overexposure' allochtone 
problematiek in de media 

is verre van raadzaam 

deze beginselen. Het baart 
dan ook zorg dat onze opti
mistische verwachting nog 
altijd doorkruist wordt 
door het feit dat er stelsel-
matig imams uit het bui
tenland gehaald worden. 
Voorgangers die zonder 

enkelen de verleiding groot begrip te tonen 
voor zaken die volgens het Nederlandse 
recht niet getolereerd kunnen worden. De 
meest extreme gevallen zijn natuurlijk de 
praktijken van bloedwraak en vrouwenbe
snijdenis. Maar ook bij gedwongen huwelij
ken of de gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen blijkt al te vaak dat een bindende 
cultuur nog ver weg is. 
Op het gevaar af in herhaling te vervallen, 
maar ook hier speelt taal een cruciale rol. 
Het is immers met taal dat we ons (gedeel
de) beelden van de werkelijkheid verschaf
fen. Verder speelt ook religie vanzelfspre
kend een niet te onderschatten rol. Twee 
ontwikkelingen zijn in dat verband opmer
kelijk. In de eerste plaats raken allerlei is
lamitische gebruiken in onze maatschappij 
ingeburgerd. Talloze scholieren vasten uit 
solidariteit met medescholieren mee tijdens 
de ramadan. Maar ook het verschijnen van 
halal-schappen in supermarkten duidt erop 
dat de islam naast het christendom deel 
gaat uitmaken van onze cultuur. 
Een tweede ontwikkeling is een voorzichti
ge rentree van 'de kerk' in de Nederlandse 
samenleving. Vooral als we worden gecon
fronteerd met een ramp blijkt de kerk toch 
een niet te onderschatten rol te spelen. Ook 
de opkomst van de islam lijkt een verkla-

enige kennis van de Nederlandse taal of 
cultuur de gelovigen recht in de leer hou
den. 

Raci$me en discriminatie 

Racisme en discriminatie zijn bij wet verbo
den. Dat ze desondanks voorkomen is een 
smet op onze samenleving. Extra complica
tie is de toenemende 'polarisatie' in het 
debat over de integratie van minderheden. 
Veel mensen, vooral ter rechterzijde van het 
politieke spectrum, zien in de recente 
'Realpolitik' een bevestiging van allerlei 
vooroordelen. Statistieken lijken te bevesti
gen dat allochtonen aan allerlei negatieve 
stereotyperingen voldoen. Dit maakt een 
evenwichtig debat lastig. 'Overexposure' 
van allochtone problematiek in de media is 
verre van raadzaam. 
In lijn met het Europese antidiscriminatie
beleid is het van belang om vooral een lan
getermijnbeleid te voeren. Daarbij is het 
aan de ene kant zaak om streng op te tre
den tegen discriminerende instanties en 
individuen, en aan de andere kant gericht 
te werken aan het wegnemen van sociale 
oorzaken die aan racisme en discriminatie 
ten grondslag kunnen liggen, maar er 
natuurlijk nooit een rechtvaardiging voor 

ring te zijn voor een blijvende aantrek- kunnen zijn. 
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Inhaalslag 

Natuurlijk: er is ook goed nieuws. Uit 
recent economisch onderzoek blijkt dat 
Turken en Marokkanen langzaam bezig 
zijn met een inhaalslag. Hun opleiding 
wordt beter en ze krijgen (dus) ook betere 
banen. De tweede generatie doet het op de 
arbeidsmarkt beter dan de ouders. Welis
waar blijven ze in inkomen nog achter maar 
dat komt vooral omdat de tweede generatie 
jongeren nog maar aan het begin van de 
loopbaan staat. Toch is er meer aan de 
hand: een autochtoon met een vergelijkbare 
opleiding verdient beduidend meer dan een 
allochtoon. Deze achterstelling neemt toe 
naarmate de opleiding en de kennis van de 
Nederlandse taal hoger zijn. 
Nederland is onder vluchtelingen, maar ook 
onder mensensmokkelaars, veruit het po
pulairste land van bestemming. Dit komt 
deels door het sociaal-economisch klimaat, 
maar deels ook door de internationaal uit 
de pas lopende immigratieprocedures. Een 
gevolg van de nieuwe Vreemdelingenwet is 
dat veel mensen die elders in West-Europa 
kansloos zouden zijn, in Nederland een 
reële kans op toelating hebben. Naast 
immigratie van echte, maar blijkens cijfers 
van de IND vooral economische vluchtelin
gen is ook gezinsvorming een bron van con
tinue immigratie. 
Volgens de meest recente gegevens vroegen 
in 1998 42.217 mensen politiek asiel aan. 
Deze migratiestroom trekt een zeer zware 
wissel op het 'toelatingsapparaat'. Duizen
den mensen bevinden zich in een of andere 
toelatingsprocedure. Nog belangrijker is 
dat continu hoge immigratiecijfers een niet 
te onderschatten belasting zijn voor de inte
gratie van allochtonen die al in Nederland 
zijn. Vooral in stadswijken waar allochto
nen de meerderheid uitmaken, valt de erva
ren noodzaak om te integreren immers weg. 
Integreren waarin? De nieuwkomer is 
immers reeds vertrouwd met zijn omgeving. 
De zeer betrokken en goede inzet van Van 
Boxtel ten spijt, is het integratiebeleid niet 
door D66 geclaimd. Niet tijdens het laatste 
congres, en ook niet eerder. Dat is jammer. 
Een goed stelsel van uitgangspunten is niet 
alleen van cruciaal belang voor een samen
leving als de onze, zij is ook electoraal inte
ressant .• 
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SIGNALEMENTEN 

Complete positioneringen 
onderwijs en onderneming 

De beïnvloeding van de individue
le onderwijsontwikkeling door 

ruimtelijk-sociale factoren op buurt- en 
regionaal niveau is het onderwerp van een 
proefschrift. Dat is alleen al interessant 
omdat de meeste studies hoofdzakelijk 
aandacht besteden aan de invloed vanuit 
het ouderlijk milieu. Deze laatste neemt 
echter af ten opzichte van de invloed die 
uitgaat van de directe verhouding van 
jeugd, onderwijsinstelling en directe omge
ving. Decennialang is het beleid zelf erop 
gericht die laatste te stimuleren. 
Van belang is natuurlijk de aanwezigheid 
van onderwijsvoorzieningen - al of niet in 
de directe buurt. Dat geldt in dezelfde ma
te voor de aanwezigheid van 'hulpnetwer
ken'. Tevens is het doorwerken van de 
buurtcultuur van betekenis voor de mate 
waarin jeugd zich bijvoorbeeld vrij of min
der vrij beweegt als het gaat om educatie
ve voorzieningen en (kennis-)overdracht. 
Het onderzoek is verricht in Amsterdam 
en Enschede, in vrijwel alle opzichten el
kaars tegenpolen. Hoewel het onderzoek 
de 'modale en elite-groep' niet buiten be
schouwing laat, is het toch voornamelijk 
gericht op (allochtone en autochtone) jon
geren met laag opgeleide ouders. 
Net zoals daarbuiten doen zich ook op de 
school diverse oriëntaties voor: leerlingen 
die sterk zijn gericht op de kansen die de 
school verschaft voor de latere loopbaan en 
leerlingen die ook gericht zijn op het leven 
na de school en daarbij de school vooral als 
hindernis ervaren. Leerlingen bij wie het 
onderwijs stagneert, zijn nader te onder
scheiden in problematische en niet-proble
matische stagneerders. De laatsten blijken 
over het algemeen middelbaar opgeleide 
ouders te hebben. Voor hen speelt bijvoor
beeld de school nadrukkelijker een rol als 
sociaal verband, wat in versterkte mate 
geldt voor degenen die zich richten op 
scholen als verzamelplaats van 'gelijkge
stemden' (van de eigen soort). Interessant 
in dit verband is de conclusie, dat 'naarma
te men hoger op de sociale ladder staat, 
men het zich kan permitteren relatief min
der belang te hechten aan cognitieve as
pecten en meer aandacht te hebben voor de 
overige aspecten van school'. 

In dit licht zijn de onderzoeksresultaten 
aangaande de allochtone groepen interes
sant. Hoewel over de gehele linie verschil
lend, merken de onderzoekers op dat de 
ontwikkelingen niet ongunstig zijn. Dit in 
tegenstelling tot die rond de groep van laag 
opgeleide ouders. Daar lijkt het verborgen 
talent nu uitgeput, wat overigens betekent 
dat het 'mobiliseringsbeleid' van de afgelo
pen decennia wél heeft gewerkt. 
De verschillen tussen de regio's: niet onbe
langrijk lijkt dat de onderwijsadviezen in 
Twente belangrijk lager uitvallen dan in 
het Amsterdamse. Op buurtniveau is min 
of meer verrassend dat de invloed in de 
achterstandsbuurten niet als negatief, 
maar eerder als neutraal moet worden ge
typeerd. De invloed in de elitaire buurten 
is daarentegen juist positief. Ook blijkt de 
ene achterstandsbuurt de andere niet. Ver
schillen liggen ten dele in het aanbod, in de 
bereikbaarheid en beschikbaarheid: ook in 
Amsterdam zelf bestaan behoorlijk grote 
verschillen als het om de dichtheid van het 
aanbod gaat. De Stadionbuurt ligt bijvoor
beeld dicht tegen Zuid aan en profiteert 
van een uitgebreid, ten dele overlappend 
aanbod. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld Amsterdam-Noord. 

Peter Gramberg, De school als spiegel van 
de omgeving, een geografisChe kijk op 
onderwijs, Thela-Thesis, 2000 

B urgerschap en ondernemingsbe
stuur handelt over belang en bete

kenis van het zogenaamd 'economisch bur
gerschap'. Voor D66'ers is dit proefschrift 
om diverse redenen interessant. Allereerst 
vanwege de introductie van de opvatting 
van gelijkwaardigheid in het institutionele 
economische leven, zoals die besloten ligt 
in de civiele, politieke en sociale burger
schapsrechten. Maar ook omdat het weten
schappelijk bureau van D66 in de reeks 
Sociaal Liberale perspectieven hierover 
binnenkort zelf een publicatie uitbrengt: 
Betrokken Ondernemerschap. 
Ook dit proefschrift tracht het lopende 
debat over ondernemingsbestuur uit de 
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eenzijdige fixatie op de aandeelhouder te 
halen. De belangen van werknemers en 
gemeenschap tellen mee in recht en prak
tijk. Die belangen treden tegenwoordig het 
sterkst naar voren in enerzijds de toebede
ling van eigen verantwoordelijkheid aan 
werknemers, en anderzijds de geïntensi
veerde betrekking van de onderneming tot 
de culturele, sociale en bestuurlijke omge
ving. Tegenover het liberaal aandeelhou
derskapitalisme schijnt het deelnemerska
pitalisme te staan. Het is echter de vraag 
in hoeverre het letterlijk eigenaarschap 
bepalend zal blijken bij de afloop van dit 
politiek-economische debat. Diverse moge
lijkheden voor een genuanceerder perspec
tief dienen zich aan. Het proefschrift wijst 
op een democratische variant die voorbij
gaat aan de klassieke christen-democrati
sche, socialistische en de republikeinse 
perspectieven. Die democratische variant 
sluit aan bij het delen van verantwoorde
lijkheid en het leren zoals die in de onder
neming reeds aan de gang zijn. Voor
beelden zijn ontvlechting en decentralise
ring van verantwoordelijkheid, geringere 
arbeidsdeling, rijke taken, langere arbeids
cycli en leren op de werkplek. De democra
tische variant vooronderstelt daarbij twee 
voorwaardenschema's. In de allereerste 
plaats democratische arbeidsverhoudin
gen die uitgaan van nieuwe geïntegreerde 
productieconcepten, waarbij werken, com
municeren, verantwoordelijkheid nemen 
en leren samen opgaan met verhoging van 
efficiëntie en effectiviteit. Aan de andere 
kant zijn dit de eigendomsrechten, be
waakt door ondernemingsraad en raad 
van toezicht, medezeggenschap via pensi
oensfondsen en aandelenspreiding. 
Economisch burgerschap opent zo nieuwe 
mogelijkheden die eerdere valkuilen ver
mijden zonder te verzanden in 'fantasie
loos pragmatisme'. 

Edward Engelen, De burger en de onderne
ming, wie heeft toegang tot de vergaderta
fel?, Nederlands Participatie Instituut/ 
Thela-Thesis, 2000 

Christiaan de Vries 
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Wereldnieuws 
Even was 's-Hertogenbosch wereldnieuws. Drie avonden lang 
kon de wereld zien dat het volk in opstand was gekomen. Drie 
avonden lang mocht het grauw zich uitleven op de in aan
bouw zijnde buurtschool en enkele kantoorpanden. De politie 
stond erbij en keek ernaar, leek het. Let wel, 'leek het', want 
600 ME' ers waren opgeroepen en zij arresteerden veertig 
oproerkraaiers. Deze ongekende uitbarsting van geweld aan 
de Graafseweg zou het bewijs kunnen zijn dat ons poldermo
del faalt als het er werkelijk op aankomt. Het was duidelijk 
dat burgemeester Rombouts nauwelijks antwoord op de rel
len had. Maar laten we ons de andere aanpak eens voorstel
len: vanaf zaterdagmiddag jagen groepen ME'ers relschop
pers op door de gehele stad, wordt er gericht geschoten op ste
nengooiers, worden supporters van Den Bosch preventief 
gearresteerd. Zo beter? Ik betwijfel het. 

Blijkbaar heeft ieder volk ergens een uitlaatklep nodig. En 
die ontlading moet er af en toe zijn. Door het 'gecontroleerd 
uit te laten branden' (woorden van Rombouts) werd voorko
men dat het geweld verder de stad in zou trekken en dat er 
meer dan vier lichtgewonden (van wie één ME'er) zouden val
len. Het democratisch gehalte van ons politiek bestel vereist 
dat je allereerst praat. En dat deden de autoriteiten. Met de 
direct betrokken familieleden, met de harde kern van de sup
porters, met wijkbewoners. Even was 's-Hertogenbosch we
reldnieuws. Ik ben benieuwd wat er blijft hangen. 

Perry van Kerkhoven 
's-Hertogenbosch 
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REDACTIONEEL 

Aardige jongens, die D66'ers 
Van D66 wordt wel gezegd dat het een partij is die vooral uit aardige mensen bestaat. Dat lijkt een compli
ment, maar de constatering is venijnig bedoeld. Aardige mensen maken geen politiek, is de gedachte die 
erachter schuilt. In dit nummer van Idee wordt een tussenbalans gepresenteerd van de prestaties van het 
D66-smaldeel in Paars-I1. Centraal daarbij staat de inhoud, mede met het oog op de politieke agenda voor 
de komende tijd. 

De bewindslieden komen aan het woord en experts en ervaringsdeskundigen leveren commentaar op hun 
werk. Met een licht gevoel van gêne moeten we vaststellen dat die commentatoren meer dan eens wijzen op 
het belang van de persoon van de minister of staatssecretaris. Toch weer die valkuil van aardige mensen, 
en geen inhoud? Nee, integendeel: Gerrit Ybema bijvoorbeeld blijkt door aardig te zijn tijdens handels
missies dingen gedaan te krijgen, juist ook omdát hij (net als de anderen) zijn persoon verbindt aan de zaak 
waarvoor hij verantwoordelijk is. Kortom, dat de persoon ertoe doet, sluit een stevige inzet op de inhoud niet 
uit. Sterker nog, als de inhoud dat noodzakelijk maakt, accepteert de persoon een etiket als 'duivel'. Dan 
gaat de principiële inzet voor een medisch-ethisch beleid gericht op individuele autonomie en keuzevrijheid 
van patiënten vóór alles. En aardig of niet, Els Borst staat klaar om 'gehakt' te maken van haar criticas
ters. 
Een andere rode draad in dit nummer is de gespannen verhouding tussen economie, ethiek en politiek. 
Economische zelfstandigheid móet, aldus Annelies Verstand, dus is het van belang dat vrouwen in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit de krapte op de arbeidsmarkt wordt dat standpunt onge
twijfeld verwelkomd, we hebben immers 'handjes' nodig om de economische motor draaiende te houden. 
Verstand stelt echter niet de materiële noodzaak tot arbeidsparticipatie maar de principiële machtsgelijk
heid tussen mannen en vrouwen centraal, en is bovendien niet blind voor onbedoelde neveneffecten van 
brede arbeidsparticipatie. Het aardige van D66 in deze coalitie zit 'm in het algemeen vooral in het streven 
om mensen in de gelegenheid te stellen hun eigen, individuele keuzes te maken. Mensen tellen. 
Dat blijkt ook uit de zorgen die Roger van Boxtel heeft over de lost generation: de oudere immigranten uit 
bijvoorbeeld Marokko en Turkije. De eerlijkheid gebiedt hem onder ogen te zien dat we voor deze groep niet 
veel meer kunnen doen - al is dat een eerlijk-
heid die blijft jeuken. Zijn deze mensen dan als 
het ware 'afgeschreven'? Misschien in economi
sche termen, maar Van Boxtel wenst deze 
mensen toch nadrukkelijk als medeburgers te 
zien. Dat is een principiële keuze, die temeer 
opvalt waar de Duitser journalist Helmut 
HetzeI nog stelt dat hij zich, ofschoon geïnte
greerd buitenlander, politiek-correct als 
allochtoon moet omschrijven. 
Laurens Jan Brinkhorst werd bij zijn aan
treden als minister van LNV door de sector al
lesbehalve aardig gevonden. Inmiddels blijkt 
hij door zijn inzet op fatsoen, ethiek en wets
handhaving, tegen de keer van liberalisatie en 
consumentisme, toch waardering te oogsten, 
zelfs van een theocratische boerenvoorman uit 
de christelijk-sociale traditie. Hoezo, aardige 
mensen, dus geen inhoud? 
Tegelijkertijd is het juist Brinkhorst die het 
scherpst de agenda voor de Nederlandse poli
tiek bepaalt met zijn pleidooi voor een demo
cratisch afrekenbaar leiderschap. Hij ontziet 
daarbij ook zijn eigen partij niet: hij stelt dat 
D66 nogal eens de hardheid ontbeert die nodig 
is om in de politieke werkelijkheid overeind te 
blijven. Kortom, wie aardig wil kunnen zijn, 
moet ook de nodige hardheid kunnen opbren
gen. En met de D66'ers in het kabinet lijkt dat 
aardig te lukken . • 
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door Jan Vis 

Mr. JJ. Vis is lid van de Raad van 
State en oud·hoogieraar staats· 
recht. 
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COLUMN 

De fmale vraag 
Citaat uit een brief van een Groningse vriend: 
'Beste Jan, 
( ... ) Jij en ik hebben wel eens gepraat over dat speeltje van D66, het referendum. Ik was altijd tegen 
en jij was ervoor. Ben je nu van gedachten veranderd? Groningen was een uitstekend voorbeeld van 
de onmogelijkheid om complexe vragen met ja en nee te beantwoorden, vindje niet?' 

Mijn antwoord is als volgt: 
'Beste Hans, 
Ik ben helemaal niet van gedachten veranderd. Het electoraat had grote belangstelling voor het refe
rendum. Het onderwerp was er dan ook naar. Er zijn weinig pleinen zo bekend als de Groninger 
Grote Markt en als je daaraan wilt gaan sleutelen, lopen de burgers te hoop. Dat de meerderheid van 
de stemmende burgers geen heil zag in de combinatie parkeergarage plus verbetering van de 
Noordwand is vervelend voor het stadsbestuur, maar doet niets toe of af aan de betekenis van het refe
rendum als instrument. 

Je noemt het referendum een uitstekend voorbeeld van de onmogelijkheid om complexe vragen met ja 
en nee te beantwoorden. Dat is een duistere opmerking. In alle vormen van besluitvorming, collectief 
of individueel, democratisch of autocratisch, door een vertegenwoordigend orgaan of door de burgers 
zelf - in al die manieren van besluiten komt tenslotte altijd de finale vraag aan de orde: voeren we het 
plan uit, ja ofnee. Ik zou niet weten hoeje anders moet antwoorden dan met ja of nee. 

Zeker: aan de laatste vraag gaat meestal heel wat vooraf Het oorspronkelijke plan kan in de loop van 
een langdurig overwegingsproces op allerlei manieren zijn aangepast. Zo zal het in Groningen ook 
wel zijn gegaan. De Noordwand van de Grote Markt (verwoest in april '45) is kort na de Bevrijding 
armetierig herbouwd. Je hoeft geen volbloed Groninger te zijn om te vinden dat het tijd is voor ver
betering. Maar ja, dat is duur en dus moest er een list worden verzonnen: de parkeergarage. Want 
met zoiets in het hart van de stad valt geld te verdienen en het maakt het centrum aantrekkelijk voor 
ondernemers. 
De Groningse oplossing is heel erg traditioneel. Ik weet niet hoeveel gemeenten hebben in de afgelo
pen jaren iets vergelijkbaars gedaan. Een aardig plan financieel realiseerbaar te maken door er een 
parkeervoorziening of een recreatie voorziening, een hotel of een veel te groot warenhuis aan vast te 
plakken. 
Want dat is dé manier om de kapitaalkrachtige projectontwikkelaar over de streep te trekken. 
De finale vraag wordt dan steeds: zeggen we ja tegen het plan inclusief de minder leuke maar finan
cieel noodzakelijke onderdelen, of vinden we de nadelen te groot en zeggen we dus maar nee. Hoe com
plex de materie ook moge zijn: steeds komt het daarop neer: "ja" of"nee". 

Of die vraag wordt beantwoord via de vorm van de representatieve democratie (door de gemeente
raad) of rechtstreeks (bij referendum) maakt principieel geen verschil. Burgers en raadsleden moeten 
tenslotte allebei kiezen uit "ja" of"nee". 
Zijn de volksvertegenwoordigers misschien verstandiger dan het volk zelf? Kunnen zij een complex 
probleem beter overzien dan de burgers? Is dat watje bedoelt? 
Dat is het oeroude argument van alle regenten dat ook is gebruikt tegen het kiesrecht van de gewone 
man en - langer nog - van de gewone vrouw. Maar dat terzijde. 
Belangrijker is dat voor zo'n gedachte eigenlijk helemaal geen grond is. Onder de burgerij gaat van
daag de dag heel wat deskundigheid schuil - zeker in een universiteitsstad als Groningen. En, over
schat de deskundigheid van de raadsleden alsjeblieft niet. Er zijn er vaak maar een paar die de 
details kennen - de meesten volgen de woordvoerder, al of niet gedwongen door coalitie belangen 
(waar de burgerij geen last van heeft .. .). 
Natuurlijk kan de burgerij een verkeerd besluit nemen· net zoals de raad dat kan. Wie gelijk heeft, 
zal de tijd dan wel leren. Maar hoe dan ook: het referendum is en blijft een uitstekende manier om 
uiting te geven aan het recht van de burgers om in laatste instantie de eigen situatie zelf te bepalen. 
Daarom ben ik er nog steeds voor. 
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Met vriendelijke groet, 
Jan VIS' 
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PERSPECTI E F 

Staatsrechtelijke vernieuwing en Paars 11 

W Hoe waardevol is het the-
• ma staatsrechtelijke ver-
• nieuwing eigenlijk? 

M: 'Die waarde moet niet overschat wor
den. Het is een dooddoener, maar het gaat 
toch goed hier?' 

door Wouter-Jan Oosten 

Na Paars I en een paar jaar 
Paars 11 kijkt Idee naar het 
scorebord van de coalitie. 

Omdat we niet in de laatste 
D: 'Staatsinrichting is voor de meeste plaats benieuwd zijn naar wat 
mensen niet interessant, voor materiële voor D66 de stand is, steUen 
en praktische zaken is er meer belangstel
ling. We hebben toch erg gezapige burgers 
in dit land.' 
W: Kunnen een kabinet dat veel elan heeft 
en een populair programma dat op het the
ma ingaat de belangstelling vergroten? 

we de vraag wat Wim Kok c.s. 
aan staatsrechtelijke 

vernieuwing hebben gereali
seerd. Wouter-Jan Oosten (WJ 

wilde hierover wat jonge 
geluiden laten horen en sprak 
daarom in februari met David 
Dekker (D), student bestuurs-

kunde en D66-.fractie-

punten wijzen. En een partijleider links 
van het politieke centrum kan daarbij 
goed vooraan staan. Nu slaagt Thom de 
Graaf er ook al wel in om ophef te veroor
zaken door iets te zeggen. Je moet echter 
voorzichtig zijn dat aan hetgeen je roept 
voorbijgegaan wordt, juist omdat je roept.' 
W: Is D66 niet de partij die zich het sprook
je van Peter en de wolf niet voor de geest 
hoeft te halen, omdat er de traditie is eerst 
na te denken en dan pas te roepen? 
D: 'Nee, de timing klopt weleens niet. 
Thom de Graaf doet soms uitlatingen op 
het verkeerde ogenblik.' 
W: Het lijkt me dat het soms beter is om 
kleine stappen na elkaar te zetten, in 
plaats van hard te roepen en een grote stap 
ineens willen maken. 
D: 'Het is een risico om te proberen men
sen mee te krijgen in een grote stap. De
mocratie vraagt ook voorzichtigheid. Bij 

D: 'Als de media ingaan op hoe de politiek 
met staatsrechtelijke vernieuwing bezig 
is, kan dit stimulerend zijn voor de ver
nieuwing, maar de media kunnen even
goed alleen de populaire kritiek op het 
overheidsgebeuren aanwakkeren. Wan
neer er iets belangrijks als het rapport van 
de commissie-Elzinga gepresenteerd 
wordt, zullen de media er in elk geval iets 

assistent in Zuid-Holland. een referendum over invoering van de 
euro zouden we zijn weggestemd .. .' 

mee doen.' Michel Jager jr. (M), een jonge W: ... terwijl nu een halfjaar na de invoe-
W: Hoe is staatsrechtelijke vernieuwing 
dan te stimuleren? 
D: 'Het moet eerst slechter gaan: mensen 
moeten de indruk krijgen dat er een pro
bleem is voor er draagvlak kan ontstaan 
voor mogelijke oplossingen. Zover is het 
nog niet, de burger ligt niet wakker van 
een monistisch stelsel op locaal en regio-
naal niveau.' 

jurist in rijksdienst, is daarna 
om een reactie gevraagd. 

Deze jongeren gaan na wat 
eigenlijk het belang is van 

democratisering en ze 
schuwen de kritiek niet. 

W: Dualisme kan nadrukkelijk worden Devalueren de kroonjuwelen? 
voorgesteld als een tegengif tegen politici 
die alles stilletjes onder elkaar regelen, te-

ring er niemand zich meer druk over zal 
maken. - Laten we proberen om de balans 
op te maken van anderhalf paars kabinet. 
M: 'Dan zijn er drie dingen belangrijk voor 
de staatsinrichting. Ten eerste krijgt bij 
een burgemeestersbenoeming de Raad 
meer invloed en hierbij wordt een referen
dum mogelijk. Ten tweede krijgt de locale 
democratie na Elzinga een dualistisch ka
rakter met bijvoorbeeld de wethouder van 
buiten de Raad. En ten derde komen er 
locale rekenkamers.' 

gen achterkamertjespolitiek waar burgers 
onterecht buiten blijven. Als nu de link tussen publieke opinie en 
staatsrechtelijke vernieuwing erg zwak is, wat is dan de legitieme 
motor van het vernieuwingsproces? 

D: 'Wat mij van Paars zal bijblijven is de 
economische deregulering als pluspunt, en alle gedoe met betrek-

D: 'Dat is waarschijnlijk het probleem waar D66 mee zit.' 
W: Als de kroonjuwelen van D66 in onze democratie niet populair 
worden, moet de partij ze dan maar inruilen voor andere? 
D: 'Nee, maar eerst dient te zijn duidelijk gemaakt dat ze echt een 
vraagstuk beantwoorden. De partij moet echt problemen blootleg
gen en daar aandacht voor krijgen.' 
W: Dat lijkt me makkelijker vanuit de oppositie, met een partijlei
der die het imago van een vechtersbaas heeft. 
D: 'Vanuit de oppositie kun je mensen inderdaad beter op knel-

De auteur is redacteur van Idee. 
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king tot de spoorinfrastructuur en de files als minpunt.' 
W: Paars had kennelijk een momentum om de economie te liberali
seren met sluitingstijden en vestigingsvereisten, en om één en ander 
los te trekken in de persoonlijke levenssfeer. Zou je dan niet ver
wachten dat er ook een momentum was om liberalisering los te 
laten op de politiek en het openbaar bestuur? 
D: 'In de economische sfeer kon iets gedaan worden doordat eco
nomie altijd in de belangstelling staat. De ommekeer met betrek
king tot de persoonlijke levenssfeer is voor Nederland een beetje 
een kwestie van prestige: we kunnen aan de hele wereld laten zien 

'We hebben toch erg 
gezapige burgers in dit land' 

hoe vrijzinnig we zijn en onszelf op de borst slaan. Staatsrechte
lijke vernieuwing is niet zo stoer, maar al is de gelegenheid dus 
niet zo gunstig, er is wel wat in gang gezet. De vernieuwing die 
door de paarse kabinetten is ingezet, zal door een volgend kabinet 
verdergevoerd worden. De maatschappelijke discussie is niet op
geflakkerd maar er smeult wel een soort veenbrandje. In het huis 
van Thorbecke is er bijvoorbeeld een verdieping te veel, door de 
Europese integratie nu zeker, uiteindelijk wordt vast een bestuurs
laag weggehaald. We kunnen het best zonder de provincies.' 
W: Een bestuursla,ag.,(ninder? Kun je' met deelgemeenten, stadsde
len en allerhande regio vorming niet zeggen dat er een explosie van 

6 

overheden gaande is, wilje die ontwikkeling beheersen? 
D: 'Die lijn is er wel, maar die ontwikkelingen zijn vooral iets van 
de gemeenten. Opdeling van gemeenten en samenwerking van ge
meenten tonen beslist niet de noodzaak van een provincie aan.' 

Enthousiasme voor staatsrechtelijke vernieuwing bestaat toch 
wel ergens: voorzitter Jasper Hörmann is bij de Jonge Democraten 
een werkgroep 'tijd voor een nieuwe Thorbecke' (TNT) begonnen. 
Waarschijnlijk gaat de JD daarmee tegen de stroom in. David 
beluisterend is het begrijpelijk dat staatsrechtelijke vernieuwing 
niet snel gaat, met bijval van Michel hoeft dat ook niet. Inzake het 
thema staatsinrichting is Paars wat teleurstellend, maar dat is te 
eng gezien. De democratische vernieuwing heeft onmiskenbaar 
plaats: onder de naam van 'bestuurlijke vernieuwing' of 'interac
tieve beleidsvorming'. De paarse coalitie heeft de institutionele 
politiek nog niet opengebroken, maar het openbaar bestuur wel en 
dat is voor het dagelijks leven van burgers van meer belang .• 
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VOLKSGEZONDHEID . WELZIJN EN SPORT 

Els Borst: 'Nog niet iedere 
patiënt is koning' 

Over individuele autonomie en keuzevrijheid 

T rots vertelt Els Borst hoe ze in 

1994 in Paars I al begonnen is 
met 'het centraal stellen van de 

patiënt'. Die moest zich niet langer onder
geschikt maken aan de dokter, vond ze sa

men met haar partijgenoten. En omdat je 
als minister vooral beleid maakt via wet
ten, kwamen die er. Ze somt ze op: de wet 
op de geneeskundige behandelovereen
komst, op medisch-wetenschappelijk on
derzoek ('proefdieren waren beter be
schermd dan patiënten'), op medezeggen
schap ('vooral bedoeld om de positie van 
cliëntenraden te versterken'), op het 
klachtrecht ('klinkt droevig, maar toch 
belangrijk dat daar een verplichte procedu
re voor is') en de wet op de medische keu
ringen voor 'mensen met een vlekje, die 
door die verplichte keuringen geen baan 
konden krijgen'. En vooral niet te vergeten: 
het persoonsgebonden budget, dat nu 
beschikbaar is voor gehandicapten, oude
ren en in de geestelijke gezondheidszorg. 
Enthousiast: 'Het is toch de ultieme "empo
werment" van de patiënt dat je zelf mensen 
in mag huren die doen wat jij vraagt.' 

Mondig 

door Margo Andriessen 

'Interview met de duivel, zet 
dat er maar boven', zegt 

minister Els Borst ironisch, 
als ik haar vertel dat zij 

vanwege haar medisch-ethisch 
beleid in streng gereformeerde 
kring als de duivel zelf wordt 

gezien. Ze is trots op haar 
D66-profiel. Individuele 

autonomie en keuzevrijheid, 
daar gaat het haar om. 

'Xenotransplantatie, onderzoek 
met embryo 's, als dat een 

ernstige ziekte kan genezen, 
moeten we het doen. Zolang 

het maar omgeven is met 
waarborgen van respect 

en zorgvuldigheid.' 

chronische patiënten voor ogen te hebben, 

mensen met multiple sclerose of reuma, 
wier leven totaal door hun ziekte beheerst 
wordt. 'Hoe chronischer, hoe meer nood
zaak tot zeggenschap', vindt ze. 'Gewone 

patiënten, met een kortdurend ziekte, nou 
ja, die moeten zich maar even aanpassen 
aan de ziekenhuisorganisatie.' Eigenlijk 
moeten die zich gewoon mondig gedragen 
tegenover arrogante artsen. 'Zo'n dokter 
die je afsnauwt als je vraagt wat je bloed
druk is, ik zou gewoon weglopen! Of ik zou 
zeggen: "Het is mijn bloeddruk die wordt 
gemeten met mijn premiegeld, dus u krijgt 
nog één kans!"' Maar ze merkt wel dat 'de 
nieuwe generatie artsen al heel anders 
praat over patiënten en hen veel meer als 
medemens behandelt. Ze zou nog wel 
graag een andere verbetering zien: de ba
sisarts, iemand die 'als een soort vaste in
termediair voor de patiënt werkt' en als 

vast baken functioneert in het web van de 
talloze specialisten en zusters die mensen 
aan hun ziekenhuisbed krijgen. 'Ik denk 
dat het nodig geworden is, door al die ver
schillende specialismen die er tegenwoor-

dig zijn, die bovendien nog eens worden 
uitgevoerd door mensen die in deeltijd werken.' 

Hoe komt het dat bijna niemand die mooie maatregelen kent? Dat 
is toch jammer. 

Patiëntenperspectief 

Borst onderkent het probleem van de geringe bekendheid, maar 
voor deze kwaal heeft ze ook een medicijn gevonden. 'Ik heb de 
patiëntenorganisaties extra geld gegeven zodat ze een vuist kun
nen maken. Daarvoor zit inmiddels dertig miljoen gulden in een 
fonds.' Ook de regionale patiëntenplatforms hebben dankzij haar 
een belangrijkere rol gekregen, 'want het beleid moet in de regio 
plaatsvinden' . 

Moeten we nu eerst lid worden van een patiëntenorganisatie om 
onze positie tegenover de dokter te versterken? 
'Nee, dat hoeft nou ook weer niet.' Els Borst blijkt toch vooral de 

De auteur is redacteur van Idee. 
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Het patiëntenperspectief van Els Borst. Dat gaat over haar diepste 
overtuiging, maar ze wordt afgerekend op de wachtlijsten en het 
personeelstekort. Terecht, want in het regeerakkoord van Paars 11 
tekende ze zelf voor het terugdringen van de wachtlijsten en 'meer 
handen aan het bed'. 
Daar heeft ze hard aan getrokken, vindt ze zelf. Er is nu een con
venant tussen ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars om de 
wachtlijstproblematiek zó aan te pakken dat er in 2003 geen 
onaanvaardbare wachttijden meer zijn. Maar de bizarre situatie 

doet zich voor dat de operatiekamers niet méér gebruikt worden. 

'Veel medisch specialisten zitten gedwongen met de armen over 
elkaar. Ze spelen golf, patience op de computer', wist het Algemeen 
Dagblad in maart zelfs te melden. Het leidt bij Borst tot diepe ver
ontwaardiging: 'Laten ze toch die golfstick opbergen en gaan ope-
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reren! Het komt door die wantrouwigheid van de ziekenhuisdi
reçteuren. Die noemen zich tegenwoordig "ondernemer", maar ze 
durven geen enkel risico te nemen. Ze weten dat het geld eraan 
komt, maar ze willen eerst tot op de laatste cent weten hoeveel ze 
krijgen.' 
Maar de precieze uitslag duurt nog een paar maanden, want het 
wachtlijstengeld moet worden verwerkt in de tarieven, via het 
CTG (college tarieven gezondheidszorg). Ministeriële zucht: 'Ik wil 
ook heel graag van dat bureaucratisch gedoe af.' Borst hoopt van 
harte dat er een einde komt aan de gemakzucht die door het hui
dige aanbodstelsel in de hand wordt gewerkt. ' Ik ben in 1995 
begonnen met het voorbereiden van de vereenvoudiging van het 
systeem.' Maar nu blinken in de verte vraagsturing en marktwer
king, waarvoor ze inmiddels ook haar plannen heeft ontvouwd. 
Dan moet er echt een einde zijn gekomen aan de verstoppingen in 
de gezondheidszorg. 'Straks heeft geen enkel ziekenhuis nog een 
budgetgarantie. Dat moeten ze verdienen in hun afspraken met 
zorgverzekeraars.' Haar toekomstbeeld: 'Een zelfsturend systeem, 
waarin iedere partij geprikkeld wordt tot goed gedrag. De over
heid hoeft dan nog maar op een paar dingen toe te zien: toeganke
lijkheid, betaaIbaarheid en kwaliteit.' 

Jaarlijkse gevechten 

Waarom is ze pas zo laat begonnen met een andere aanpak? 
'Ik kon het niet eerder veranderen. Toen ik in 1994 als minister 
aantrad, was het regeerakkoord al kant en klaar. Paars I was vol
ledig gericht op kostenbeheersing. Mijn hoofdopdracht was: "Je 
moet bezuinigen." En er was al twintig jaar bezuinigd op de ge
zondheidszorg! De groeiraming was consequent te laag, hetgeen 
leidde tot de bekende jaarlijkse gevechten om meer geld. In Paars 
II werd de groeiraming realistischer, dat was voor mij ook een eis 
vooraf.' Borst kreeg vervolgens, daarbij geholpen door de vele mee
vallers binnen de rijksbegroting, ook nog een bedrag los bovenop 
het regeerakkoord. Voor het wegwerken van de wachtlijsten en 

'De sector was een 
ellendepost" een slokop 
en een bodemloze put" 
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'En er was al twintig jaar 
bezuinigd op de 

gezondheidszorg! ' 

achterstallig onderhoud. Die extra investering was geen zwaar 
discussiepunt meer 'want', zegt ze trots, 'in het kabinet is de 
opvatting over gezondheidszorg heel anders geworden. Het wordt 
nu gezien als investering in de samenleving, van belang voor de 
economische groei.' 
Nadrukkelijk: 'Die omslag schrijf ik op mijn eigen conto! Daar heb 
ik jaren over gedramd en heel hard aan getrokken. Toen ik aan
trad als minister van volksgezondheid stond de sector in een 
kwade reuk. Het was een ellendepost, een slokop en een bodemlo
ze put. Bij politici bestond een "doktersafkeer", men vond de spe

cialisten "zakkenvullers". In het kabinet wordt nu 
echter met respect gesproken over de dokters, die zo 
hard werken.' Het jaarlijks gevecht dat er meer geld 
bij moet, omdat te laag geraamd is, zal door deze 
andere houding verdwijnen. Daarvan heeft ze al een 
voorbeeld: de geneesmiddelen. 'Ik heb mijn goede 
vriend Zalm erin meegekregen de uitgavengroei voor 
de genees- en hulpmiddelen op tien procent per jaar te 
ramen en zie, het probleem met de overschrijdingen is 
opgelost. Zo moet het ook met de rest.' 

Solidariteit 

'Goede vriend Zalm' vertelt graag, dat minister Borst 
wel veel vraagt voor iemand die jaarlijks geld op de 
begroting overhoudt. Hoe zit dat dan? 
'Daar is Hans Dijkstal mee begonnen, met dat ver-
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haal, maar het klopt niet. Ik houd op een begroting van tachtig 
miljard vijftig miljoen over. Dat is echt niet veel. Ik ken collega's 
die naar verhouding veel meer overhouden!' Strijdlustig: 'Ik kijk 
uit naar mijn beleidsverantwoording in de Tweede Kamer, dan zal 
ik ze dat nog eens precies vertellen. Op "woensdag gehaktdag" zal 
ik gehakt maken van dat verhaal!' 

'Op "woensdag gehaktdag" 
zal ik gehakt maken van 
dat verhaal!' 

Els Borst is stap voor stap aan het dereguleren. Vraagsturing moet 
de plaats innemen van aanbodsturing. De bureaucratie zal ver
dwijnen. Maar komt daarmee de patiënt ook centraal te staan? 
Wordt de bureaucratie door haar niet gewoon verplaatst naar de 
zorgverzekeraars? 
'We kunnen niet zonder de ziektekostenverzekeraars. Als iedereen 
contant zou moeten betalen voor zorg, komt er een verschrikkelij
ke ongelijkheid in dit land. In de gezondheidszorg is solidariteit 
essentieel. Via ons verzekeringsstelsel betalen de gezonden mee 
voor de zieken.' Ze wijst op het grote voordeel van nog maar één 
bureaucratische laag en niet drie, zoals nu het geval is met de 
overheid, de centrale organen en de verzekeraars. De overheid 
moet de verzekeraars wel in de gaten houden, vindt ze, want 'de 
premies mogen niet te hoog worden, anders kunnen de mensen 
het niet meer betalen. Ook moeten we als regering om economi
sche redenen de collectieve uitgaven nu eenmaal in de hand hou
den. En er blijft druk van bovenaf op de ketel nodig, omdat men in 
de ziekenhuizen niet efficiënt meer werkt als het financieel te 
gemakkelijk wordt gemaakt'. 
So much voor het geloof in de doelmatigheidseffecten van markt
werking. Nee, vraagsturing is bij Borst toch wat ander dan volle
dige marktwerking. Met ziekenfonds en AWBZ-premies valt er ook 
geen winst te behalen, als het aan haar ligt. Daarvoor moeten 
zorgverzekeraars het ook niet doen. 'Zorg verzekeren is een maat
schappelijke activiteit. Daarom leg ik ook een acceptatieplicht op. 
Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren als u wilt overstappen. 
Als de verzekeraars dat niet aantrekkelijk vinden, gaan ze maar 
wat anders doen.' Ondertussen, constateert Borst, hebben de ver
zekeraars heus wel in de gaten, dat een ziektekostenverzekering 
als 'trekpleister' dient om verzekerden ook andere polissen bij 
dezelfde maatschappij te laten sluiten. 

Winterslaap 

Er mag van Borst vanwege de marktwerking geen 'kapitaalver
nietiging' plaatsvinden. 'Dus geen marktwerking bij topklinische 
zorg zoals orgaantransplantatie, want dan krijg je net als in 
Amerika van die ziekenhuizen die anderhalve hartpatiënt behan
delen. Daarvan is de kwaliteit slecht. Maar het kan wel op "deel
markten" zoals de thuiszorg en de kraamzorg. Bij de thuiszorg, het 
terrein van haar staatssecretaris Margo Vliegenthart, is een enor
me slag gemaakt door de marktwerking. Dat AWBZ-terrein ver
keerde in diepe winterslaap, want alles was gegarandeerd. Nu 
laten we meer aanbieders toe en dat bevordert de concurrentie. M 
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en toe gaan er nu ook aanbieders failliet, dat is wel de consequen
tie van marktwerking. Maar het resultaat is, dat de wachtlijsten 
daar snel afnemen.' 

Is dat zo? Waar komen dan al die verhalen vandaan over bejaar
den die in hun eigen vuil liggen te creperen? 
Het is nog niet overal even ver, maar 'in Oost-Gelderland, Fle
voland en Friesland zijn geen wachtlijsten voor thuiszorg meer'. 
Schrale troost voor de bewoners van de randstad. 'Daar zitten we 
inderdaad weer met een groot personeelstekort. Dat nekt ons. We 
zijn aan het dereguleren, we laten concurrentie toe en we hebben 
geld genoeg. Nu struikelen we over het personeelstekort.' 
Ministeriële zucht: 'Zo is er altijd wat. Daarom moeten we ook snel 
werk maken van de voorstellen van de commissie-Van Rijn, die 
vindt dat er veel meer gedaan moet worden om het aantrekkelijk 
te maken in de collectieve sector te werken. Ik ga proberen daar 
aardig wat geld voor binnen te halen.' 
De minister ziet in dat verband ook een kans voor haar ander 
wens: doorgroeifuncties voor verpleegkundigen. Naar functies 

'Ik geniet ervan! Wat ik doe, 
dat gaat ergens over' 
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waarbij verplegers ook kleine chirurgische ingrepen kunnen ver
richten. Of waarbij ze een eigen spreekuur kunnen houden in een 
huisartsenpraktijk of ziekenhuis, voor bijvoorbeeld griepvaccina
ties en controles van chronische patiënten. 'Met zo'n loopbaanper
spectief is het veel aantrekkelijker in de verpleging te gaan.' 

~s verzekeraars dat niet 
aantrekkelijk vinden., gaan ze 
maar wat anders doen!" 

Stelselherziening 

Staatssecretaris Hans Simons van gezondheidszorg beleefde er een 
roemloos einde door: de stelselherziening. 7bch pakt Els Borst het 
onderwerp nu weer op, ook al zal ze haar ministerschap er niet mee 
kunnen afsluiten. Het wordt een typisch onderwerp voor de verkie
zingen. Vreemd, dat nu juist D66 daar een nieuwe zwengel aan 
geeft? 
'Er lag natuurlijk al een basis, met het voorstel van Roger van 
Boxtel om kleine zelfstandigen onder het ziekenfonds te brengen. 
Ik wou in Paars I niet verder gaan dan die "kleine stapjes". Ik heb 
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met de echte stelselherziening gewacht tot er draagvlak begon te 
ontstaan voor een basispakket voor iedereen. Ik herinnerde me 
nog levendig de discussie tussen D66'er Rinnooy Kan (toen voor
zitter van de werkgeversorganisatie) en Simons, waarbij de werk
gevers het voorstel het graf in hebben geholpen. Maar nu, met het 
SER-advies, staan de werkgevers en dus ook de grote verzeke
raars in ieder geval achter éénzelfde verzekering voor iedereen, de 
kern van het nieuwe stelsel.' Borst is ervan overtuigd, dat 'de 
coalitiepartners in het volgend kabinet het plan op hoofdlijnen 
zullen voltooien. Ik ben er nu zelfs met het CDA over in gesprek. 
Alles hangt nu immers af van draagvlak. De laatste politieke 
meningsverschillen kunnen dan bij de kabinetsformatie worden 
geslecht'. 

Els Borst is inmiddels een veelbesproken minister. De pers zit 
haar op de hielen. Ze krijgt de schuld van ongeveer alles wat fout 
gaat in de gezondheidszorg. Hoe houdt ze dat vol? Geen paniek, ze 
draait rustig en inmiddels politiek volleerd haar eigen programma 
af. Sterker nog, ze is strijdlustig en enthou~iast. 'Ik geniet ervan! 
Wat ik doe, dat gaat ergens over. En het is weer tijd voor grote 
ambities.' Ze straalt de innerlijke overtuiging uit, dat ze aan het 
eind van haar ministerschap haar doelen gehaald heeft. 'De trein 
rijdt, maar we zijn nog niet bij het eindstation. Nog niet iedere 
patiënt is koning.' • 

Vijf gerealiseerde voornemens van Els Borst 

1. Meer geld voor de zorg. Aan twinig jaar kostenbeheersing in 
het volksgezondheidsbeleid is onder Els Borst een einde geko
men. De volumegroei voor de zorg is gestegen van 1,3% aan het 
begin van Paars 1 naar 3,5% in 2000. Die omslag is gemaakt in 
Paars 2: de zorg wordt niet langer gezien als een kostenpost, 
maar als een maatschappelijke investering. 

2. De sturing in de zorg wordt op modeme leest geschoeid: 
van centrale, aanbodgerichte sturing naar decentrale, vraagge
richte sturing. Dit gaat gepaard met forse deregulering: minder 
overheid, minder bureaucratie, meer ruimte voor initiatief. 
Verzekeraars, consumenten en zorgverleners krijgen de vrijheid 
en verantwoordelijkheid om in hun eigen omgeving aanbod en 
vraag naar zorg zo goed mogelijk op elkaar afte stemmen. 

3. Het opnemen van de kleine zelfstandigen in het ziekenfonds 
was voor Els Borst een eerste stap in de richting van een ver· 
plicllte basÏ8verzekering voor iedereen. De door haar in gang 
gezette herziening van het verzekeringsstelsel zal voor de vol
gende kabinetsformatie in de steigers staan. 

4. De rechtspositie van de patiënt is versterkt: door de Wet 
op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet op bijzon
dere medische verrichtingen, de Wet inzake medische experi
menten met mensen, de versterking van de positie van cliën
tenraden, het klachtrecht, de Wet op de medische keuringen en 
het persoonsgebonden budget. 

5. Els Borst heeft veel geregeld op medisch-ethisch gebied, 
netelige vraagstukken die vorige kabinetten hebben laten lig
gen. Illustratief daarvoor is de Euthanasiewet. Maar ook: de 
Wet orgaandonatie, en wetgeving over foetaal weefsel en over 
handelingen met geslachtscellen en embryo's. 
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Te zinnig, zuinig, nuchter en verstandig 

Pragmatisme Borst leidt niet tot politiek succes 

V olksgezondheid, dat is Borst. Die in 
haar tweede termijn zit. Er is sprake 

van continuïteit want Paars 1 en Paars 2 
zijn niet goed te scheiden. Het beleid was in 
de eerste plaats incrementeel, 'kleine pas
jes'. Niet geleid door 'grote verhalen' of 
blauwdrukken, van een beter stelsel bij
voorbeeld. In de tweede plaats geleid door 
het doel de kosten te beheersen ter beper
king van de collectieve lasten. Ten derde 
praktisch, naar goed Nederlands gebruik. 
Zinnig, zuinig, nuchter en verstandig. 

Waar heeft dat toe geleid? Op z'n best tot 
een gezondheidszorg die zich beter bewust 
is van het principe dat men zich moet ver
antwoorden. En op z'n slechtst tot een rond
dwalen dat ons na acht jaar blijkt te hebben 
teruggevoerd tot waar voorganger staatsse
cretaris Hans Simons er de brui aan gaf: de 
basisverzekering. Of nog wat verder terug: 
de openeindefinanciering. 

Beheersing 

De beheersingsdoelstelling was het meest 
dominante kenmerk. Afkomstig uit de 
periode dat de politiek zich bewust werd 
van de noodzaak de immer groeiende kos
ten van de zorg in de hand te gaan krijgen, 
de periode van staatssecretaris Hendriks. 
Een kostenstijging die voor een groot deel 
werd veroorzaakt door de behoefte de gehe
le bevolking toegang te geven tot de zorg, in 
wetgeving vastgelegd in AWBZ en zieken
fondswet. De noodzaak tot bezuinigen werd 
alleen maar sterker toen de combinatie van 
Europese eenwording en de overwinning 
van het vrije marktdenken een rigoureuze 
beperking van de collectieve lasten voor
schreef. D66 heeft getekend voor de uitvoe
ring van dat beleid. Inhoudelijk gemotiveerd 
door een verwijzing naar de onbeheersbare 
vraag door hoofdzakelijk de vergrijzing en de 
groei van het medisch-technisch kunnen. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
grenzen bereikt zijn. De aanbodregulering 
heeft geleid tot schaarste. De verdeling 

Sirnoll Groell is klillisch geriater elt lid vall de 
SWB-werkgroep Volksgezolldheid 

daarvan roept allerlei tijdrovende bureau
cratische procedures op die leiden tot 
wachtlijsten. Vooral in het eerste comparti
ment, maar in toenemende mate ook in de 
curatieve zorg. De burger is echter mondig 
en dwingt de zorg via de rechter af. En ook 
is hij consumentistisch: zorg die leverbaar 
en gewenst is, moet verkregen kunnen 
worden. 

Pragmatisch 

Els Borst is pragmatisch, dus zij volgt het 
tij. Daarom staan vraagsturing in de AWBZ 
en outputfinanciering in de curatieve zorg 
nu op het programma. De beheersingsdoel
stelling wordt gedelegeerd aan gebudget
teerde verzekeraars 
die moeten werken 
in een gereguleerde 
markt. De vraag is 
wel hoe dit zich ver
houdt tot Europa, 
dat vraagt om een 
keuze tussen een 
sociaal (en dus van 
mededinging gevrij
waard) stelsel en een 
commercieel stelsel, 
dat aan de wetten 
van de vrije markt 
dient te gehoorza
men. Daar past aller
lei regelgeving niet zo 
in. 
Wat leert dit D66? 
Dat pragmatisme als 
principe geen succes
volle politiek ople
vert. Daar is meer 
voor nodig, namelijk 
een keuze vanuit een 
inhoudelijke overtui
ging. Dat ontbrak te 
veel in de zeker in het 
begin succesvolle 
D66-inbreng in het 
volksgezondheidsbe
leid. Misschien dat in 
de voorstellen van de 
werkgroep Volksge-
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zondheid die inhoud te vinden is, namelijk 
dat 'mensen recht hebben op zorg die effec
tief en doelmatig is'. Ongeacht de kosten. 
Die stelling roept vervolgens zijn eigen vra
gen op. Bijvoorbeeld de vraag of het haal
baar is om het verstrekkingenpakket door te 
lichten op de criteria effectiviteit en doelma
tigheid; de vraag of de politiek hanteerbare 
resultaten boekt en politieke keuzen in de 
zorg mogelijk maakt; de vraag of het geheel 
van aanspraken dat zo ontstaat redelijker
wijs te betalen is; en onder welke condities 
die aanspraken moeten worden gehono
reerd, die van de vrije markt of die van een 
sociaal uitvoeringsregiem. 
Werk dus voor de politieke profilering van 
D66, werk voor de toekomst. • 
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Regels en lllanagers verstikken praktijk 

Huisarts en patiënt leggen het loodje 

E ls Borst doet alles om de patiënt ko
ning te maken, maar huisarts Pieter 

Wibaut merkt daar bar weinig van. Of het 
nu door haar komt, haar voorgangers of 
maatschappelijke ontwikkelingen: na zeven 
jaar Paars leggen huisarts en patiënt het 
loodje. 

Eén ding is zeker: de door Els Borst 
gewenste eigen verantwoordelijkheid van 
de patiënt is bijna achter de horizon verd
wenen. Door een toenemende 'c1aimcultuur' 
viert de defensieve geneeskunde hoogtij , 
hand in hand met de medicalisering. De Ne
derlander voelt zich niet meer verantwoor
delijk voor zijn gezondheid. Maar ook de 

gezondheidszorg zelf heeft de patiënt uit 
het oog verloren. Als huisarts verneem ik al 
twintig jaar dat de eerste lijn versterkt 
wordt. Dit heeft slechts geleid tot een groei
ende horde zorgmanagers die de eerste lijn 
verstikken. In de ziekenhuiswereld, de twee
de lijn, is de zorg in economische zin een 'pro
duct' bij ziekte of afwijking. ('Ziekten 
bestaan niet', J. van der Meer, hoogleraar 
interne geneeskunde, afscheidscollege VU 
Amsterdam, 2000) 
Een grote verdienste van Borst is, dat zij 
aantoonde dat ziekenhuisdirecties de 
wachtlijsten ook kunstmatig in stand hou
den. (Naar verluidt worden nu zelfs wacht
lijsten gecreëerd vanwege het geld om ze op 
te ruimen.) Zorgmanagers kunnen dus niet 

meer beweren dat de zorg voor de patiënt 
vooropstaat. Ook zonder dat bestaan intus
sen wachtlijsten en beddentekorten door 
het onbegrijpelijke tekort aan verpleegkun
digen. 

B eroepsgroep 

De verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen 
bij Borst. Er zijn medeschuldigen. Bij het 
huisartsentekort ligt grote verantwoorde
lijkheid bij de beroepsgroep zelf. De Huis
artsenvereniging heeft traditioneel meer 
oog voor belangen van gevestigde huisart
sen dan van aankomende collegae. Zij 
drong stevig aan op verlenging van de twee
jarige opleiding met een jaar, waardoor het 
tekort met honderden toenam. Helaas heeft 
Borst zich laten wijsmaken dat dit derde 
jaar vanwege Europese regelgeving niet 
kan worden afgeschaft. Huisart
senopleiders vragen al jaren welke regelge
ving dat is, en dat ze er dus niet is. 
Voor iedereen is duidelijk dat we keuzes 
moeten maken om de zorg betaalbaar en be
reikbaar te houden. Als we echter zien dat 
nagenoeg de hele Tweede Kamer zich verzet 
tegen het voornemen om niet zieke rokers 
geen cholesterolverlagende middelen te ver
goeden, dan is andermaal duidelijk dat het 
parlement echte keuzes niet gemakkelijk 
maakt. Er zijn uitsluitend politieke rede
nen waarom voor de anticonceptiepil nog 
steeds een recept nodig is. De pil blijft daar
door voor een groep vrouwen moeilijk 
bereikbaar. 

Verwijsbriefjes 

In de grote steden is een groot tekort aan 
huisartsen. Het is verbijsterend hoe allerlei 
instanties intussen beslag leggen op onze 
tijd. Enkele voorbeelden: 
• Verhoogde toiletpotten voor oudere men
sen zijn 'medisch' geïndiceerd boven een 
zekere leeftijd. In een nieuwbouwcomplex 
seniorenwoningen zag ik dat iedere woning 
standaard een Zaag toilet had. De woning
bouwvereniging attendeerde nieuwe bewo
ners op hun recht op een verhoogde toilet
pot. Alleen een indicatie van de huisarts 
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was vereist; 
• Ouders halen op aanwijzing van school 
geregeld een verwijsbrief voor 'logopedie', 
wat niet meer dan aanvullend taalonder
wijs is. 
Kan dat niet anders? Misschien moet er een 
meldpunt 'misbruik verstrekkingen' ko
men, maar dat raakt ongetwijfeld overbe
last. Ook de verzekeraars zullen niet mee
werken, uit concurrentieoverwegingen ver
goeden zij liever misbruik. Huisartsen moe
ten immers alles goedvinden? 'De verzeke
raar zal meer en meer de verzekerde pa
tiënt steunen in zijn of haar keuze. Het is 
immers een klant', schreef een zorgverzeke
raar me onlangs. 

Regels 

Begrijp ik Borsts jongste beleidsbrief 
'Modernisering Curatieve Zorg' goed, dan 
dient het accent minder op regels te liggen. 
Die intentie is me uit het hart gegrepen. 
Regels verstikken mijn alledaagse praktijk. 
Hoe die 'ontregeling' gestalte moet krijgen, 
is echter volstrekt duister. Wel zie ik Euro
pese regelgeving op ons afkomen, zij aan zij 
met de Nederlandse Mededinging Autori
teit. Met Enschede en Volendam vers in het 
geheugen is het afschaffen van regels ook 
niet echt populair. Wel spoort Justitie het 
OM aan tot vervolging van artsen die naar 
eer en geweten werken. Wegens moord. Ook 
al hebben die artsen aan alle zorgvuldig
heidscriteria voldaan. Nee, ik vrees dat het 
kabinet met dubbele tong spreekt. 

Tenslotte: Els Borst is nog niet klaar als 
minister. Daarom wil ik haar nog een idee 
meegeven. Omdat een rechtsbijstandverze
kering juridische kosten bij vervolging we
gens moord niet vergoedt, maken artsen 
soms zeer hoge schulden. Misschien een 
goed idee als Borst het COTG een aanwij
zing geeft voor overlijdensverklaringen van 
bijvoorbeeld fi .IOO, - vast te stellen om in 
een steunfonds te storten voor onschuldig 
vervolgde artsen .• 

Pieter Wibaut is huisarts te Amsterdam en steun
en consultatie-arts bij euthanasie 
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IDEE 
GROTESTEDEN - EN INTEGRATIEBELEID 

Een activerend nrlnister 
voor medeburgers 

Roger van Boxtel gelooft niet in multicultureel drama 

door Engbert Boneschansker en Marja Janssens 

I nde Haagse laagbouw van het mi

nisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties opent de mi

nister - colbert uit - het gesprek: 'Ik praat 
niet over allochtonen. Ik gebruik liever de 
term minderheden. Dat is neutraler. Min
derheden wonen soms al meer dan twintig 
jaar in Nederland. Die noem ik niet meer 
allochtoon.' Dat is duidelijk. We hebben het 
dus over medeburgers. Van Boxtel vindt 
het een belangrijk uitgangspunt, dat tij
dens het gesprek een paar keer terugkomt. 

Europa en minderheden 

Europa is een Europa van minderheden. 
Van oudsher kennen alle Europese landen 
omvangrijke minderheidsgroepen. Je zou 
dat de autochtone minderheden kunnen 
noemen. In Nederland is de Friese bevol
king zo'n bevolkingsgroep met een eigen 

Roger van Boxtel is minister 
voor Grotesteden- en 

Integratiebeleid. Het inte
gratie beleid is doelgroepen
beleid, gericht op arbeids
participatie en integratie 

van minderheden. Van Boxtel 
is coördinerend minister en 

moet vooral anderen stimule
ren, zoals andere ministeries 
en gemeenten. Van Boxtel: 

'Mondiaal zijn en blijven er omvangrijke 

migratiebewegingen. Nederland is de 
facto een immigratieland. Dat moet meer 
tussen de oren komen. In Europa zie je 
dat het toelatings- en integratiebeleid 
wisselt. Soms is het meer gericht op ar
beidsmigratie, zoals in Duitsland, waar 
een discussie wordt gevoerd over invoe
ring van "green cards". Soms wordt er 
eigenlijk geen expliciet beleid gevoerd. In
tegratiebeleid wordt nauwelijks in Euro
pese landen gevoerd. Nederland loopt 
voorop met zijn inburgeringstraject voor 

nieuwkomers. Buurlanden komen hier 
kijken hoe wij dat doen. Dat probeer ik de 
Tweede Kamer ook wel eens voor te hou
den als er kritiek is op de aanpak rond 
bijvoorbeeld taalcursussen. In Europees 
verband doen we het nog niet zo slecht.' 

'Ik ben een minister die het 
land in gaat om met mensen 
te praten en ze te activeren.' 

minderheidstaal en -cultuur. De laatste de-
cennia komen daar de minderheden uit niet-Europese landen bij. 
Doet Europa genoeg voor haar minderheden? 
'Wat doet Europa daaraan? Weinig tot niets. Ik vind dat ernstig. 
Op allerlei terreinen komt een gemeenschappelijk Europees be
leid tot stand maar op het gebied van toelating en integratie komt 
bijna niks van de grond. Er is wel een gemeenschappelijk veilig
heidsbeleid, maar geen gemeenschappelijk asiel- en vluchtelin
genbeleid. Daar is niets aan gedaan na de conferentie in Tampere 
van anderhalf jaar geleden. Europa zou een gemeenschappelijk 
beleid moeten ontwikkelen.' 

De laatste jaren wordt herhaaldelijk gewezen op de noodzaak voor 
Europa om migranten toe te laten. Met de sterk vergrijzende bevol
king is het welvaartspeil niet te handhaven. Tegelijkertijd worste
len de Europese landen met het toelaten van migranten. Hoe moe
ten we omgaan met de spanning tussen de behoefte aan arbeids
migratie en de moeilijke keuzes rond toelating en selectie van 
migranten? 

De ultteltrs werken bij het Economisch Bltreult Coltion van de Fryske Akademy 
te Leeuwarden en voeren onderzoek uit naar de positie vall Sltrinamers, 
Marokkanen en Irakezen in de provincie Fryslitn. 
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Een verloren generatie? 

Het ministerie heeft onlangs een rapport over zogenoemde oudko
mers laten verschijnenl. Dit rapport brengt de groep minderheden 
van voor 1998 (toen de Wet Integratie Nieuwkomers (WIN) van 
kracht werd) in kaart en beoordeelt de mate waarin deze groep het 

Nederlands beheerst en een opleiding heeft. De groep die het 
Nederlands met moeite beheerst en die niet meer dan basisonder
wijs heeft gevolgd, blijkt relatief groot: ongeveer een half miljoen 
mensen. Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd. On
geveer 40% van de groep oudkomers met een relatief grote maat
schappelijke achterstand komt oorspronkelijk uit Turkije of 

Marokko. Voor hen zou een vergelijkbaar programma kunnen 
worden opgesteld als voor nieuwkomers, met een taalcursus en 
maatschappij- en beroepsoriëntatie. 

Uit het SCP-rapport over oudkomers bleek dat er een zeer grote groep 
eerste generatie van met name Thrkse en Marokkaanse afkomst is, 
die wat taal, opleiding en arbeidsmarkt positie betreft een relatief 
grote achterstand heeft. Is er sprake van een verloren generatie? 

1. P. Tesser en R. Van der Erf, Oudkomers in beeld, Den Haag: Sociaal en 
Cltltltreel Planbltreau/Nederlands Interdisciplinair Demografisch Institultt, 
2000. Zie over de positie van minderheden in het algemeen, E.P. Martens en 
Y.M.R. Wéijers, IntegratiemonÎlor 2000, Rotterdam: J /lStitltltt voor 
Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO), 2000. 
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'Wat doet Europa? Weinig tot 
niets. Ik vind dat ernstig' 

'Ja, voor een deel is er een lost generation. Een eerste generatie die 
met weinig opleiding hier is gekomen. Die generatie heeft in ter
men van opleiding, taal en leeftijd een grote afstand tot de ar
beidsmarkt. De veranderingen in de sociale zekerheid kunnen 
bovendien slecht uitpakken voor juist deze groep.' 
De minister legt uit dat met de reorganisatie van de sociale zeker
heid de nadruk kan komen te liggen op het geleiden van kansrij
ken naar de arbeidsmarkt, de zogenoemde fase-1 en -2-cliënten. 
De eerste generatie valt juist voor een groot deel onder 'fase-4-
cliënten'. Van Boxtel vindt dat zorgwekkend, maar 'we kunnen 
voor die groep oudkomers niet alles doen'. 

Waar leg je de grens? Maakt iedere oudkomer boven de 45 jaar geen 
kans meer? 
'Je kunt niet duidelijk een grens stellen. Een deel van de eerste 
generatie van 45-plussers zal met opleiding en begeleiding wel een 
goede kans maken. Voor anderen zal het niet zinvol zijn om hen te 
dwingen om een bepaalde opleiding te volgen en aan de slag te 
gaan. Voor mij is het een vraag of je een deel van die mensen van 
de eerste generatie gelukkiger maakt als ze per se en met drang 
een diploma moeten halen en moeten gaan werken. Maatwerk is 
nodig. Wie wil en kan, moet de kans krijgen. Aan de andere kant 
is een nuancering op zijn plaats. De vader heeft in gezinnen vaak 
een voorbeeldfunctie. Het is daarom wel zinvol om er alles aan te 
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doen om ook die generatie te helpen. Maar mijn mogelijkheden 
zijn begrensd. Voor een deel zullen we er toch uit moeten groeien.' 

Drama 

Voor de jongere eerste generatie oudkomers ziet Van Boxtel wel 
degelijk goede kansen. Met de juiste opleiding en begeleiding kun
nen zij er wel komen. De gunstige arbeidsmarktsituatie is daarbij 
een steun in de rug. Over de tweede generatie is de minister posi
tief. De tweede generatie is succesvol en doet het wat betreft oplei
ding en taal veel beter dan de eerste. Een natuurlijk zijn er dan 
kleine groepen die niet in dat beeld passen. Van Boxtel gelooft niet 
in een scenario zoals onder anderen Paul Scheffer dat vorig jaar 
schetste. Scheffer stelde in NRC Handelsblad dat Nederland te 
ver is gegaan in het tegemoet komen aan de eigen cultuur van 
minderheden. Van Boxtel: 'Ik geloof niet in een drama zoals 
Scheffer dat heeft geschetst.' 

De eerste generatie gastarbeiders is hier in de zestiger en zeventiger 
jaren gekomen. Die zijn meteen aan het werk gezet, zonder oplei
ding en zonder taalcursus. Nu, met de huidige krapte op de ar
beidsmarkt, zie je werkgevers weer roepen om de inzet van met 
name asielzoekers. Maken we niet dezelfde fout als in de zeventiger 
jaren, en creëren we weer een nieuwe verloren generatie? Met ander 
woorden: wat moet de rol van werkgevers zijn? 
'Je had toen in de zeventiger jaren bedrijfsscholen. Dus er werd 
wel wat aan opleiding gedaan. Maar de bedrijfsscholen zijn bijna 
allemaal verdwenen. Nu is de zuigkracht van de arbeidsmarkt 
enorm. Ik wil met bedrijven afspraken maken over taalcursussen 
en opleidingen. We hebben net met een groot bedrijf een conve
nant afgesloten over werk en opleiding. Dat is heel positief.' 
Van Boxtel noemt dat duale trajecten: werk en opleiding aangebo
den door de bedrijven in samenwerking met de ROC's (Regionale 
Opleidingscentra). Binnen het huidige inburgeringstraject, dat in 
1998 met de Wet Inburgering Nieuwkomers in werking is getre-

'Maatwerk is nodig. 
Wie wil en kan, 

moet de kans krijgen' 

den, moeten alle nieuwkomers een inburgeringscursus volgen. 
Onderdelen daarvan zijn een taalcursus en maatschappij- en 
beroepsoriëntatie. Volgens Van Boxtel kun je afspreken dat de 
beroepsoriëntatie vervalt als iemand werk krijgt aangeboden door 
een werkgever. De werkgever moet wel ook de verantwoordelijk
heid nemen voor de taalcursus en werk voor een langere periode 
garanderen. 
Dat klinkt mooi, conventanten met het bedrijfsleven. Maar hoe con
troleer je of de afspraken worden nage-komen? 
'Kom nou zeg, we hebben net het eerste convenant met TNT Post 
Groep afgesloten. En bedrijven staan door de krapte op de arbeids
markt op de stoep om ook een convenant af te sluiten. In de con
venanten staan outputdoelen en daar controleren we op. Ik ga niet 
meteen met wetgeving beginnen. Laten we eerst maar eens zien 
hoe de eerste convenanten lopen.' 
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GROTESTEDEN- EN INTEGRATIEBELEID If---------------

Herijkt minder
hedenbeleid 

Vanaf begin jaren 
tachtig is het doel
groepenbeleid ont
staan. Het besef 
drong toen door dat 
Nederland een im
migratieland was en 
dat de gastarbeiders 
en de migranten, 
met name uit Suri
name, hier niet tijde
lijk verbleven. Ge
zinshereniging en -
vorming zijn vanaf 
die tijd de belang
rijkste bronnen van 
immigratie. Tegelij
kertijd werd duide
lijk dat de minderhe
den door de econo
mische crises in de 
jaren zeventig en 
tachtig onevenredig 
hard werden getrof-
fen. Gastarbeiders kwamen in groten getale terecht in WW, bij
stand en WAO - een situatie die tot op de dag van vandaag voort
duurt. Daarbovenop kwam in de loop der jaren ook het inzicht dat 
de tweede generatie het voor een deel niet veel beter deed. Met het 
doelgroepenbeleid werd gepoogd de achterstandspositie te verbe
teren van specifieke bevolkingsgroepen, zoals Turken, 
Marokkanen, Surinamers, Antillianen, vluchtelingen en woon
wagenbewoners. 
Van meer recente datum is het inzicht dat de minderheden onder
ling en binnen eenzelfde bevolkingsgroep sterk van elkaar kunnen 
verschillen qua taalbeheersing, opleidingsniveau, arbeidsmarkt
participatie en maatschappelijke participatie. De komst van groe
pen vluchtelingen uit verschillende Europese, Aziatische en Afri
kaanse landen heeft de bevolking verder gedifferentieerd. Zo heb
ben vluchtelingen vaak een andere opleidingsniveau dan de meer 
traditionele minderheden. Vandaar dat recent meer aandacht is 
gekomen voor nieuwkomers2. Een bijzondere ontwikkeling rond 
nieuwkomers is bijvoorbeeld dat de statushouders aanvankelijk 
naar de toegewezen gemeentes gaan, maar in de praktijk na ge
middeld twee jaar toch doorverhuizen naar de grotere steden3. 

Wordt er in het integratie beleid voldoende rekening gehouden met 
de verschillen in kenmerken tussen minderheden? 
Van Boxtel: 'In mei-juni wil ik een notitie naar de Kamer sturen 
die de aanzet moet zijn voor een herijkt minderhedenbeleid. Aan
leiding vormen met name de nieuwkomers. Daar weten we eigen
lijk heel weinig van. Bij nieuwkomers moeten we gebruik maken 
van het feit dat ze vaak beter zijn opgeleid. Bovendien moeten we 

2. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van het lTS naar nieuwkomers: H. 'van den 
Tillaart et al., Nieuwe etnische groepen in Nederland. Een onderzoek onder 
vluchtelingen en statushouders uit Afghanistan, Ethiopië en Eritrea, Iran, 
Somalië en Vietnam, Nijmegen: Institltut voor Toegepaste SociaLe Wetenschap
pen, KathoLieke Universiteit Nijmegen, 2000. 
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meer gebruik maken van de zelforganisatie van minderheden.' 
In het nieuwe beleid staat een specifiek doelgroepenbeleid niet 
meer centraal. Het beleid zal meer gericht zijn op de problematiek 
binnen groepen, of specifieke probleemgroepen, zoals jongeren en 
ouderen. Een principiële discussie over categoriaal (doelgroepen-) 
versus algemeen beleid is niet relevant. Het beleid zal zich moe
ten richten op de problematiek, met een 'antenne' voor specifieke 

'Er moeten meer "linking 
pins" komen tussen GSB 
en het minderhedenbeleid' 

aspecten bij minderheden. Door niet de doelgroep per se als uit
gangspunt te nemen, denkt de minister ook meer recht te doen 
aan het succes van veel minderheden. 

Wat zijn de plannen ten aanzien van de uitvoering van het nieuwe 
beleid? Een belangrijk deel van de beleidsuitvoering ligt bijvoor
beeld bij gemeenten. Hoe krijgje die om? 
'Je moet met andere ministeries en met gemeenten in de slag. Ik 
heb geen uitvoerend mechanisme. Ik ben een coördinerend minis
ter. Ik ben een minister die het land in gaat om met mensen te pra
ten en mensen te activeren. Ik wil de goede voorbeelden laten zien, 

3. Zie bijvoorbeeLd het lopende onderzoek van het Economisch Bureau CouLon 
van de Fryske Akademy naar Surinamers, Marokkanen en Irakezen in Fries
Land. 
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leren van best practices, zodat die elders kunnen worden overge
nomen.' 
'Vanuit Den Haag kun je weinig doen. Het moet lokaal gebeuren. 
Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat gemeenten toegankelijker 
worden voor minderheden. Organisaties zouden meer een afspie
geling moeten worden van de bevolking. Dat betekent meer min
derheden achter het gemeentelijke loket, in het buurthuis, in het 
bestuur van verenigingen, als wijkagent. Minderheden moeten 
worden betrokken bij het beleid. Gemeenten hebben nu nog te veel 
een aanbodbenadering. Er zijn te veel coördinatoren die de coördi
natoren coördineren. Een medewerker Minderhedenbeleid van 
een gemeente moet de mensen opzoeken, de mensen activeren. Ga 
de problemen aanpakken, ga de gemeenschap benaderen. 
Minderheden hebben bovendien zelf ook een verantwoordelijk
heid. Ook die moeten worden geactiveerd. Het gaat om rechten en 
plichten!' 
Maar u hebt toch ook het Grotestedenbeleid (GSB) in portefeuille? 
Daarmee kunje toch wel een hoop doen vanuit Den Haag? Omdat 
minderheden vooral een stedelijke bevolking betreft, is het groteste
denbeleid en bijvoorbeeld het jeugd(zorg)beleid toch in hoge mate 
een minderhedenbeleid? 
'Dat klopt, er moeten meer "linking pins" komen tussen GSB en 
minderhedenbeleid, die zijn er nu nog te weinig. Daar moet ik bin
nen de directies op het ministerie aan werken.' 

Een Marokkaanse burgermeester 

Waar staan we over tien, twintig jaar? 
'Legaal hier verblijvende minderheden zijn medeconstituerende 
burgers. Dat vind ik belangrijk. We moeten toe naar een echt 
immigratiebeleid. Nederland is de facto een immigratieland. Daar 
moeten we ons met z'n allen bewust van zijn. Bij de meeste asiel-
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zoekers spelen economische motieven ook een rol. Vooral de eerste 
periode, als ze hier komen, moeten we scherper organiseren.' 
Dat betekent dat vooral sneller duidelijk moet zijn of een verblijfs
titel kan worden verkregen of niet. Vervolgens actieve arbeids
markttoeleiding en scherpe sanctionering als een migrant niet 
mee wil werken. Bovendien: 'Over enkele jaren moet er een Euro
pees asiel- en integratiebeleid zijn. Er moet regulering zijn van 
vluchtelingen en werkzoekenden.' 
Van Boxtel gelooft in een goede uitkomst. Hij neemt als voorbeeld 
de Molukkers, bij wie eerst sprake was van een tragische situatie 
met veel werkloosheid. Nu zijn de scherpe kanten eraf en doen ze 
volop mee in de samenleving. Hun werkloosheidspercentage is 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een mooi voorbeeld dus hoe 
we boven de problematiek kunnen 'uitgroeien'. Volgens Van Boxtel 
kunnen we over een jaar of tien de eerste burgermeester van 
Marokkaanse afkomst tegemoet zien .• 

Vijf gerealiseerde voornemens van 
Roger van Boxtel 

1. op 20 december 1999 sloten de vijfentwintig grote steden een 
convenant met het Rijk om de stad economisch, sociaal en 
ruimtelijk te versterken. Het Rijk voegde 700 miljoen gulden 
aan geldstromen samen in de regeling sociale integratie en vei
ligheid en stelde voor deze convenantsperiode 16,5 miljard gul
den beschikbaar, voor 2000-2006 nog 'voorbeeldig' uitgebreid, 
aldus Europees Commissaris Barnier, met 192 miljoen euro uit 
de EU-Structuurfondsen. 

2. Een bindend element in GSB, integratie- en informatiebeleid 
is de bestrijding van maatschappelijke achterstand door bevor
dering van de participatie. Het project digitaal trapveld voor 
alle wijkbewoners investeert in aandachtswijken in ICT- en 
interneteducatie om de digitale kloof te verkleinen, de arbeids
marktpositie te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. 

3. In 1999 is het project Kiezen Op Mstand (KOA) gestart om 
het stemmen te moderniseren en aantrekkelijker te maken, 
drempels te verlagen en de betrokkenheid van de burger te ver
groten. Bij de verkiezingen van 2003 zal een groot experiment 
plaatsvinden met 'elektronisch stemmen op afstand'. 'Internet
stemmen' is in onderzoek. 

4. Op 2 april 2001 is een nieuwe generatie reisdocumenten 
ingevoerd die met de modernste technieken goed beveiligd zijn. 
Pasfoto en de handtekening zijn geïntegreerd in het reisdocu
ment en een tweede foto verschijnt als het reisdocument tegen 
het licht wordt gehouden. 

5. Vanaf 30 september 1998 is in Nederland de Wet In· 
burgering Nieuwkomers (WIN) van kracht om de zelfred
zaamheid van nieuwkomers te bevorderen met een inburge
ringsprogramma. Dit programma bevat onderwijs in de Neder· 
landse taal, Maatschappijoriëntatie en Beroepenoriëntatie. 
Daarnaast krijgen nieuwkomers maatschappelijke begeleiding, 
trajectbegeleiding en overdracht naar arbeidstoeleidende in
stanties of vervolgonderwijs. Op 1 april 2000 trad de Remigra
tiewet in werking waarmee de totale emancipatie van het mi· 
gratiebeleid is bereikt. 
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Holland, small but beautiful 
Inzichten van een geïntegreerde buitenlander 

'Wat? Zit jij alweer zestien jaar in 
Nederland?', vragen mijn vrien

den en bekenden altijd weer verbaasd als ik 
hun vertel dat ik sinds 1985 als correspon
dent van Die Welt in Den Haag woon en 
werk. Ze willen of kunnen het eenvoudig 
niet bevatten en komen zonder mankeren 
met de vervolgvraag: 'Bevalt het je dan zo 
goed? Holland is toch saai, of niet soms?' 
Mijn antwoord ik dan altijd: 'Als het me 
hier niet zou bevallen en als Nederland voor 
een journalist echt zo saai zou zijn, was ik 
toch allang vertrokken. Niemand dwingt 
me om te blijven.' 

Wat bevalt me dan zo goed aan dit land? 
Veel, moet ik zeggen. Mijn familie, vrien
den, kennissen. Het werk, de Noordzee, de 
kosmopolitische en ontspannen sociale 
sfeer, de openheid en de tolerantie, het jaar
lijkse sinterklaasfeest (Pa, heb je je gedich
ten en surprises al klaar?), kortom, de 
Hollandse way of living. Het gevoel dat 
Londen en New Vork buursteden zijn. Ber
lijn, Parijs, München en Wenen zijn daar
entegen ver weg. Niet zozeer geografisch, 
veeleer mentaal. 

Als ik na een buitenlandse reis op Schiphol 
land en weer Hollandse bodem onder de 
voeten voel, heb ik het gevoel dat ik weer 
thuis ben. Back home again. Dat gevoel 
heb ik ook nog altijd als ik bij Venlo de 
grens met Duitsland passeer, of als ik in 
Peking of Taipeh aankom. Want eigenlijk 
heb ik drie vaderlanden: Duitsland, waar 
ik geboren en getogen ben; Holland, waar 
ik werk, een gezin heb gesticht en leef; en 
China, met name Peking en Taipeh, waar 
ik werkte voor ik naar Nederland kwam en 
afscheid nam van mijn politieke en intel
lectuele puberteit. 

Broodjescultuur 

Wat zou me uit Nederland kunnen veIja
gen? Een paar dingen. Het vooruitzicht dat 

Helmut Hetzei is sinds 1985 correspondent van Die 
Weil in Den Haag. 

ik dagelijke met de NS zou moeten reizen, 
of dagelijks met mijn auto in de file zou 
staan. Gelukkig werk ik thuis. Maar voor 
afspraken buiten Den Haag is het nagenoeg 
onmogelijk om op tijd te komen, omdat de 
verkeerstechnische infrastructuur te wen
sen overlaat en een reis met de NS veel kan 
hebben van een gruweltrip. Ik zal me ook 
nimmer kunnen verzoenen met de Hol
landse broodjescultuur. Bijna overal in dit 
land serveert men voor de lunch een brood
je kaas en een glas karnemelk. Hoe bar
baars. Gelukkig slaag ik erin om deze aan
slag op mijn culinaire fijngevoeligheid 
steeds vaker te omzeilen. Aan het Hol
landse belerende 'vingertje', met moralisti
sche superioriteitsgevoel dat Nederlanders 
soms aan buitenlanders laten blijken, ben 
ik al bijna gewend geraakt. Ook al blijft het 
irritant. 
Want dat 'vingertje' laat maar één ding 

zien: dat Hollanders net zulke grote chauvi
nisten zijn als de Fransen. Ze geven het 
alleen niet toe. Maar ze laten het wel graag 
blijken. In Holland heet chauvinisme 
'Oranje-gekte'. Zelfs de bakker heeft oranje 
gebak als de 'hollanditis' weer is uitgebro
ken. En wee degeen die dan niet Oranje-gek 
is... Dan steekt de repressieve tolerantie 
van Oranjestaat de kop op. 

Maar als mijn Nederlandse vrouw met een 
stukje 'Oranje-gebak' thuiskomt, neem ik 
heus wel een hapje. Smaakt best wel, trou
wens. Op zo'n moment ben ik en voel ik me 
een volledig geassimileerde buitenlander, of 
allochtoon, zoals dat tegenwoodig heel poli
tiek correct moet heten. 
Ik had nog bijna geroepen: "Oranje boven!" 
Dat bleef me echter in de keel steken. Ik 
moest namelijk even denken aan Jorge 
Zorreguieta . • 
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Integratie? 
Inburgerprogramma's zuiver theorie 

H et Grorringse rapport over criminali
teit onder asielzoekers zwengelde 

onlangs de discussie weer behoorlijk aan. 
Roger van Boxtel, aanwezig in het VPRO
programma 'Buitenhof van 28 januari, 
stelde desgevraagd dat asielzoekers niet 
zijn verantwoordelijkheid zijn. Zijn verant
woordelijkheid betreft integratiebeleid, hij 
houdt zich 'alleen' bezig met toegelaten 
asielzoekers. 

Formeel heeft Van Boxtel gelijk, maar je 
kan je afvragen of de twee beleidsterreinen 
wel zo te scheiden zijn. Want kun je veel 
problemen waar Van Boxtel mee te maken 
krijgt niet beter ondervangen in de periode 
die daaraan voorafgaat? Denk aan slechte 
sociaal-maatschappelijke integratie, slechte 
taalbeheersing, arbeidsmarktpositie . en 
mobiliteit. De huidige scheiding betekent 
dat pas werkelijk aan integratie kan wor
den gewerkt vanaf het moment dat vluchte
lingen een status hebben. 'lbt twee tot drie 
jaar daarvoor wachten zij in een asielzoe
kerscentrum de definitieve statusbeslissing 
af. 
In een AZC wordt weliswaar meteen een 
begin gemaakt met een zogenaamd inbur
geringsprogramma van taal- en sociaal
maatschappelijke cursussen, maar er is 

verder geen contact met Nederlanders dus 
blijven al die cursussen lange tijd zuiver 
theorie. Bij wet is geregeld dat asielzoekers 
mogen werken, maar dat is vooral nuttig 
voor ons. Er moet namelijk sprake zijn van 
tijdelijke krapte op de arbeidsmarkt in een 
bepaalde sector en het werk mag maximaal 
drie maanden duren. Het verdiende geld 
wordt ingehouden op de 85 gulden zakgeld 
waarmee asielzoekers de meeste levensbe
hoeften betalen, inclusief het eten. Bijko
mend probleem is dat de werkzaamheden 
laag van niveau zijn. 

Het zou dus heel goed kunnen dat in asiel
zoekerscentra relatief veel criminaliteit be
staat. Ook medewerkers van centra beves
tigen dit gevoel. Een vicieuze cirkel van 
weinig geld, geen of suf werk en verveling 
leiden ook in onze samenleving vaak tot 
problemen Bij de asielzoekers die na een 
paar jaar eindelijk een status hebben en tot 
de Nederlandse samenleving toetreden, is 
de achterstand niet veel kleiner geworden, 
in sommige opzichten zelfs groter. Naast 
allerlei psychische en fysieke problemen 
spelen ook belangrijke praktische proble
men. Op je eigen vakgebied jaren uit de rou
latie zijn, maakt je arbeidsmarktpositie 
niet beter. 
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Kennis en ficties 

De gemeente Rotterdam is onlangs met een 
werkproject voor toegelaten vluchtelingen 
gestart. Een groep van maximaal 29 men
sen zal drie jaar lang een intensief begelei
de stage volgen op het eigen vakgebied en 
niveau. Had zo'n traject dan niet eerder 
kunnen starten, waren. daarmee niet veel 
problemen voorkomen? 
Hoogleraar Herman van Gunsteren (Eras
mus Universiteit) ziet dit als de relatie tus
sen normen en waarden, stelsels en ficties. 
Ficties zijn afspraken op basis waarvan we 
als samenleving bestaan. Een afspraak om 
twee uur is een afspraak om twee uur, ook 
al weten we best dat dit niet altijd waar is. 
Het punt is dat nieuwkomers niet onze nor
men en waarden hoeven over te nemen, 
maar er wel inzicht in moeten krijgen. Ken
nis van ficties krijgen ze alleen in de sa
menleving zelf. Zou die stage in Rotterdam 
juist niet om die reden eerder in het traject 
moeten starten? 
De asielzoeker zou zich dan niet de hele dag 
hoeven te vervelen, kan zich bezighouden 
met het eigen vak en er dus voor zorgen dat 
hij op de hoogte is van de laatste ontwikke
lingen. Dat geeft bij toelating al betere aan
sluiting op de arbeidsmarkt. En ook als ze 
niet worden toegelaten, heeft dit voordelen. 
We steken immers jaarlijks vele miljarden 
aan ontwikkelingssamenwerking in ken
nisverhoging. 
Kern van dit hele verhaal is dat Nederland 
geen echt immigratiebeleid heeft. We heb
ben alleen asielzoekers, die 'zielig' moeten 
zijn om binnengelaten te worden. Bij de 
eventuele vorming van een volgende Paarse 
coalitie zou D66 een lansje kunnen breken, 
bij voorbeeld voor een minister van Immi
gratie en Integratie die dit hele traject on
der zijn hoede heeft. Zodat meer continuï
teit, beleidsconsistentie en gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid kan ontstaan, 
wat immers al een van de voornemens was 
in het regeerakkoord van 1998 . • 

Robert Ploeg is redacteur van Idee. 
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LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ 

'De grootste uitdaging is de 
omslag in het denken' 

Leiderschap vergt afrekenbare Democraten 

door Kees Verhaar en Harry Raemaekers 

I{ 
ees Verhaar (KV): 'Denkend 
over de principiële politieke uit
dagingen waar LNV de komen

dejaren voor staat, onderscheiden wij van
uit een macro-sociaal perspectief drie do
meinen: het culturele domein waar de nor
men en waarden centraal staan, het po
litieke domein waarin we onze onderlinge 
relaties organiseren en het economische do
mein waar de vraag speelt van het nut der 
dingen. Wat ons zorgen baart, is dat het 
nutsdenken tegenwoordig onmiskenbaar 
de overhand heeft. Een gecorrumpeerd li
beralisme, dat zingeving en politiek in de 
schaduw stelt?' 

Een gesprek met iets doet, of juist niet. Begrip is immers een 
voorwaarde om als burgers met elkaar en 
met een overheid te kunnen leven.' mr. Laurens Jan Brinkhorst 

overstijgt al snel het beleids- LJB: 'De afgelopen twintig jaar hebben we 
de overheid "gewoon" gemaakt. Door pri
vatisering, alles wegbrengen van de over
heid, wek je de suggestie dat de overheid 
net zoiets is als Greenpeace, de Consumen
tenbond of een werkgeversorganisatie. Dat 
zijn lovenswaardige instituten, maar ze 
hebben niet zo'n overheidsmacht en -gezag 
dat zich moet rechtvaardigen en democra
tisch verantwoording moet afleggen. Wat 
volgens mij noodzakelijk is, en daar ligt 
een rol voor een partij als D66, is de rol van 
de overheid weer helder maken. Dat bete
kent het scheiden van de private verant
woordelijkheid van die van de overheid. 
Dan kun je inderdaad die transparantie 
aan de orde stellen. Transparantie betekent 

terrein van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Zijn visies op leider
schap en poldermodel raken 

'Den Haag' in het hart. 
Daarmee zet Brinkhorst het 

Laurens Jan Brinkhorst (LJB): 'Ik vind 
dat een interessant gezichtspunt. Maar ik 
ben het er niet mee eens. Juist op het ter
rein van LNV zie ik een tegenbeweging die 
nieuwe grenzen stelt. De debatten over on
derwerpen als diergezondheid, dierenwel-

functioneren van onze 
democratie hoog op de 
politieke agenda en hij 

confronteert de eigen partij 
met een scherpe uitdaging. 

zijn, biotechnologie en bestrijdingsmidde-
len dringen vanuit waardevragen aan op heroverweging van de 
koers tot nu toe. Het culturele en economische domein ontmoeten 
elkaar daar. Het dilemma wordt zichtbaar in de confrontatie tus
sen de burger als burger en als consument. Daarom pleit ik voor 
transparantie in de keten. De burger moet verplicht worden ken
nis te nemen van het hoe en wat van de productie. Hij mag niet 
meer kunnen zeggen "Ik heb er geen verstand van". Daarmee kun 
je ook een betere prijs maken. De burger als consument moet dan 
meer betalen vanwege de waarden waar hij voor kiest. Als reactie 
op het doorschieten van dat economische denken komt er dus een 
tegenbeweging op die een afweging afdwingt tussen zulke waar
den en het economische gewin. Door die tegenbeweging moet je 
ook de rol van de overheid scherper formuleren, en dat is wat we 
op dit ministerie aan het doen zijn.' 

Rarry Raemaekers (HR): 'Het gaat nu over de rol van de overheid 
in dat spel tussen waarden en het economisch aspect. Door het 
transparanter te maken, begrijpen burgers waarom een overheid 

Dr.ir. Harry Raemaekers is bedrijfsadviseur en lid van de strategische directie 
van Stoas in Wageningen; hij promoveerde op een studie naar agrarische coö
peraties. Dr. Kees Verhaar is als sellior consultant/onderzoeker eveneells aall 
Stoas verbondelI; hij is tevells voorzitter van de redactie vall Idee. 
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dat het de taak van de overheid is dat de 
consument kan kiezen; dat hij weet op basis 

van welke gegevens hij die keuze maakt.' 

HR: 'Voor die eigen verantwoordelijkheid, de eigen keuze, moet je 
wel dingen weten.' 
LJB: 'Dat heeft toch weer te maken met democratie. Dan kom je 
bij het politieke domein. Democratie is niet alleen een formeel be
grip: regels hoe je een stem uitbrengt. Het is ook een materieel 
begrip: een houding en mentaliteit die erbij gebaat is dat mondige 
burgers kunnen beslissen op basis van een doorzichtig besluitvor
mingsproces en doorzichtige gegevens. Die moeten ze zelf analy
seren, en niet maar aannemen op basis van horen-zeggen, een van 
God gegeven gezag of Greenpeace.' 

HR: 'Wat bedoelt u met uw opmerking dat we de overheid ''gewoon'' 
hebben gemaakt?' 
LJB: 'We doen net of de overheid geen meerwaarde heeft. Al die 
andere organisaties zijn belangenbehartigers van deelbelangen. 
De enige die het algemeen belang vertegenwoordigt en daarop 
wordt afgerekend is de overheid.' 

RR: 'Wat is dan de plaats van de overheid in dat krachtenveld van 
dilemma's ?' 
LJB: 'De overheid moet transparantie en keuzevrijheid bevorde-
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'Wat je D66 in politieke zin 
kunt verwijten, is te weinig 
hardheid' 

ren en zelf ook keuzes maken. Eén van mijn grote kritiekpunten 
op het poldermodel is, dat het vaak èchte keuzes uit de weg gaat 
of verdoezelt. Het poldermodel lost gestelde dilemma's niet op, 
maar doet van alles een beetje. Net doen of het er niet toe doet 
welke keuze je maakt, is óók een keuze.' 

KV: 'Je hoort ook beweren dat zaken zo ingewikkeld zijn dat de bur
ger ze niet kan behappen en dat ze zeker niet in bijvoorbeeld het "ja
nee"-schema van een referendum te vangen zijn.' 
LJB: 'Dat betekent informatie geven. En zeggen wat er op het spel 
staat. Niet "de waarheid" verkondigen, maar zorgen dat het 
publieke debat een geïnformeerd debat is, dat niet uitgaat van sja
blonen of vooronderstellingen die eigenlijk waardeoordelen zijn.' 

HR: 'Terug naar een partij als D66. Hoe kun je als partij met rege
ringsverantwoordelijkheid uitstralen dat transparantie en gezag 
herkenbaar worden?' 
LJB: 'Dat kan nooit met abstracties, wel met concrete onderwer
pen. Daarom is dit zo'n boeiende functie. Ik heb me jarenlang met 
buitenlandse politiek en defensie beziggehouden, waar het vaak 
gaat om concepten als "mutual destruction", elkaar in de houd
greep houden door de nucleaire wapenwedloop. Van zulke ab
stracties keren mensen zich af. Bij de beslissingen die ik momen
teel moet nemen, gaat het erom of ik op die boerderij de dieren 
moet afmaken. Wat is het risico als ik het wel doe, wat als ik dat 
niet doe? Hoe evalueer ik de kans dat er in Nederland mond- en 
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klauwzeer uitbreekt? Ik spreek mezelf nu een beetje tegen, want 
in een tijd van crisis is democratie nog moeilijker te verwezenlij
ken. Een crisis vereist leiderschap, maar dan wèl afrekenbaar lei
derschap. Na de crisis moet je gecontroleerd kunnen worden. Als 
ik om 5 uur 's middags in een crisis een beslissing moet nemen, 
kan ik niet allerlei organisaties langsgaan. Het poldermodel deugt 
dan niet. De suggestie is dat "we het met z'n allen moeten doen", 
dus doen we het met z'n allen verkeerd.' 

HR: 'Het poldermodel kan de crisis om 5 uur niet bezweren. Maar 
waarschijnlijk krijgen we steeds meer crises om 5 uur. Wat betekent 
dat voor de democratie?' 
LJB: 'Er zijn beslissingen die leiderschap vereisen. Leiderschap 
vereist politieke aansturing. Een minister of een staatssecretaris 
neemt een beslissing. De kans dat hij daarop wordt aangevallen is 
natuurlijk altijd aanwezig. Maar dat moet hij accepteren, want hij 
moet ook democratisch worden gecontroleerd. Hij mag niet als een 
angstig konijn door een slang gebiologeerd worden, zodat hij zegt 
"roep veel mensen bij elkaar want misschien dat we het samen wel 
weten".' 

HR: 'Moetje dan van het poldermodel naar een overheid die strak
ke kaders zet, en die vervolgens controleert en handhaaft?' 
LJB: 'Allereerst neemt zo'n cultuuromslag jaren. Ten tweede heeft 
het poldermodel ook zijn positieve kanten. Niet als er leiding moet 
worden gegeven bij een crisis of een omslag, want een omslag 
wordt altijd door enkelingen en niet door de ·massa gestuurd. De 
enkeling neemt dus het risico dat hij te vroeg is, niet wordt begre
pen en dus wordt afgeschoten. Of dat hij te ver gaat of dat het 
voorstel niet deugdelijk is voor het doel- en dat hij dan vervolgens 
wordt afgerekend. Dan wordt hij naar huis gestuurd. Individu
aliseren van de verantwoordelijkheid wordt steeds moeilijker. Ik 
denk persoonlijk dat dit verband houdt met het streven naar de 
risicoloze samenleving. Mensen zijn niet meer bereid risico's te 
lopen.' 

KV: 'Volgens de peilingen is D66 bijna "enkeling". Voor welke risi
co's moet D66 staan?' 
LJB: 'Ik constateer dat er voor D66 altijd een grote spanning be
staat tussen ideaal en werkelijkheid. Ik ken geen partij die zo 
sterk van ideële motieven aan elkaar hangt maar als die stuklo
pen op de weerbarstige praktijk is er een hoge mate van teleur-

'Net doen of het er niet toe 
doet welke keuze je maakt, is 

óók een keuze' 

stelling. Van "Himmelhoch jauchzend" naar "Zum Töde betrübt". 
Dat heeft ook met een zekere vrijblijvendheid te maken. Wat je 
D66 dus, als je dat zo mag zeggen, in politieke zin kunt verwijten, 
is te weinig hardheid. Niet in het beoordelen van de politiek als 
ideaal, maar als uitdrukking van machtsuitoefening. Terwijl 
machtsuitoefening een wezenselement is in de politiek. Als je dat 
ontkent, word je een academische "debating society". Dat dilemma 
is eigenlijk al vanaf het begin een issue geweest. Daarom is het 
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enerzijds zo'n sympathieke partij en anderzijds zo'n onmogelijke 
partij om een beetje te sturen. Zoveel hoofden zoveel zinnen en "als 
ik niet helemaal precies volgens mijn ideaal bediend wordt, zoek 
ik het wel ergens anders". Ik geloof niet dat ik het ooit eerder zo 
scherp geformuleerd heb, maar de hardheid van de politieke op
vattingen staat een beetje haaks op de bevlogenheid waarmee het 
ideaal geformuleerd wordt.' 

'Mensen zijn niet m eer 
bereid risico's te lopen' 

HR: 'Ik zie een analogie met het poldermodel en het omgaan met 
conflicten: D66 als ideële partij durft haar gezag niet neer te zetten.' 
WE: 'En heeft soms de neiging als het regent te gaan schuilen.' 

HR: 'Maak het nu eens positiever. De weerbarstigheid komt naar 
ons toe, de eerste psychologische reactie is teleurstelling .. . ' 
WE: 'Men keert het dan vaak tegen degenen die zich uitsloven. 
Ook als je accepteert dat dankbaarheid een weinig gegeven goed 
is in de politiek is het zo dat de eersten die ons kritiseren de eigen 
leden zijn.' 

HR: 'Speelt moed ook niet een rol als je over gezagsuitoefening 
praat?' 
WE: Ja, dat is waar - maar moed blijkt pas als het echt erop aan 
komt. Zo denk ik wel eens dat ik gauw zou doorslaan als ik gemar
teld zou worden. Ik geloof niet dat ik fysieke pijn zou verdragen. 
'!bch zijn er mensen die boven zichzelf uitstijgen als ze in een 
extreme existentiële situatie verzeild raken. Dat kun je pas toet
sen op het moment van de waarheid. Daarom ben ik voorzichtig 
met het woord "moed". Maar verantwoordelijkheid uitdragen, 
"hier sta ik en ik kan niet anders" vind ik wel eigenschappen die 
behoren. Naarmate je ouder wordt, neem 
je iets meer afstand: doe je het voor jezelf, 
voor je eigen eer? Nee, uiteindelijk doe je 
het voor zaken waarin je gelooft. Dat is 
idealisme. Ik denk nog steeds dat ik van 
geen andere politieke partij lid zou kun
nen zijn. Maar soms heb ik het gevoel dat 
we een LAT-relatie hebben, omdat ik op 
het punt van de hardheid eigenlijk altijd 
kritiek heb gehouden op de partij.' 

KV: 'Is de uitdaging dan gelegen in het 
begrip "Democraten" - wilt u de partij een 
spiegel voorhouden om de grenzen van het 
poldermodel onder ogen te zien?' 
WE: 'Dat is voor mij het dilemma van het 
referendum. Ik vind het referendum als 
aanvulling op onze democratie erg belang
rijk en sta er volledig achter. De kritiek 
van partijen als VVD en CDA is potsier
lijk: over de hele wereld kent men het refe

rendum als een noodzakelijk correctief. 
Maar het is geen panacee voor de besluit
vorming. Want dat is ook een soort van 
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anonimiteit. Daarom ben ik er hartstochtelijk voor dat gezagsdra
gers gekozen worden want dan stellen ze zich bloot aan de orga
nen die hen hebben gekozen.' 

KV: 'Hoe vertaalt u dit denken naar de landbouw, bijvoorbeeld met 
het oog op de daar veel voorkomende coöperatie als organisatie
vorm?' 
WE: 'Over de coöperaties heb ik een gemengd gevoel. Aan de ene 
kant is de gedachte dat mensen samenwerken heel positief, maar 
er zit ook iets conserverends en behoudends in. Wat ik zie, is dat 
zo'n coöperatie in de moderne Europese samenleving minder slag
vaardig kan zijn.' 

HR: 'Dat ben ik niet helemaal met u eens. Als een coöperatie de 
leden betrokken weet te houden, en zich transparant opstelt, zijn de 
leden te overtuigen van ingrijpende besluiten. Als voorbeeld van 
draagvlak en een effectief besluit noem ik de importbloemen bij 
bloemenveiling Holland. Dat was een ingrijpend besluit, want de 
veiling was toch opgericht voor onze bloemen.' 

'Het poldermodel heeft 
ook zijn positieve kanten' 

WE: 'Dat is juist, maar hoe kunnen Friesland-Coberco en Campina 
als coöperaties toegang krijgen tot internationale kapitaalmarkten.' 
HR: 'Wellicht speelt hier het verschil tussen tuinders en melkvee
houders een rol. Tuinders zijn tot op het laatste moment direct ver
antwoordelijk voor het eigen product.' 
WE: 'Een ander voorbeeld dat past bij de lijn van ons gesprek zijn 
de mestafzetcontracten. '!ben ik aantrad, trof ik een soort prison
ner's dilemma aan: iedereen zat aan elkaar vast. Je kunt het mest
probleem niet oplossen met instemming van alle boeren, want zij 
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hebben per definitie andere belangen. Je kunt niet aan de kalkoen 
vragen of hij met Kerstmis wil worden opgegeten. Dus je moet 
voorbij de boeren, en dan kom je bij de Kamer terecht. Maar daar 
zitten de vertegenwoordigers van diezelfde boeren of mensen die 
zich zeer nauw betrokken voelen. Vervolgens had je op het minis
terie een grote, vaak aanbodgerichte manier van denken. Het mi
nisterie voelde zich als het ware een verlengstuk van de boeren en 
de Kamer, dat was een soort IJzeren Driehoek. Het doorbreken 
van die driehoek was een voorwaarde om het mestprobleem op te 
lossen. Niet dat je niet moet discussiëren, maar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid moet je niet in consensus met de boeren leg
gen. Dat is ook niet bereikt. Gevolg is nu echter dat we een wet
geving hebben die het mogelijk maakt om een systeem van mest
afzetcontracten van de grond te krijgen.' 

HR: 'Hoe past dat in uw uitspraken over afrekenen?' 
WH: 'We zaten in een crisis. Druk vanuit Brussel, LTO-Nederland 
liep namens de boeren weg uit het overleg, de Wet Herstructure
ring Varkenshouderij was door de rechter onderuitgehaald. Een 
echte noodsituatie - en tegen die achtergrond moet je een lijn be
vechten om eruit te komen. Dat kan alleen maar doordat je zegt 
"dat zijn mijn uitgangspunten", en die zijn toetsbaar. Probeer dan 
maar "ik val aan, volg mij!". Gesteund door de samenleving ging 
ik over de hoofden van de boeren naar de politiek. Je moet wel een 
politiek draagvlak vinden waarbij men bereid is verder te denken 
dan het kortetermijnbelang van de boeren.' 

KV: 'Welk gevecht ziet u als D66'er voor de toekomst als uw belang
rijkste uitdaging?' 
WH: 'Er zijn veel losse onderwerpen zoals mest, biotechnologie, 
biologische landbouw, samen met OCW verbreding van het agra
risch onderwijs, plattelandsontwikkeling, maar de grootste uitda
ging is de omslag in het denken: van een aanbodgerichte benade
ring naar een vraaggerichte benadering; van een in betrekkelijk 
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isolement functionerende sector naar een maatschappelijk verant
woorde, participerende sector (dat is in het onderwijs aan de gang); 
van betrekkelijk behoudend en conserverend naar innovatie.' 

HR: 'Zèlf denkt men de meest innoverende sector ter wereld te zijn ... ' 
WH: 'Technologisch is dat waar, maar ik bedoel hier aansluiting op 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals een dierenwelzijnsbeleid. 
Heldere lijnen krijgen voor het overheidsbeleid. Dat betekent het 
hele ministerie op de schop nemen en omvormen tot een Ministe
rie van Algemeen Bestuur, dat wat mij betreft een belangrijke ver
antwoordelijkheid heeft voor de hele voedselketen. Waarbij de 
groene dimensie maakt dat het géén Ministerie van Economische 
Zaken is. Veterinaire, fyto-sanitaire dimensies, de kwaliteit van 
het voedsel worden immers mede bepaald door heel andere zaken, 
normen en waarden dan alleen economische vragen. Waarmee, zo
als u ziet, dit ministerie via het politieke domein de balans moet 
terugbrengen en bewaren tussen de domeinen waarmee we dit 
gesprek begonnen.' • 

VJjf gerealiseerde voornemens van 
Laurens Jan Brinkhorst 

1. Voortvarende aanpak mestproblematiek Nederland (wet
geving door 'I\veede Kamer unaniem aanvaard) 

2. Instelling Nederlandse Voedselautoriteit (i.o.) in samen
werking met Els Borst. 

3. Instelling publiek debat over biotechnologie en voeding 
(Commissie-Terlouw). 

4. Verdriedubbeling steun aan biologische landbouw. 

5. Kabinetsbesluit tot afbouw nertsenhouderij. 
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Aristocraat in den vreemde 

Het ethisch reveil van Brinkhorst 

H et moet volgens velen een schok voor 
de agrarische sector zijn geweest dat 

mr. L.J. Brinkhorst op 8 juni 1999 aantrad 
als nieuwe minister van LNV Hij was er als 
de kippen bij om dat zelf te benadrukken. 
Het ministerie was nu geen bolwerk meer 
van en voor boeren en tuinders, maar een 
ministerie van algemeen bestuur. Brink
horst kon breken met de inteelt van minis
ters uit de agrarische sector en verschafte 
die sector zo een unieke kans om met hem 
terug te keren naar de samenleving. 
Met deze entree werd gemaskeerd dat de 
nieuwe minister de Nederlandse samenle
ving geheel was ontgroeid. Als aristocrati
sche Leidse jurist met een aardappel in de 
keel stond de eigenwijze Brinkhorst toch al 
niet bekend als spreekbuis van de gewone 
man en vrouw in de straat, maar die situ
atie was zeker niet verbeterd na een verblijf 
in Japan en Brussel. 
De nieuwe minister bekeek de Nederlandse 
samenleving met grote verbazing en erger
de zich aan de intern gerichte, zelfgenoeg
zame gedoogcultuur. Mede vanwege de er
varingen van minister Van Aartsen rea
geerde hij schrikachtig op directe contacten 
met boeren en tuinders, zeker wanneer hij 
ze als grote groep in vergaderingen ont
moette. 

Politicus naar buiten 

Brinkhorst gaf bij herhaling aan dat hij de 
kloof tussen boeren en samenleving wilde 
overbruggen. Tot op vandaag zoekt de mi
nister de voorbeelden, niet zozeer van de 
kloof tussen sector en samenleving, als wel 
tussen hemzelf en het Nederlandse volk. 
Hij profileert zich als een minister die op
komt voor democratie, welzijn van dieren, 
biologische landbouw en transparantie en 
spreekt daarmee tenminste zijn eigen kie
zerspubliek aan. Dat meer dan 95% van de 
consumenten geen voorkeur toont voor wel
zijnsvriendelijke productie en biologische 
landbouw, belet hem niet om dit als beeld 
van de samenleving te zien. En laten we 
wel zijn, het D66-kiezerspubliek komt een 
stuk dichter bij zijn ideeën dan het ge
middelde Nederlandse publiek. 

Dit betekent overigens niet dat Brinkhorst 
blind is voor de werkelijkheid. Via boeren 
en tuinders vindt deze minister de weg de 
gewone man en vrouw én hij geniet ervan. 
Na een spannende start gaat hij met groot 
genoegen de discussie aan met Jan en alle
man. Hij blijft aristocraat, met elitaire 
standpunten, maar hij maakt een steeds 
meer ontspannen indruk. Soms verdenk ik 
hem ervan dat hij nog wel trek heeft in nog 
eens vier jaar. 

Zwart-wit
probleem 

De agrarische 
sector vindt het 
niet leuk dat mi
nister Brinkhorst 
bij voortduur in 
het spoor van zijn 
eigen partijpoli
tieke en privé
opvattingen een 
kloof schetst tus
sen boeren en 
tuinders en de sa
menleving. Vol
gens boeren en 
tuinders is er wel afstand tussen hen en een 
zekere elite in de randstad, maar zeker niet 
met de Nederlandse samenleving als 
geheel. De minister spreekt over een on
gewenste gedoogcultuur in de agrarische 
sector maar dat speelt overal. Kijk naar En
schede en Volendam, of alleen al naar het 
rijgedrag van de gemiddelde Nederlander. 
Het verbaast de minister dat zo weinig boe
ren biologisch produceren, maar 95% van 
de consumenten wil voor een dubbeltje op 
de eerste rij. Recent heeft de minister zijn 
verbazing geuit dat boeren zich niet scha
men voor de welzijnssituatie in de intensie
ve veehouderij . Het ethisch gevoel van boe
ren en tuinders lijkt wel afgestompt. Als de 
minister aandacht zou hebben voor verru
wing in het taalgebruik, openbare zeden, 
pornobladen en geweld in films, dan zou hij 
zien dat de hele samenleving minder fijnge
voelig is dan hij denkt of wenst. 
Hoe weet Brinkhorst zich dan toch staande 

te houden in een wezensvreemde omgeving 
en cultuur? Zonder dat de gemiddelde boer 
en tuinder dat ziet, heeft deze minister wel 
degelijk betekenis. Zijn kennis van het poli
tiek spel, zijn toegang tot de krochten van 
de Europese Unie en zijn positie in het ka
binet, gecombineerd met ongeremd enthou
siasme en goede dossierkennis, zorgen er
voor dat de top van de agrarische sector 
hem steunt, ook al is de achterban eniger
mate van hem vervreemd. 

Moraalridder Brinkhorst 

De nieuwe minister geniet van het politieke 
debat. Persoonlijk voert hij een offensief 
voor fatsoen, ethiek en wetshandhaving. 
Bijna tegen de beginselen van zijn eigen 
partij in vecht hij tegen de gedoogcultuur. 
Hij maakt zich zorgen over de ethiek van 
boeren en tuinders, tegen de stroom in van 
liberalisatie en consumentisme. Voor mij, 
uitgesproken theocraat uit de christelijk
sociale traditie, ligt hier zijn meerwaarde. 
Soms lijkt het of oude tijden herleven als 
Brinkhorst weer oproept tot een ethisch re
veil. Hij moet nu nog zover komen dat hij 
zijn oproep verbreedt naar de gehele sa
menleving. De richting van deze ontwikke
lingsgang beoordeel ik echter als positief .• 

Ing. D. Duijzer is algemeen directeur LTO
Nederland, maar schrijft deze bijdrage op 
persoonlijke titel 
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Minister van voedsel en groen 

Een consistente visie ontbreekt 

D e intrede van kosmopoliet Brink
horst op het ministerie van LNV be

loofde veel goeds. Hij zou de veelvuldig 
voorkomende navelstaarderij doorbreken 
en de verlamming van het langetermijnbe
leid door kortetermijnproblemen zoals 
mestoverschotten, voedselschandalen en 
BSE. Hij zou zorgen voor voortzetting van 
de met minister Van Aartsen ingezette 
koerswijziging van belangenbehartigend 
sectordepartement naar ministerie van al
gemeen bestuur. 

In een ijl tempo maakte Brinkhorst zich de 
omvangrijke dossiers eigen en nog sneller 
domineerde hij de meningsvorming via 
interviews, inleidingen en uitspraken. Geen 
groep die een rol van betekenis speelde 
werd gespaard. Vrijwel steeds wees hij op 
de noodzaak te redeneren vanuit vraag en 
consumentenbehoeften, dynamiek te bevor
deren en innovaties te realiseren. De schok
therapie kwam voor velen hard aan en sor
teerde vooral in het begin veel effect. De in 
hoog tempo samengestelde nota Voedsel en 
Groen verwoordde duidelijk de verandering 
die het ministerie doormaakte. In de nieu
we beleidsnota staat centraal dat consu
mentenbelangen (food en fun) vragen om 
voedselveiligheid en een aantrekkelijke 
leefomgeving. 
Zeker nu hiervoor in de samenleving zoveel 
aandacht bestaat, is een duidelijke opvat
ting hierover op zich goed en natuurlijk is 
het verstandig in de discussie de leiding te 
nemen. Maar daarvoor is wel een consis
tente, goed beargumenteerde visie vereist, 
en die ontbreekt in Voedsel en Groen. De 
minister toont weliswaar een enorme ijver 
en hij oogst veel bewondering door dossie
rkennis, inzicht en intelligente manier van 
discussiëren. Hij minimaliseert echter de 
rol van zijn departement door zijn pleidooi 
voor de nieuwe naam voor LNV (Voedsel en 
Groen) en de daarmee gepaard gaande 
drastische verandering, want hij geeft 
slechts antwoord op twee van de vijf megat
rends van de laatste vijftien jaar: producti-

Profdr.ir. Rudy Rabbillge is hoogleraar ill 
Wagellillgell ell Eerste-Kamerlid voo/' de PvdA 

viteitsverhoging, verbreding van doelein
den, omkering van de keten, wijzigingen in 
de primaire productie en implosie van 
traditionele instituties. 

Megatrends 

De productiviteitsontwikkeling per opper
vlak, dier, manuur en hulpmiddelen is spec
taculair gestegen. Vooral de laatste kent bo
vendien nog meer mogelijkheden die milieu 
en continuïteit dienen. De verbreding van 
doeleinden blijkt uit de grotere aandacht 
voor andere dan de traditionele doelen, op 
het vlak van miieu, landschap, kwaliteit 
van producten en productiewijzen en die
renwelzijn, en vereist ook een ander ruim
telijk en milieubeleid. De ketenaansturing 
van de grond naar de mond start niet lan
ger bij het begin maar het einde en vergt 
een totale verandering 

de bedrijfstakken en de overheid kunnen en 
moeten spelen. We kunnen niet volstaan 
met het credo dat de markt alles bepaalt. 
Ook voor niet-grondgebonden bedrijfstak
ken is een actief beleid nodig, opdat men 
weet waar uitbreiding, vernieuwing of 
sanering mogelijk is en wat in de voorwaar
denscheppende sfeer van de overheid mag 
worden verwacht. Voor de grondgebonden 
landbouw temeer omdat overheidsbeleid 
hier een sterke invloed heeft. Herziening 
van het Europese landbouwbeleid is onont
koombaar vanwege budgettaire redenen, 
contraproductieve effecten en de uitbrei
ding. Opteert Nederland voor het Duitse 
streven naar meer ambachtelijkheid en 
herstel van nationaal protectionisme, of 
voor het Engelse vrijemarktdenken? 
Het meest wenselijk lijkt een positie waar
in herstructurering, sanering en vernieu-

van productie- en logis
tieke systemen. Met 
name in de tuinbouw is 
de primaire productie 
verschoven van een op 
ervaring en kunde geba-

'Herziening van het 
Europese landbouwbeleid 

seerd ambacht naar een 
op kennis, inzichten en 
goede wetenschappelijke 
feiten gebaseerde activiteit met sterke in
dustriële kenmerken. Rationele besluitvor
ming, ook bij consumentenwensen zonder 
grond in wetenschap, milieukunde of volks
gezondheid, kan leiden tot geavanceerde 
productiewijzen of -methodes. Tot slot jui
chen velen de implosie van de bestaande 
overlegstructuren en organisatievormen 
toe. Hoezeer ook valt toe te juichen dat een
zijdige belangenbehartiging en voorspel
baar commentaar verdwenen, dit ging he
laas gepaard met een te verregaande ver
schrompeling van de positieve invloed van 
actoren en van het maatschappelijk draag
vlak, wat een ernstige verschraling is voor 
beleidsuitvoering. 

Toekomstvisie 

Een toekomstvisie op de landbouw moet 
beter uiteenzetten welke rol de verschillen-
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is onontkoombaar" 

wing de concurrentiekracht helpen verster
ken met traditioneel krachtige instrumen
ten zoals landinrichting en kennisbeleid. 
De minister moet hierin nog positie bepa
len, zonder zich door Europa te laten leiden. 
Het Europese beleid is niet het weer, het is 
wel degelijk te beïnvloeden. Hij moet nog 
altijd antwoorden op de vragen naar hoe en 
waartoe. De ene keer opteert hij voor de 
modieuze benadering van de groene Duitse 
minister, dan voelt hij zich weer meer aan
gesproken door de rationele, vaak ook socia
le benadering van Engeland. Een eigen 
visie, bepaald door beargumenteerde keu
zes, ontbreekt nog en dat is jammer en niet 
in overeenstemming met zijn kwaliteiten 
en ambities. Het zou mooi zijn als dat in 
deze kabinetsperiode nog wel komt. • 
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Staatssecretaris nIet voet 
aan de grond 

Annelies Verstand: 'Het is vooral ook leuk aan de top' 

VVD-Kamerlid Frans Weekers wil
de een apart staatssecretariaat 
na deze regeerperiode opheffen. 

Emancipatie, redeneerde hij, moet inte
graal beleid van alle departementen zijn, 
en jaarlijks rouleren. Annelies Verstand is 
het er niet mee eens: 'Hetzelfde kan je zeg
gen over integratiebeleid en over jeugdza
ken. Weekers wil versterking van beleid 
dat iedere bewindspersoon hoog op de 
agenda moet hebben. Daarmee ben ik het 
wèl volstrekt eens. Ik maak momenteel de 
emancipatiedoelstellingen en financiële 
middelen per departement zichtbaar om 
de eigen verantwoordelijkheid van de vak
ministers boven water te krijgen en ze po
litiek aanspreekbaar te maken. Daarnaast 
heeft elk departement eigen emancipatiet
aakstellingen. Maar een jaarlijks roule
rende portefeuille brengt alleen maar cha
os. Je moet steeds weer nieuwe netwerken 
opbouwen, daar geloof ik echt niet in.' 

Aanjagen 

De quintessens van Verstands coördine
rende rol is vooral de aanjaag- en ontwik
kelfunctie van vaak onbespreekbare za
ken. 'Ik heb me zeer ingespannen voor een 
nationale rapporteur vrouwenhandel. 
Daarmee zijn we nu de eerste in Europa, 
en Justitie heeft het stokje overgepakt. 
Hetzelfde geldt voor de aanpak van huise
lijk geweld en genitale verminking. Ook 

door Arthur Olot 

Opzij verweet haar gebrek 
aan bevlogenheid. ~an lucht

fietserij doe ik niet, ik bliif 
liever met beide benen op de 

grond', zegt Annelies Verstand, 
'het zijn de resultaten die 

tellen.' Ook het verwijt dat ze 
te veel draalt met onderzoek, 
wijst ze resoluut van de hand. 

'Dit kabinet heeft al veel 
bereikt, ik ben bepaald geen 

ontevreden mens. Bij 
emancipatie past geen 

ongeduld, daarvoor is de klus 
te taai. De maatschappelijke 

cultuuromslag duurt zeker 
een halve generatie, en dan 

moet je een stevig beleid 
neerzetten.' Voor dat stevige 

beleid blijft een aparte 
staatssecretaris voor 

Emancipatie intussen bittere 
noodzaak. Bij uitstek een 

portefeuiUe voor D66. 
dat ligt nu bij Justitie, waar het hoort. e--------------_ 
Kijk hoeveel discussie er twee jaar geleden 
ontstond over de Wet Arbeid en Zorg. Er is toch een forse cultuur
omslag op gang gekomen, de combinatie arbeid en zorg is nu een 
hot item. Mensen praten er met elkaar over. Ook steeds meer 
mannen beginnen dat gewoon te vinden. Als je over nieuwe dingen 
begint is de eerste reactie altijd: ''Waarom moet dit nu weer?" 
Maar dan dringt er besef door, wordt het overgepakt en gaat het 

Weerbarstigheid 

Verstand: 'Roger van Boxtel en ik hebben 
dezelfde weerbarstigheid in portefeuille. 
Het gaat om beleid dat alles en iedereen 
raakt terwijl er niet als vanzelf aandacht 
voor bestaat. Je moet alle maatschappelij
ke krachten activeren, voor "elke cent" 
strijd leveren. Het gaat om een cultuur
omslag. "Gij zult"-wetgeving werkt bij zo'n 
portefeuille niet. Frankrijk, Duitsland en 
Scandinavische landen hebben al vijftien 
jaar "quoteringen" van vrouwen in de wet. 
In Frankrijk moet 40% van de kieslijst 
vrouw zijn, anders krijg je een boete. En 
toch doet Nederland het inmiddels niet 
slechter met vrouwen in de top of de ba
lans tussen werk en privé.' 
Ook na correctie van Europese statistie
ken (Nederlandse vrouwen die minder dan 
twaalf uur werken, tellen niet mee) ligt de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in Scan
dinavië intussen nog wèl hoger dan in Ne
derland. De oorzaak daarvan is volgens 
Verstand dat die landen in de jaren zestig 
de krapte op de arbeidsmarkt niet gingen 
bestrijden met arbeid uit mediterraan ge
bied, zoals Nederland, maar ervoor kozen 
om de arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergroten en te investeren in voorzienin
gen zoals kinderopvang en verlofmaatre
gelen. Exact de voorzieningen waarvoor 
het kabinet nu veel nieuw beleid ontwik
kelt of, anders gezegd, achterstallig onder
houd moet wegwerken. Intussen heeft de 
Scandinavische voorsprong ook een scha

dus werken, het is vanzelfsprekend geworden.' 

duwzijde. Verstand: 'Dat proces keert zich in die landen overigens 
tegen zichzelf: er moeten zoveel collectieve voorzieningen betaald 
worden, dat iedereen moet gaan werken. Bovendien vertellen mijn 
Scandinavische collega's dat de verdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid tussen mannen en vrouwen nog schever is dan bij 
ons. Zo neemt ondanks de riante regelingen maar 12 procent van 
de vaders betaald ouderschapsverlof, in Nederland is dat bij qua 
betaling vergelijkbare sectoren zoals de rijksoverheid maar liefst 
45 procent.' De alltellr is eindredactellr van Idee. 
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'Aan luchtfietserij doe ik niet, 

het gaat om de resultaten' 

Keukens 

Verstand: 'Mijn uitgangspunt is dat dwingende normen niet meer 
van deze tijd zijn. We hadden een standaard patroon waarin hij 
werkte en kostwinner was, en zij zorgde. De dienstverlening speel
de zich overdag af omdat zij toch thuis was. We zitten nu in een 
samenleving waarin hij werkt en daarbij zorgt, en zij zorgt en 
daarbij werkt. Bij hogeropgeleiden soms ook andersom. En als de 
samenleving verandert, dan moet je als overheid je beleid aanpas
sen en die ontwikkeling stimuleren. Daar staat D66 tussen PvdA 
en VVD: de een zegt dat alles zich vanzelf in de markt regelt, de 
ander wil dwingend collectieve regelingen tot stand brengen. Ik 
zeg: je moet zelf kunnen kiezen, maar er moet wel iets te kiezen 
zijn. Maak dus wetgeving als sociale partners het laten afweten 
terwijl er wel behoefte bestaat. Maar sluit dan individueel of sec
toraal maatwerk en flexibiliteit niet uit. Dàt is het centrale punt 
van discussie bijvoorbeeld bij de Wet Arbeid en Zorg.' 
Ook in hun levensloop moeten mensen kunnen variëren. 
Verstand: 'Als je jong en ongebonden bent en flitsend carrière wilt 
maken, is er toch niets op tegen om zestig, zeventig uur per week 
te werken? Maar als je kleine kinderen hebt of een zieke partner, 
moet het mogelijk zijn om te temporiseren. We stimuleren de flexi
biliteit van de werkdag: met flexibele werktijden en telewerken 
thuis. Hetzelfde geldt voor de flexibiliteit van de werkweek: min
der dagen meer uren, de ene week meer dagen dan de andere. 
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Je hebt een mooie parallel met onze keukens. Vroeger kon je kie
zen uit drie kleuren Bruynzeel, tegenwoordig heb je tal van indi
viduele keuzemogelijkheden. Met auto's precies hetzelfde. Ford 
riep dat alle kleuren mogelijk zijn, zolang het maar zwart is. 
Tegenwoordig is alles mogelijk, en mensen willen dat maatwerk. 
Niet alleen bij materiële maar ook bij immateriële zaken. Iedereen 
wil zelf kunnen kiezen. In die zin voel ik me ook zeer D66: het 
bevorderen van een zo groot mogelijke individuele keuzevrijheid.' 

Levensloopdenken 

'Partijgenote Arthie Schimmel heeft onlangs een motie ingediend 
over het levensloopdenken, dat is een interessante ontwikkeling. 
De tijd van de standaardlevensloop leren-werken-pensioen is in 
rap tempo aan het vervliegen. Variaties in arbeidsduur of loop
baanonderbreking en levenslang leren maken steeds vaker deel 
uit van onze "gemiddelde" loopbaan. Verplicht stoppen met wer
ken op je 65ste zal minder worden geaccepteerd. De behoefte zal 
toenemen aan de opbouw van een carrière naje 45ste, als de kin
deren wat ouder zijn. De variatie in levenslooppatronen vraagt om 
afstemming met ons fiscale systeem, het pensioenstelsel, het 
sociale verzekeringssysteem. We verkennen momenteel hoe je in 
een variërend levenslooppatroon de band met de arbeidsmarkt 
duurzaam kan behouden en je hele leven economisch zelfstandig 
kan blijven.' 
'Overigens, mij wordt vaak gevraagd waarom ik zo tamboereer op 
die economische zelfstandigheid door ' arbeidsparticipatie. 
Daarmee zou ik de onbetaalde zorg onderwaarderen. Maar dat is 
flauwekul, want economische zelfstandigheid bepaalt de ontwik
keling van je sociale netwerken buiten de deur en je relaties met 
de arbeidsmarkt. En dat heeft alles te maken met de machtsba
lans thuis. Als je geen inkomen hebt, heb je een andere machts
verhouding met je partner, dan ga je ook anders om met het inko
men. Een aantal universiteiten heeft net een rapport uitgebracht 

'Gij zult-wetgeving werkt bij 

deze portefeuille niet' 

over seksueel geweld in Nederland, en hun eerste en belangrijkste 
aanbeveling is dat je ervoor moet zorgen dat vrouwen economisch 
zelfstandig kunnen zijn. Dat is bepalend voor een onafhankelijker 
positie en meer zeggenschap over het eigen leven. Ze staan dan 
ook thuis sterker, vooral ook als het misloopt. Ze hoeven zich niet 
alles te laten welgevallen.' 

Investeren 

'Sociale partners en kabinet hebben investeringen in employabili
ty hoog op de agenda staan. Kennis veroudert steeds sneller, ieder
een moet blijven doorleren. 'Ibch zie ik dat veel werkgevers meer 
in mannen investeren dan in vrouwen. Een vrouw kan per slot 
van rekening zwanger worden, maakt mogelijk meer gebruik van 
ouderschapsverlof, zal haar loopbaan wellicht eerder beëindigen 
vanwege "verantwoordelijkheden" voor de zorg thuis. Dat is een 
typisch probleem van een samenleving in de overgangsfase: weg 
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van het oude kostwinnersdenken, op naar een nieuw model waar 
beide partners volwaardig werken. Al die Raden van Bestuur 
bezweren me dat ze investeren in vrouwen, ze halen ze binnen, 
geven hun als trainee een intensieve opleiding, en dan beginnen 
ze aan die carrière. Maar als ze tegen de veertig lopen, speelt de 
biologische klok op en kunnen ze weer opnieuw beginnen. Maak 
dan afspraken over de combinatie werk-privé, zeg ik dan. Laat ze 
twee jaar rustiger meedraaien, maar zorg dat ze hun netwerken 
blijven onderhouden, zich blijven scholen. Dan stappen ze twee 
jaar later op de volgende sport van de ladder.' 

'Ford riep dat alle kleuren 

mogelijk zijn, zolang het 

maar zwart was' 

'Waar ik trots op ben, is de eerste klus die ik geklaard heb: de ver
lofspaarregeling. Dat is een mooie regeling: je vakantie verjaart 
niet meer in twee maar in vijf jaar, je mag geld sparen waar je 
geen belasting over betaalt, je mag tijd sparen. De fiscale stimule
ring van betaald ouderschapsverlof heeft ook heel wat strijd 
gekost. Een aanzienlijke verbetering is ook het kortdurende 
betaald zorgverlof dat onlangs in de Kamer is behandeld. De helft 
van de vragen aan de publiekstelefoon van het ministerie, zo'n 
11.000 per maand, gaat over Arbeid en Zorg. Dit raakt echt ieder
een.' 

Verbreding 

'We hebben heel veel vrouwenorganisaties in Nederland en ze roe
pen allemaal om meer geld, maar ik wil zeker weten dat het goed 
wordt besteed. Wat ik lastig vind, is dat ze primair altijd mijn kant 
opkijken. Af en toe heb ik het gevoel 51% van het leed van de 
Nederlandse samenleving op mijn 
nek te hebben, namelijk de vrou
wen. Wat we vanwege de ver
breding en verankering van het 
draagvlak steeds meer doen is de 
verbinding leggen tussen overheid, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, dat is de "mainstre
aming" van de emancipatie. 
Vrouwenorganisaties zouden er 
goed aan doen daar veel meer aan
dacht aan te besteden. Daarbij is 
het ook interessant om te kijken 
hoe je IeT kunt gebruiken om al die 
partijen met elkaar in contact te 
brengen. Dat heeft fantastische mo
gelijkheden.' 
Vrouwen dreigen intussen ook in de 
ICT nieuwe achterstanden op te 
lopen. Verstand: 'Het imago van de 
ICT-sector is te technisch. Natuur
lijk is dat onzin, het is een commu-
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nicatiemiddel. Het gaat erom hoe je op de juiste manier informa
tie overbrengt naar de ontvanger, daar pas je de techniek op aan. 
Het is bekend dat vrouwen meer chatten, meer hun gsm'tje 
gebruiken om relaties te onderhouden. Waar de tweede emancipa
tiegolf ideologisch begon, en dat was terecht in die tijd, zit ik nu 
meer op de toer van het economisch belang. Een bedrijf moet goed 
communiceren, en vrouwen communiceren anders en gaan anders 
met techniek om, dan mannen. Technische opleidingen zoals in 
Eindhoven beginnen daar rekening mee te houden. Als je ook de 
sociale kant van techniek uitdrukkelijk in de profilering laat door
werken, blijkt het aantal vrouwen in technische opleidingen toe te 
nemen. In de communicatiesector is de helft vrouw, ook in de 
reclamewereld en bij pr-bureaus zijn veel vrouwen werkzaam. Ik 
zal nooit spreken over dé vrouw of dé man, maar er bestaan wel 
vrouwelijke waardepatronen, en communicatie is daarmee ver
bonden.' 

Mythen 

'Onmisbaarheid is een mythe uit de tijd van het oude kostwinner
schap. Dat kon toen ook, er was immers altijd iemand thuis. Maar 
hoeveel van de leden van Raden van Besturen hebben er geen 
commissariaten bij andere bedrijven bij, of een hoogleraarschap? 
Als ze voor het bedrijf de helft van de tijd in het buitenland ver
blijven, zijn ze er ook niet. Veel mensen doen tegenwoordig aan 
jobhoppen, hoezo onmisbaar? Als staatssecretaris werk ik ook 
geen 80 uur in de week, dan werk je niet meer vruchtbaar. Je 
brandt jezelf op, het gaat ten koste van je sociale relaties. Ik wil 
na deze kabinetsperiode niet thuiskomen om me afte moeten vra
gen waar mijn familie is gebleven, en mijn vrienden. Verwaarloosd 
huis, ikzelf verwaarloosd, dat wil ik niet. Mensen denken dat het 
goed voor hun imago is als ze altijd druk zijn. Absolute mythe! Het 
komt zowel de kwaliteit van je werk als de kwaliteit van je leven 
ten goede als je een topfunctie in harmonie met je privéleven com
bineert. Natuurlijk kunnen er tijden van topdrukte zijn, maar je 
moet over een langere periode wel evenwicht opbouwen.' 
'Goed opgeleide vrouwen zijn helemaal niet moeilijk te vinden. Je 
moet natuurlijk wel de ambitie hebben, je moet iets met macht 
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hebben, daar praten veel vrouwen nog besmuikt over. Maar er is 

niets mis met macht, het erom hoe je daarmee omgaat. Gelukkig 
is het in dit kabinet en de landelijke politiek met de vertegen
woordiging van vrouwen vrij goed gesteld, maar in het bedrijfsle

ven heb je nog bijzonder weinig rolmodellen. Vrouwen aan wie je 
je kunt optrekken. Daar is echt nog een wereld te winnen. 
Vrouwen moeten weten dat het vooral ook leuk is om in de top te 

werken.' 

Sociaal-liberaal 

'De wijze waarop ik de Wet Arbeid en Zorg heb vormgegeven is 
typisch D66, het zoeken naar een evenwicht van belangen van 
werkgevers en werknemers, het bevorderen van een combinatie 
werk/privé die ook bijdraagt aan de modernisering en flexibilise

ring van de arbeidsverhoudingen, terwijl je belangrijke inhoude
lijke vernieuwingen aanbrengt in het stelsel. Je schept wettelijke 

'De Wet Arbeid en Zorg is 

een sociaal-liberale wet' 

mogelijkheden zodat individuele werknemers zelf kunnen kiezen 
zonder eenzijdig dwingende rechten van werknemers waarbij je de 
bedrijfsbelangen uit het oog verliest. Die juiste samenhang tussen 
sociaal en economisch belang geeft de wet een heel duidelijk D66-
stempel. Deze wet is sociaal-liberaal!' 
Verstand: 'Er ligt nu ook een heel mooi Meeljarenbeleidsplan 

Emancipatie, met veel concrete actiepunten en een moderne visie 
op de samenleving. Er zitten hele duidelijke vernieuwingsslagen 
in. Met Pronk heb ik een afspraak om bestemmingsplannen niet 
alleen meer te toetsen op milieu en financiën, maar ook op locaties 
voor arbeid en zorg: kinderopvang, winkel, school, OV-halte. En 
we hebben het over de experimenten Dagindeling. Het denken 
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vanuit taakcombineerders, ook in de sfeer van de ruimtelijke 

ordening. Ook de ontwikkeling van de persoonlijke dienstverle

ning, het ondernemerschap in de persoonlijke dienstverlening, 
vind ik heel vernieuwend. Hoe kan je daar een volwaardige bran
che van maken, zodat mensen die zorgtaken uit willen besteden 

dat op een betaalbare en toegankelijke manier kunnen doen? En 
dan gaat het dus niet alleen om yuppen, maar ook om mensen met 
minder inkomen. Dat is een interessante, moderne ontwikkeling. 
Het is heel goed om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevor

deren, daar moeten we vooral mee doorgaan want economische 
zelfstandigheid blijft een belangrijk speerpunt in het emancipa
tiebeleid. Maar zoals we vijftien jaar geleden de fout hebben 
gemaakt niet te investeren in kinderopvang, moeten we bedacht 
zijn op de gevolgen van de stijgende arbeidsparticipatie voor de 
informele zorg, voor mensen die ernstig ziek zijn, voor kinderen, 
voor de mantelzorg. Ik ben daar nu samen met Els Borst mee 
bezig. Het is belangrijk dat we die slag nog deze kabinetsperiode 
maken. Zulke vernieuwingsslagen komen voort uit het D66-den
ken. Wat dat betreft geloof ik inderdaad dat we ervoor moeten zor
gen dat we als partij mee blijven doen en dat we op z'n minst de 
vierde partij in het land blijven.' • 

Vijf gerealiseerde voornemens van 
Annelies Verstand 

1. Sinds april 2000 heeft Nederland een nationaal rapporteur 
vrouwenhandel die tot taak heeft om inzicht te geven in aard 
en omvang van vrouwenhandel, de opsporing en vervolging van 
daders en hulpverlening aan slachtoffers. 

2. Per 1 juli 2000 trad de Wet Aanpassing Arbeidsduur 
(WAA) in werking, waarmee werknemers het recht hebben om 

hun huidige wekelijkse arbeidsduur in te korten dan wel uit te 
breiden en zodoende - in overleg met de werkgever - beter af te 
stemmen op privé-omstandigheden. 

3. Per 1 januari 2001 traden de stimuleringsregeling 
betaald ouderschapsverlof en de verlofspaarregeling in 
werking. De overheid bevordert met de fiscale stimuleringsre
geling dat sociale partners afspraken maken over betaling van 
ouderschapsverlof. De verlofspaarregeling stelt werknemers in 
de gelegenheid om voor de financiering van verlofperiodes maxi
maal 10% van het bruto jaarsalaris in tijd of geld te sparen met 
uitstel van de belasting- en premieheffing. 

4. De vakantiewetgeving is per 1 februari 2001 belangrijk 
veranderd. Vakantiedagen veljaren niet meer in twee jaar tijd, 
maar in vijf jaar, waardoor ze langer kunnen worden opge
spaard zodat de werknemer langere tijd betaald vrij kan nemen. 
Het is nu ook mogelijk om aanzienlijk meer vakantiedagen afte 
kopen om verlofstuwmeren te voorkomen en onbetaald verlof te 
financieren. 

5. Zestig miljoen gulden subsidie voor 137 experimenten met de 
dagindeling om arbeidstijden beter af te stemmen op ope
ningstijden van scholen en kinderopvang, verbetering van de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en facili
teren van de combinatie van werk, privé en persoonlijke dienst

verlening. 
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SOCIALE ZAKEN 

Vrouwen in hoge functies 
Geen geringe ambities kabinet 

I n het MeeIjarenbeleidsplan Emancipa
tie staan stevige ambities!. Het kabinet 

streeft naar evenredige deelname van vrou
wen en mannen in politieke functies op alle 
niveaus en in leidinggevende en besluitvor
mende posities in de private en publieke 
sector. De doelen zijn kwantitatief geformu
leerd als prestatie-indicatoren die inzichte
lijk maken of doelen worden gehaald, of dat 
aanvullende maatregelen nodig zijn. 
Organisaties kunnen zulke indicatoren als 
voorbeeld nemen. 

Wat zijn de doelstellingen? Ik beperk me tot 
de publieke en private sector. Aan de amb
telijke top wil het kabinet in 2010 25 pro
cent vrouwen zien. Niet zo ver van hier is 
dus een kwart van alle medewerkers vanaf 
schaal 18 vrouw. Voor het bedrijfsleven 
streeft het kabinet naar een verdubbeling 
in topfuncties, nu 4 procent, en vervolgens 
een jaarlijkse groei van 2 procentpunten. 
Zoals gezegd, geen geringe ambities. Zijn 
deze doelen haalbaar, realistisch? Beschikt 
de overheid over voldoende instrumenten? 
In de ambtelijke top is het aandeel vrouwen 
nu hoger dan in het bedrijfsleven. De over
heid maakt hier dus haar voorbeeldfunctie 
waar. Maar de beoogde 25 procent is veel 
als we naar de groeicijfers in de afgelopen 
vijftien jaar kijken2• Er was geen spectacu
laire groei, dus op de departementen moet 
nog veel gebeuren. Wat vooral moet gebeu
ren, zijn daadwerkelijke benoemingen. 
Daarvoor is een flink commitment van de 
ambtelijke leiding nodig, die bij relevante 
benoemingen continu de vinger aan de pols 
moet houden. 

Cultuur 

Er is al het nodige gaande. Verschillende 
departementen hebben in het recente verle-

Anneke van Doorne is hoogleraar Emancipatie
onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
ell partner van onderzoeks- en advi,esbureau De 
Jong & Vall Doome-Huiskes te Utrecht. Zij was 

den analyses laten maken hoe het aantal 
leidinggevende vrouwen kan worden ver
groot. Maar analyses zijn geen benoemin
gen. Binnen een algemeen, op vernieuwing 
gericht personeelsmanagement blijft speci
fieke aandacht voor vrouwen voorlopig 
nodig. Departementen moeten hun (vrou
welijk) talent systematisch (dus niet toeval
lig) ontdekken, koesteren en met coaching 
en persoonlijke ontwikkeling tot hogere 
functies brengen. Verder dient er aandacht 
te zijn voor de cultuur binnen departemen
tale organisaties. Vrouwen geven nogal 
eens aan dat ze een op competitie en 
"aftroeven" gericht klimaat onplezierig, niet 
inspirerend vinden. Ze zoeken (soms tever
geefs) naar meer open, communicatieve, 
zakelijke en transparante omgangsvormen. 
Natuurlijk zijn niet alle vrouwen, en niet 
alleen vrouwen brenger 

die moeten worden doorbroken. De politiek 
moet zich er dus mee blijven bemoeien. 
Voor het bedrijfsleven ligt de ambitie moge
lijk nog ingewikkelder omdat de overheid 
hier een zeer beperkte regierol heeft. Op
portunity in bedrijf was een belangrijke 
overheidscampagne om, primair vanwege 
economische motieven en overwegingen 
van human resources, een ruimere verte
genwoordiging te bepleiten. Deze campagne 
mag zijn momentum niet verliezen. Het 
MeeIjarenbeleidsplan Emancipatie spreekt 
hier van nieuwe lijnen: overleg met sociale 
partners, stimuleren dat bedrijven zelf doel
stellingen formuleren, starten van een net
werk van voortrekkers die aandacht voor 
het thema aanjagen en een communicatie
plan om informatie breed te verspreiden. 
Geen hard instrumentarium. Ook hier moet 

van vernieuwingen. 
Maar ze zijn wel be
trekkelijke nieuwko
mer op het hoge niveau 
en als zodanig hebben 
ze wat te zeggen. De de
partementale leiding 
doet er goed aan hier-

'Vrouwen vinden een op 

competitie en op "aftroeven" 

gericht klimaat onplezierig' 

naar te luisteren. Dat 
geldt ook voor de vraag of en hoe topposities 
en hun tijdsbeslag beter in balans kunnen 
zijn met het leven buiten de werksituatie. 
Niet alleen vrouwen vinden dat belangrijk, 
Uongere) mannen ook. 

Oude routines 

Het kabinet dient in dit ambitieuze project 
een regierol te hebben, want als die ont
breekt, zal het waarschijnlijk niet lukken. 
Overigens niet per se uit onwil, er is juist 
veel goede wil op dit punt. Maar in het 
(departementale) leven van alledag domi
neren nu eenmaal oude routines, en juist 

voorzitter van de Tijdelijke Expertisecommissie 
Emancipatie in het Niellwe Adviesstelsel (1998-
2000). 
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de politiek blijven toezien of deze lijnen 
daadwerkelijk in werking treden en effect 
sorteren. Daarbij geldt één zeer belangrijk 
aandachtspunt. Voor een werkelijk sub
stantiële deelname van vrouwen aan het 
beroepsleven - dé voorwaarde om door te 
dringen in de top - is een kwalitatief goed, 
ruim beschikbaar, betaalbaar en flexibel 
stelsel van kinderopvang nodig. De over
heid is hiervan de belangrijkste verschaffer, 
al dienen andere actoren (werkgevers, 
ouders) ook financieel bij te dragen. Het 
komt mij voor dat dit vanwege de emanci
patie de hoogste prioriteit moet krijgen .• 

1. Hoofdstuk 4 Macht en besluitvorming. 
2.1111986 was 3% in schaal 18 vrouw, in 1989 7%, 
19924%, 19965%, 1999 7%. 
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You go cybergirl! 
Tijd voor maatschappelijk ondernemen met ICT 

H et gaat er niet helemaal eerlijk aan 
toe. De media koppelen de discussie 

over de prestaties van Verstand direct aan 
het voortbestaan van haar functie. Dat is 
niet helemaal fair: het lijkt alsof zij nu bril
jant moet presteren en het bewijs moet 
leveren dat haar directie mag blijven. De 
lat ligt plots stukken hoger. 

Alternatief 

Critici verwijzen naar de afspraak dat 
Verstands directie in de toekomst moet ver
dwijnen. Er is immers ingezet op mainstre
aming - het onderbrengen van emancipa
tiebeleid bij alle departementen. Maar dat 
is volgens haar nog niet toereikend 
gebeurd. 'Met Pronk heb ik een afspraak 
om bestemmingsplannen ... ook te toetsen 
op locaties voor arbeid en zorg', zegt ze in 
het interview. Waarom alleen met Pronk 
iets afspreken? Er zouden voor de hele 

Sanderijn Cels is 'minister-president' van het kabi
netonline (zie noot) en auteur van Grrls!, 
Amsterdam: Promelheus 1999. 

ministerraad emancipatieafspraken en 
parameters moeten komen. Dan pas kan je 
stellen of het mainstreamen aardig lukt. 
Daar is ze nog mee bezig. Het geopperde 
alternatief, de roulerende portefeuille, zou 
'alleen maar chaos geven'. Ze is te beschei
den: rouleren schept niet alleen wanorde, 
maar maakt beleid ook afhankelijk van de 
persoonlijke affiniteit van bestuurders. Als 
die niet bestaat, wijkt het al te gemakkelijk 
voor andere prioriteiten. En als een 
bestuurder zich niet hard maakt voor 
nieuw beleid, komt het er ook niet. 

Doorbijten 

Verstand weet zelf allang dat je zonder 
doorbijten nergens komt. Stevig beleid is 
nodig, en daar werkt ze dan ook aan: flexi
belere en eerlijke arrangementen voor een 
leven lang werken, zorgen en leren - een 
mooi model voor het geëmancipeerde indivi

du. Dat is ook waar ze zich op con
centreert want 'je moetje wel op een 
boodschap richten'. Back to basics 
dus. Ze streeft naar een ideaal dat 
ultieme bewegingsruimte biedt aan 
individuen om zich te ontplooien 
Maar het heeft ook een nadeel: als 
allochtone vrouwen emanciperen, 
moeten ze zich altijd verhouden tot 
dit 'westerse' ideaal. Het vormt 
immers tegelijkertijd een referentie
punt dat soms ver kan staan van 
hun werkelijkheid. Zij zijn soms niet 
eens in staat om ongestraft buitens
huis te werken, laat staan tot flexi
bele regelingen. Er ontstaan twee 
werelden: die van de 'westerse geë
mancipeerden' en de groepen die 
zich tot hen moeten verhouden. Een 
voorval op een acht-maart-Iezing is 
hier illustratief voor. Op de vraag 
wat Nederlandse feministen van de 
tweede golf zouden kunnen doen 

1. In Haarlem gaan alle wijkraden on line in een 
slimme web ring: ook iets voor de vrouwenorganisa
ties? Verstand kan ook een site subsidiëren met 500 
'Frequently Asked Questions' voor meiden, met veel 
links en een contactplatform. (De Libelle-site mei 
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voor Marokkaanse meiden, wist niemand 
een antwoord. De volle zaal bleef ontluiste
rend stil. Niet uit onwil, maar gewoon, 
omdat niemand het wist. Dat geeft aan dat 
er nog veel schort aan de samenwerking 
tussen multiculturele groepen. Het is tijd 
dat Verstand zich hiervoor inzet. Daar hoor 
ik maar weinig over; haar beleid is me dus 
te eenzijdig. 

IeT 

Verstand heeft het wel over samenwerking 
in het algemeen. 'Het is ook interessant om 
te kijken wat je met ICT kan doen, hoe je 
(. .. ) organisaties met elkaar in contact kan 
brengen.' You go cybergirl!l Kennis uitwis
selen & informele, vlotte communicatie, 
dynamische netwerken onderling en com
municatie met de doelgroep, dat is allemaal 
hard nodig. Bovendien moet er ook een digi
tale kloof gedicht. Allochtone oudere vrou
wen bijvoorbeeld moeten ook on line kun
nen, maar de markt haalt ze er niet bij - ze 
vormen nu eenmaal niet de aantrekkelijk
ste consumentengroep. Samenwerken met 
Van Boxtel, die voor 'CT & de stad' geld 
heeft vrijgemaakt, is een goed idee. 
Verstand kan ICT ook inzetten voor 'de ver
breding en verankering van het draagvlak' 
waaraan ze refereert. Waarom geen markt
plaats on line creëren waar projectenplan
nen, losse ideeën, organisaties en mogelijke 
financiers worden verzameld? Dat schept 
mogelijkheden voor publiek-private sa
menwerking. Zijn de pijlen niet altijd op 
Verstand meer gericht, zoals zij zelf ook 
wenst. 

Genoeg te doen dus voor een staatssecreta
ris Emancipatiebeleid. Tijd voor differentia
tie in beleid en voor maatschappelijk onder
nemen met ICT. En dat is nog maar een 
greep uit de agendapunten voor een komen
de kabinetsperiode ... • 

lampolIvragen voor tielIers is lIiet voor niks zo pop
ulair.) Eell paar alldere ideeën zijn te villden op de 
site www.kabilletolllille.1I1 bij 'Emallcipatie & de 
illformatiesamellievillg. ' 
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Gerrit Ybellla Illoet SOIllS 
lachen Olll zichzelf 

'Iedereen is voor het bevorderen van handel, nietwaar' 

door Frits Prillevitz 

zo blijk Gerrit Ybema iets tegen 
autoriteiten te hebben. Hij zegt: 
'Naarmate mensen verder stijgen, 

gaan ze zich steeds minder aardig gedra
gen. Zo van "Ik heb jou niet nodig, dus ik 
ben ook maar niet aardig tegen je". En 
daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. 
Ik word dan heel erg recalcitrant. Als ik zo 
iemand tegenkom heb ik de neiging heel 
enthousiast naar de koffiejuffrouw te lopen 
en die andere persoon even te negeren. Ik 
moet natuurlijk ook zelf af en toe de auto
riteit spelen, en dat probeer ik te doen op 
een hele serieuze, correcte manier. Ik ver
tegenwoordig natuurlijk wel ons land. 
Maar ik moet af en toe ook vreselijk om 
mezelf lachen.' 

Met wie heb je eigenlijk van 
doen, als je de staatssecretaris 

van Economische Zaken, 
Gerrit Thema, benadert voor 
een evaluatie van het beleid 
dat hij de afgelopen jaren 

heeft vormgegeven? De sfeer 
in een exclusief Haags 

restaurant dat tijdens ons 
gesprek verder geheel onbezet 

bleef, leidt er mede toe dat 
je in korte tijd toch meer te 

en betrokken in je functie staat, dan kan 
je een beleid nastreven dat open, fair en 
transparant is. In de belangenbehartiging 
moet je praktisch zijn en eerlijkheid 
betrachten. Dan maak je waar hoe D66 
ook op mijn beleidsterrein politiek wil 
bedrijven.' 

WTO-rechtswinkel 

In het buitenland mag Ybema zich minis
ter van Buitenlandse Handel noemen. Hij 
leidt in die hoedanigheid handelsmissies, 
zoals onlangs nog naar Oekraïne en naar 
landen als Cuba en China, waar het pro
bleem van de mensenrechten speelt. Elke 
keer doemt dan het dilemma op van 'de 
koopman en de dominee'. Met het minis
terie van Buitenlandse Zaken wordt ter
zake goed overleg gevoerd en vastgesteld 
hoe dergelijke zaken aan de orde komen. 
De voorbereidingen van zo'n bezoek duren 

Jongensachtig 

Ybema studeerde betrekkelijk laat af, pas 
toen hij tweeëndertig was. Hij vertelt er 
heel open over: "lUssen mijn twaalfde .en 

weten komt over 'de persoon 
achter het ambt', dan tevoren 

was ingecalculeerd. 

vierentwintigste heb ik veel gedaan wat niet allemaal verstandig 
was. Ik heb vooral mijn speelse natuur gevolgd. Dat waren hob
by's, dat waren meisjes. Ik heb alles gedaan behalve studeren. Dat 
heeft me jaren gekost, maar ik heb er helemaal geen spijt van. En 
ik ben blij dat dat speelse is gebleven, en ik hoop dat altijd zo te 
houden. Ik heb iets jongensachtig, ja, zo ben ik ook.' 
Wat hem ook helemaal niet deert, is dat hij niet zo bekend is als 
staatssecretaris. Ybema: 'Mijn portefeuille brengt met zich mee 
dat je niet in het brandpunt van de politieke belangstelling staat. 
Het is niet van een politieke gevoeligheid zoals sociale zekerheid, 
WAO, fiscaliteit of cultuur. Mijn portefeuille bestaat uit onderwer
pen die op zich vrij positief van karakter zijn. Iedereen is toch voor 
het bevorderen van handel, nietwaar.' 
Dat mag dan zo zijn, maar bij het doornemen van de vier belang
rijkste onderwerpen die hij beheert, blijken er maatschappelijk 
hoogst interessante aspecten aan de orde te zijn. Typische aspec
ten waarvoor een D66-bewindspersoon geknipt is om ze uit te lich
ten en in de belangenbehartiging aan de orde te stellen. 'D66 staat 
ervoor', vertelt Ybema, 'om het sociale en het economische belang 
te verenigen met het ecologische. Als je, zoals ik, actief enthousiast 

Frits Prillevitz is redacteur van Idee. 
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soms wel een jaar. Van die werkbezoeken 
geniet de minister van Buitenlandse Handel intussen intens, en ze 
werpen vruchten af. Jaarlijks groeit de export van goederen en 
diensten naar nieuwe hoogtepunten. Wellicht nog interessanter, 
maar wel moeilijker vindt Ybema het multilaterale handelspoli
tieke overleg in kaders als die van de Wereldhandelsorganisatie 
WTO. Ybema: 'Het uitgangspunt van Paars is dat vrije handel tot 
meer welvaart en meer welzijn leidt voor iedereen. Typisch D66 
vind ik dat uiteraard ontwikkelingslanden in het kader van de 
internationale handelspolitiek een centrale rol spelen. Daarom 
heb ik me ook sterk gemaakt voor de WTO-rechtswinkel. De WTO 
is het enige internationale orgaan op handelsgebied waar 140 lan
den lid van zijn, en dat een soort rechtsprekende instantie heeft. 
Het is een klein regerinkje op wereldschaal dat kan zeggen: "EU, 
of VS, jullie zijn fout geweest, je krijgt zoveel boete." Maar daar 
moet je wel over procederen. Arme landen kunnen vaak niet de 
advocaten betalen die ze daarvoor nodig zouden hebben, en daar
door kunnen ze hun WTO-rechten ook niet goed uitoefenen.' 

Mordicus tegen 

Ybema's voorstel om die landen te helpen met de instelling van 
een WTO-rechtswinkel, gefinancierd door de rijke landen, stuitte 
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Ideale cluster is een 
combinatie van EZ, 
Verkeer en Waterstaat 
enLNV 

echter op grote weerstanden. De VS zeiden letterlijk: 'Moeten wij 
dan soms onze eigen tegenstand gaan financieren?' Voor Ybema is 
de instelling van de rechtswinkel echter 'het enige succes van 
Seattle', waar de laatste grote WTO-conferentie uitliep op een 
enorm fiasco. Maar hier zegevierde wel zijn opvatting dat 'het niet 
zo mag zijn dat alleen rijke landen hun recht kunnen verzilveren, 
omdat zij de beste advocaten kunnen betalen'. Teleurstellingen 
zijn er evenwel ook, bijvoorbeeld in de EU. Ybema: 'De Han
delsministers van de EU treffen elkaar dit weekeinde in Brussel. 
Dan praten we onder andere over de vrije markttoegang voor de 
minst ontwikkelde landen, de MOL's. De Spanjaarden zijn daar 
mordicus op tegen. En waar gaat het helemaal om? Om suiker, 
soja en rijst. Die weerstand is echt ongelofelijk. Nu ligt er een ver
waterd voorstel voor de Raad, dat is echt heel jammer.' [Inmiddels 
is besloten om de vrije toegang tot de EU-markt pas in te laten 
gaan in 2009, red.] 

Imago bedrijven 

De staatssecretaris is coördinerend bewindspersoon voor maat
schappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO). Hij vindt dat 
het de goede kant op gaat: 'De toegevoegde waarde van D66 ligt 
hier in de combinatie van marktdenken met sociale en economi
sche doelstellingen. Maar je moet, en ook dat is typisch D66, in het 
geval van MVO niets willen opleggen: het is treurig als je alles bij 
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wet zou moeten regelen.' Op dat punt lijkt de consensus overigens 
binnen bereik te liggen nu SER, vakbeweging en zelfs NGO's niet 
pleiten voor wetgeving. Ybema: 'Nu betreden ook bedrijven het 
maatschappelijk terrein, ze gaan zich breder manifesteren in de 
maatschappij. Bedrijven realiseren zich hoe belangrijk dat is voor 
hun imago. Het is dus ten dele eigenbelang. Maar ze hebben ook 
te maken met steeds kritischer klanten en consumenten, en ook 
de eigen werknemers willen steeds meer dat hun bedrijf correct 
werkt.'Ybema is er dan ook van overtuigd dat hier iets structureel 
zal veranderen. Hij ziet daarbij zijn eigen rol als 'activerend, sti
mulerend en faciliterend. Dat uit zich in een checklist, een voor
beeldgedragscode, het opzetten van een nationaal contactpunt en 
het bevorderen van jaarlijkse rapportages volgens de herziene 
OESO-richtlijn. De mogelijkheden van internet zullen ten volle 
worden gebruikt om controle op het doen en laten van onderne
mingen uit te oefenen.' En dit is voorwaar niet het minste wat de 
staatssecretaris in tweeënhalf jaar tijds tot stand heeft weten te 
brengen. 

Bedrijventerreinen 

De uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid speelt zich 
gedeeltelijk af binnen de Europese regelgeving. De politieke kant 
ervan was de totstandbrenging van de Steunkaart Nederland, de 
bepaling van die plekken in Nederland waar in dit kader nog tot 
2006 Europese middelen vertimmerd mogen worden. Belangrijk 
onderdeel van dit beleid is de aanpak van bedrijventerreinen. 
Gerrit Ybema onderkent de problemen en hij vindt 'dat de kwali
teit van de bedrijventerreinen omhoog moet, verouderde terreinen 
geherstructureerd moeten worden om bestaande ruimte beter te 
benutten, en ook de bereikbaarheid moet worden verbeterd'. Om 
innovatie te stimuleren wil hij dat er duurzame bedrijventerrei
nen ontstaan, waar de belasting van de ruimte, energieverbruik 
en afval kunnen worden beperkt dankzij nieuwe technologieën. 
Hiervoor heeft hij ook geld beschikbaar. 
Juist ten tijde van ons gesprek behandelde de 'l\veede Kamer de 
Architectuurnota en besloot dat aan de negen grote projecten de 
bedrijventerreinen als afzonderlijk project dienden te worden toe
gevoegd. Het rommelig aanzien van Nederland wordt, mede door 
de ligging langs (snel-)wegen, in hoge mate bepaald door dit type 
bedrijvigheid. De staatssecretaris erkent dat hier nog een forse 
taak ligt weggelegd, zeker ook wat betreft de architectuur van de 
gebouwen, iets wat overigens alleen in overleg met de regio, en 
meer in het bijzonder met de gemeente kan worden gerealiseerd. 

Toerisme 

Veel landen kennen een afzonderlijke minister voor toerisme, 
maar in Nederland doet Gerrit Ybema dit er gewoon bij. Het gaat 
dan ook goed in deze sector. Zijn inspanningen zijn er vooral op 
gericht 'het organiserend vermogen van de branche te verbeteren 
en aan te haken bij een aantal grote projecten, zoals Rotterdam 
Culturele Hoofdstad 2001 en de toeristische ontwikkeling van de 
Rijkswerfvan Den Helder'. Ybema vindt dat bij de verdere (ruim
telijke) ontwikkeling van Nederland ook plaats moet zijn voor toe
risme, zoals in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en in het 
Grotestedenbeleid van Roger van Boxtel. En dat lukt ook. Toeris
me is wat de werkgelegenheid betreft een van de snelst groeiende 
sectoren. Er zijn veel kleine spelers, en de versnippering is dan ook 
groot. De staatssecretaris werkt aan de verbetering van de struc-. 
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tuur in de hele sector. Niets opvallends dus, gewoon zorgen dat het 
goed blijft lopen en kansen worden benut. Van beperking van het 
inkomend toerisme omdat Nederland zo vol is, wil Ybema zeker 
nog niet weten. En doen zich lokaal of regionaal problemen voor, 
zoals Amsterdam, Zuidwest-Friesland of de Zeeuwse kust, dan 
moeten de gemeenten dat oplossen, is zijn opvatting. 

Enorme deining 

Hoewel we de vraag aan het begin van het gesprek stelden, en 
beantwoord kregen, leent het onderwerp zich beter voor de uit
smijter: de herindeling van de rijksoverheid, zeker nu een nieuwe 
kabinetsformatie weer in zicht komt. Zijn gevoel en ervaringen 
zeggen Ybema dat een grondige herziening wenselijk is: 'Als alles 
mogelijk zou zijn, .. .' En dan somt hij een aantal combinaties op 
van departementen, waardoor het aantal flink gereduceerd zou 
kunnen worden. Maar zijn verstand zegt: 'Begin er niet aan.' Alle 
herindelingen, waarbij delen van departementen bij andere minis
teries worden gevoegd, zorgden voor enorme deining binnen de ap
paraten, wat ook voor de politiek verantwoordelijke bewindsper
sonen uiterst nadelig werkte. 
Wel vindt Ybema het de moeite waard om een oud D66-standpunt 
de kans te geven, namelijk de vorming van een kernkabinet van 
zeven, acht ministers die ieder verantwoordelijk zijn voor een clus
ter van departementen. Ybema: 'De ministers bepalen dan voor
namelijk de hoofdlijnen van het beleid en een flink aantal staats
secretarissen zorgt dan voor de uitvoering, en voert daarover over
leg met de Tweede Kamer. Nu moeten de ministers zich veel te 
vaak verdiepen in details en zich daarvoor verantwoorden in de 
Kamer.' Vooral het te gedetailleerde uitpluis werk door Kamerle
den is Ybema een doorn in het oog, en hij is, zoals bekend, niet de 
enige bewindspersoon die daar moeite mee heeft. 

Voedselvoorziening 

Zijn ideale cluster van departementen is een combinatie van 
Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur
beheer en Visserij. Over dat laatste departement is hij heel duide-
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lijk: 'Landbouw is gewoon een economische bedrijvig
heid die echter, vooral in internationaal verband (WTO, 
EU), onevenredig veel aandacht krijgt. Departementen 
moeten passen bij de maatschappij van nu en toe
komstgericht werken. LNV stamt nog uit de naoorlogse 
tijd (voedselvoorziening). Ik ben gelukkig met het be
leid dat door Laurens Jan Brinkhorst is ingezet, name
lijk de bevordering van marktgericht denken en hande
len en het vooropstellen van de consumentenbelangen.' 
Ook dat laatste, consumentenbeleid, is een expliciet 
onderdeel van de portefeuille van de staatssecretaris 
van Economische Zaken. Op dit gebied kruipen EZ en 
LNV dus nadrukkelijk dichter naar elkaar toe. 

Slotakkoord 

Zo ruim halverwege de rit met Paars 2 is Gerrit Ybema 
niet ontevreden met wat hij heeft bereikt. En mag het? 
Een recordexport, toerisme als groeisector, bedrijven 
flink op weg naar maatschappelijk verantwoord func
tioneren, meer kansen voor bedrijvigheid in het noor-
den van het land, consumentenbeleid hoog op de eigen 

agenda en vooral op andermans agenda, en eindelijk zicht op een 
aanpak van de rommeligheid van bedrijventerreinen. Zou zijn 
speelse natuur hem voor het einde van de rit nog eens parten kun
nen spelen met een publicitair slotakkoord? Hij verdient het. • 

Vijf gerealiseerde voornemens van Gerrit Ybema 

1. De export vanuit Nederland, achtste handelsnatie ter 
wereld, is het afgelopen jaar met meer dan 20% is gestegen. Een 
grote factor daarbij spelen de zeer succesvolle handelsmissies. 
Verder legt Ybema extra nadruk op het MKB: al 2000 bedrijven 
hebben gebruik gemaakt van het ingestelde instrument om voor 
het eerst buitenlandse markten te betreden. 

2. Ybema heeft zich de afgelopen jaren de grote aanjager 
getoond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
In navolging van Ybema's checklist is het aantal gedragscodes 
onder bedrijven explosief toegenomen. Maatschappelijk verant
woord ondernemen wordt nu gerekend tot de belangrijkste ont
wikkelingen in het bedrijfsleven. 

3. In de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft Ybema de 
oprichting van een zogenaamde rechtswinkel tot stand ge
bracht, die ontwikkelingslanden van rechtsbijstand verzekert 
bij juridische conflicten onder WTO-recht. 

4. Met een groot pakket aan maatregelen heeft Ybema het 
gemakkelijker gemaakt in Nederland een bedrijf te starten, 
wat van groot belang is aangezien startende bedrijven 75% van 
de nieuwe banen creëren. Het jaarlijks aantal starters is geste
gen van 40.000 naar bijna 60.000. 

5. Om de wildgroei van bedrijventerreinen tegen te gaan, 
geeft Ybema prioriteit aan het herstructureren van oude bedrij
venterreinen en aan veel intensiever gebruik van ruimte. De 
300 miljoen gulden die hij daarvoor heeft vrijgemaakt, wordt 
ook gebruikt voor de aanleg van duurzame bedrijventerreinen 
waar het afval van het ene bedrijf grondstof is voor het andere. 
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·RuilDte voor regio's en ondernelDers 

Er liggen nog steeds forse knelp unten 

D e Nederlandse economie lijkt er flo
rissant bij te staan: sterke economi

sche groei, gezonde overheidsfinanciën, een 
stabiele monetaire omgeving (afgezien van 
het huidige inflatiehobbeltje, maar dat 
overleven we wel). Wie nauwkeuriger kijkt, 
of de Concurrentietoets van het ministerie 
van Gerrit Ybema doorbladert, ziet echter 
dat nog forse knelpunten moeten worden 
opgelost. 

Voor de meeste knelpunten dragen D66-
bewindspersonen niet direct verantwoorde
lijkheid, al moet coalitiepartner D66 het 
zich natuurlijk aantrekken dat na zeven 
jaar Paars de WAO nog steeds een nationa
le schande is, onderwijsachterstanden van 

steun met starterscentra, moderne bedrij
venterreinen en verbetering van de finan
cieringsmogelijkheden in met name de ICT
sector. Ybema werkt met provincies en ge
meenten aan verbetering van de kennisin
frastructuur en er zijn samenwerkingsver
banden van overheid, universiteiten en be
drijfsleven ter bevordering van ontwikke
ling, verspreiding en toepassing van kennis. 

Minder interventionistisch 

Ybema is ook verantwoordelijk voor het 
ruimtelijk-economisch beleid. Twintig jaar 
geleden ging dat vooral om bevordering van 
economische groei in gebieden die de over
heid selecteerde. Op zichzelf verstandige 

politici geloofden toen 
werkelijk dat alles be

'Het geluid van D66 zou 
sterker mogen door klinken' 

ter zou gaan als ze on
dernemers een handje 
zouden helpen. Dat 
was de tijd van on
doordachte beslissin-

allochtone leerlingen niet zijn ingelopen en 
honderdduizenden gevangen zitten in de 
val van langdurige werkloosheid. Dat is 
treurig voor de getroffenen, en een steeds 
grotere belemmering voor de economische 
ontwikkeling van ons land. 

Starters 

D66 heeft in de jaren negentig een belang
rijke, directe bijdrage geleverd aan het eco
nomisch beleid. De laatste drie jaar was dat 
met Gerrit Ybema als staatssecretaris van 
Economische Zaken, die niet alleen de 
internationale handel bevorderde, maar 
zich ook inspande voor een beter onderne
mingsklimaat en de vormgeving van ruim
telijk-economisch beleid. 
Ybema nam diverse initiatieven om van 
Nederland een ondernemersland te maken. 
(Door-)Startende ondernemers krijgen 

Drs. Udo Kock is universitair docent aan de facul
teit Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

gen zoals de gedwon
gen vestiging van de 

PTI' in Groningen, waarvan KPN tot op he
den last heeft. 
Tegenwoordig zijn de doelstellingen breder, 
en gelukkig minder interventionistisch. Het 
ministerie van Economische Zaken heet nu 
te beogen 'het ruimtelijk-economisch net
werk te versterken'. Dat netwerk omvat, 
naast perifere economische regio's zoals het 
noorden, ook de grote steden, mainports en 
economische succesregio's zoals Brabant. 
Een niet zo zichtbare, maar wel belangrijke 
rol van Ybema is hier de afstemming van 
ruimtelijk, economisch en milieubeleid. Be
ter zichtbaar is het Nederlandse succes bij 
het binnenhalen van gelden uit de Euro
pese structuurfondsen, waaruit infrastruc
turele en arbeidsmarktprojecten in achter
standsgebieden worden gefinancierd. Aan 
dat succes heeft Ybema het nodige bijgedra
gen. Nederland wist te bereiken dat zijn 
aandeel in die fondsen tot 2006 gelijk blijft. 
Minstens zo belangrijk is de tijd en energie 
die Ybema steekt in het overleg met ge
meenten en provincies over effectief ge-
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bruik van dat Europese geld en de miljar
den die het regeerakkoord voor de drie 
noordelijke provincies reserveerde. 

Concurrentie 

Een aanzienlijk deel van het huidige econo
mische beleid, inclusief het ruimtelijk-econo
misch beleid, is sterk gericht op bevordering 
van de samenwerking tussen diverse markt
partijen en overheden. Dat beleid is vaak 
succesvol, mede dankzij Ybema. Een goed 
voorbeeld is de cluster- of netwerkgewijze 
samenwerking in innovatie tussen overheid, 
bedrijven, universiteiten en onderzoeksin
stellingen. 
Voor een dynamische .economie is het sti
muleren van concurrentie echter minstens 
zo belangrijk. Daarvoor lijkt minder aan
dacht te bestaan. De overheid zou actiever 
de concurrentie moeten bevorderen tussen 
kenniscentra, universiteiten, toeleveran
ciers en andere ondernemingen. Meer in 
het algemeen vind ik dat onder Paars 11 de 
marktwerkingsagenda in de vergetelheid 
raakt, die in de vorige periode zo succesvol 
startte. 

Het D66-geluid zou sterker mogen door
klinken, zowel in het feitelijke economische 
beleid als in het uitdragen ervan. Politiek is 
meer dan het produceren van nota's en het 
afsluiten van convenants. Politiek is ook 
een eigen geluid laten horen, het debat aan
gaan en als het even kan draagvlak creë
ren. Onder Paars 11 is dat bij Economische 
Zaken nog te weinig gebeurd, zowel vanuit 
onze bewindspersonen als de Tweede-Ka
merfractie. Dat is een gemiste kans, zeker 
ook omdat D66 in de voorgaande periode op 
economisch gebied een goede reputatie op
bouwde, waarin het sociaal-liberale gedach
tegoed bleek uit het accent op de individu
ele keuzevrijheid van consumenten en be
drijven en uit het krachtige pleidooi voor 
marktwerking en deregulering. Nog genoeg 
mogelijkheden voor Ybema om in de reste
rende tijd zijn staatssecretariaat nog extra 
glans te geven met een krachtig D66-
geluid .• 
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Frisse aanpak als missie 
Uitstekende ambassadeur 

voor de hele groep 

De omzet op de exportmarkten bedraagt voor ons bedrijf ruim 87% in 
medische en veiligheidsapparatuur. We beschikken over een uitgebreid 

netwerk van distributeurs maar zijn ook steeds actief in het zoeken en ont
wikkelen van nieuwe markten. De belangrijkste tools zijn dan persoonlijke 
bezoeken, deelname aan tentoonstellingen en een bescheiden aantal handels
missies. Door ervaringen uit het verleden was het deelnemen aan missies in 
de laatste tijd beduidend teruggelopen, maar in september 2000 hebben we de 
draad weer opgepakt en ons aangemeld om deel te nemen aan de reis naar 
Oeganda en Tanzania onder leiding van staatssecretaris Gerrit Ybema. Dit 
kleine verslag heeft niet de intentie zoetsappig te zijn, maar de gevoelens en 
de ervaringen beknopt en zo objectief mogelijk weer te geven. 

Zeer positieve insteek 

Met de nodige skepsis zijn wij ingegaan op de uitnodiging om op het ministe
rie kennis te komen maken met de delegatieleiding en andere participanten. 
In onze optiek is het slagen van een dergelijke handelsdelegatie niet alleen 
sterk afhankelijk van de voorbereidingen, maar met name de kwaliteit en 
inzet van de delegatieleiding is een significante factor om tot succes te komen. 
De zeer positieve insteek van de delegatieleiding en de professionele voorbe
reidingen deden ons vertrouwen in de missie toenemen. 

Direct bij aanvang van de reis brak Gerrit Ybema al snel het ijs en hij stelde 
alle participanten in de gelegenheid om hem over hun bedrijf en producten te 
informeren. Opvallend en bijzonder stimulerend voor de deelnemers was dat 
Gerrit niet alleen veel interesse toonde, maar ook bleek te beschikken over 
veel kennis inzake de problemen die gepaard gaan met het aanboren van nieu
we exportmarkten. 

Stimulans 

Het was duidelijk dat vele participanten aan deze missie niet geheel zonder 
kritiek waren, maar gedurende de reis en na vele ontmoetingen ontpopte 
Gerrit zich al snel tot een uitstekende ambassadeur voor de gehele groep. Zijn 
voortdurend enthousiasme en grote bewogenheid bleken elke dag weer te wer
ken als een stimulans. Vele voorbeelden zijn te geven over de wijze waarop 
Gerrit niet alleen leiding gaf aan ons "zakenlieden", maar ook daadkrachtig te 
hulp schoot als het even ergens niet naar wens verliep. Zeker dit laatste oogst
te zeer veel waardering en deed ook enkelen erg verbaasd staan van zijn bij
zondere frisse aanpak. Hetzelfde gold voor het gemak en de souplesse waar
mee Gerrit binnen zijn uitermate drukke programma toch ook de zakelijke 
belangen van de groep implementeerde. 
Een groot aantal participanten die eerder aan missies hadden deelgenomen 
was ook van mening dat Gerrits frisse aanpak de zakelijke belangen van alle 
deelnemers echt tot hun recht liet komen en dat hij ook gepast met de politie
ke lading is omgegaan. We hopen dan ook dat deze aanpak navolging mag krij
gen bij toekomstige handelsmissies. 
De tussenbalans voor ons bedrijf na ruim vijf maanden is zeer positief. De mis
sie heeft niet alleen goede contacten opgeleverd, maar ook een goed omzetre
sultaat in Oeganda en Tanzania .• 

MJJUlIgbeker is werbaam voor ~f.M.C.ln/enialio'UlI.B. V Ie Breda. 
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'Bekroonde democratie' 

De discussie over de verloving van onze kroonprins met Máxima Zorreguieta is tot aan de bekendmaking vooral geleid 
door de media, niet door de regering. Hoewel de 'l\veede Kamer er nog geen debat over had gehouden was het huwelijk 
onder de bevolking wel hét gesprek van de dag. 

De keuzemogelijkheden zijn inmiddels duidelijk. Een ruime meerderheid van de bevolking heeft niets tegen het voorge
nomen huwelijk. De aanwezigheid van Maxima's vader is echter ongewenst omdat hij medeverantwoordelijk is aan grove 
schending van mensenrechten onder Videla. Ook onze fractieleider Thom de Graaf vond dat hij maar beter thuis kan blij
ven. Is de zaak daarmee opgelost? 
Integendeel, zelfs nu Máxima's vader niet bij zijn dochters huwelijk aanwezig zal zijn, staan we nóg voor hetzelfde pro
bleem bij andere plechtigheden. Kern van de zaak is dat ons koningshuis, en daarmee Nederland, officiële familiebanden 
aangaat met iemand die deel uitmaakte van een militaire junta en daar (nog) geen afstand van heeft genomen of juri
disch voor is vervolgd. Hoe gaan wij daarmee om? 

Natuurlijk kan men beweren dat het hypocriet is om zo lang na dato, wegens toevallige omstandigheden, de aanval te 
openen op één van de leden van dit regime. De schending van de mensenrechten door het Videla-regime tussen 1976 en 
1981 is door de toenmalige Nederlandse regeringen erg onderschat. Door de chaos die er vóór 1976 in Argentinië heerste 
was er veel begrip voor de staatsgreep. Waarschuwingen van Amnesty International over grootschalige verdwijningen 
werden niet geloofd. Het Nederlandse bedrijfsleven was behalve groot-investeerder ook afnemer van Argentijnse produc
ten en Nederland deed mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Daar staat tegenover dat de regering Den Uyl wél 
vluchtelingen uit Argentinië, Chili en Uruguay heeft opgevangen. Brinkhorst was 
destijds staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Toen D66 in de oppositie kwam 
(eind 1977) behoorden mensenrechten en asiel voor Latijns-Amerikaanse politieke 
vluchtelingen tot de speerpunten van ons beleid. In 1978 sloot D66 zich aan bij de 
protestactie 'Bloed aan de paal' van Neerlands Hoop tegen deelname aan het WK 
voetbal in Argentinië. Oud-ambassadeur Maarten Mourik diende in Amsterdam een 
aanklacht tegen Jorge Zorreguieta in. In Latijns Amerika zelf wordt de immuni
teitswet inmiddels in twijfel getrokken. Volgens een recente opiniepeiling is 70% 
van de Argentijnse bevolking ervoor om deze op te heffen. De werkgroep 
Mensenrechten staat op het standpunt dat militair en civiel verantwoordelijken 
voor schendingen van mensenrechten behoren te worden aangeklaagd. 

Het is niet moeilijk je voor te stellen dat de Nederlandse discussie voor de twee 
hoofdrolspelers in dit Shakespeareaanse drama zeer pijnlijk is. Máxima is niet ver
antwoordelijk voor de daden van haar vader, maar door de liefde met Willem
Alexander wordt ons koningshuis, en daarmee Nederland, wél met haar vaders ver
leden geconfronteerd. 

Het is een voorrecht om in een land te leven waar wetten op democratische wijze tot 
stand komen en waar onrecht wordt gestraft. Doorslaggevend bij de behandeling 
van de toestemmingswet in het parlement zou moeten zijn: Nederland behoort vol
gens artikel 90 van de grondwet die democratische verworvenheden uit te dragen. 
Dat geldt ook voor leden van ons koningshuis. Pas dan is sprake van een bekroon
de democratie .• 

SWB Werkgroep Mensenrechten 
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COLUMN 

De waarde van de oude dag 
Mijn grootouders stonden op hun zeventigste aan de rand van het graf Tegenwoordig is 
zeventig een aardige leeftijd om nog eens een reisje naar een ander continent te overwe
gen. In amper een halve eeuw is de menselijke levensduur opzienbarend gegroeid - meer 
dan ooit tevoren in de moderne westerse geschiedenis. En we zijn er nog niet. De echte 
duurzame generaties komen nog. Meisjes die dit jaar worden geboren hebben een kans 
van een op twee om honderd jaar te worden. Vrijwel de hele 21ste eeuw zullen ze straks 
overspannen. 

Het Franse weekblad L'Express kwam onlangs met tien raadgevingen voor plezierig oud 
worden. De illustraties waren portretten van bekende negentiende- en twintigste-eeuwers. 
Marie Curie als 59-jarige: zorgelijk gerimpeld en grijs; Raquel Welch als 60-jarige: een 
stralende schoonheid. De schilder Rousseau als 45-jarige: oud en versleten. Harrison 
Ford als vijftigjarige precies het tegendeel. En zo waren er meer. Tina Turner bijna niet 
van de camera weg te slaan. Henri Salvador als 82-jarige met het hele Olympia aan zijn 
voeten. Sean Connery als 70-jarige nog steeds in sterke rollen. 

De gevolgen van de moderne techniek vinden we terug in de lengte van onze levensduur. 
Elektriciteit in huis, centrale verwarming, warm water en wasmachines. Nooit meer in de 
vrieskou de kachel leeghalen en aansteken. Nooit meer alleen op zaterdagavond in de 
tobbe en als je wilt iedere morgen schoon ondergoed. Minstens vier weken per jaar met 
vakantie en als het even kan per vliegtuig naar de zon; niet meer tien dagen in een droe
vig pensionnetje aan de duinenrand. 
Hygiëne en comfort - vlak bij de hand. Waterleiding, riolering en -als de tijd daar is - het 
passende kunstgebit zodat je net als iedereen het hele jaar door alles kunt eten wat van 
overal ter wereld wordt aangevoerd. 
Rampen kunnen we doorstaan: tegen epidemieën, misoogsten en overstromingen zijn we 
redelijk bestand. In het midden van de negentiende eeuw brak in Ierland de aardappel
ziekte uit en het gevolg was een hongersnood die miljoenen het leven kostte. Een paar jaar 
geleden mislukte bij ons een flink deel van de aardappeloogst -niemand heeft er een aard
appel minder om gegeten .. 

Maar elk voordeel heeft zijn nadeel- en dat nadeel noemen we vergrijzing. 
De financiële aspecten springen in het oog. Oude mensen zijn duur, ze kosten veel geld en 
leveren niks op. Wie betaalt hun oude dag? 
Onze pensioenregeling dateert uit een andere tijd. 
Onze pensioenregeling is ook anders dan veelal gebruikelijk is in euroland. 
En vooral dat gaat een probleem worden. 

Nederlanders sparen voor hun pensioen. Fransen, Italianen en in veel gevallen ook 
Duitsers doen dat niet of veel minder. Zij krijgen veel pensioenen via het omslagstelsel
dat wij in onze AOW kennen. Gevolg is dat gepensioneerden in die landen lang niet zo 
gevoelig zijn voor de geldontwaarding als onze senioren. De lire, de frank en de mark zijn 
in de vorige eeuw meer dan eens vaak duizelingwekkend in waarde gezakt maar men 
heeft in die landen geleerd dat het raadzaam is het waardeverlies voor de gepensioneer
den te compenseren -- je slaat gewoon meer om. Niet primair uit solidariteitsbesef maar 
vanwege de ervaring dat twijfel aan de pensioenen en de pensioenvooruitzichten uitloopt 
op afkeer van de democratie. Het is geen toeval dat de landen met de grootste geldont
waarding ook de meest virulente nationaal-socialistische en fascistische tendenties heb
ben gekend. Duitsland, Italië en Frankrijk. ( Het wachten is op Rusland.) 
Maar gaat het onze deur voorbij? Als na het vertrek van Duisenberg de Fransen en de 
Italianen de euro net zo gaan behandelen als de frank en de lire - anders gezegd: als de 
euro echt inflatoir wordt, dan blijft er weinig over van onze gespaarde pensioenen. 
En als die ontwaarding niet wordt gecompenseerd zal het vertrouwen in ons maatschap
pelijk bestel snel dalen. Speciaal Nederland loopt het risico dat geldontwaarding ook tot 
verlies van een andere waarde zal leiden: vertrouwen in ons democratisch bestel . • 
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Een rol voor D66? 
Duurzame pensioenstelsels in Europa 

Europa heeft een pensioen probleem. Iedereen weet het. Er iets aan doen is poütiek 
niet gemakkelijk. Dit geldt zowel voor individuele üdstaten als de Europese Unie. D66 
heeft vanouds iets met pensioenen. Achtereenvolgens hebben Govert Nooteboom, 
Erwin Nypels, Louise Groenman en Arthie Schimmel zich met vernieuwende ideeën 
ingezet voor een kwaütatief goed Nederlands pensioenstelsel. Juist een partij als D66 
zou zich nu ook in Europa sterk moeten maken voor een duurzamer pensioenstelsel dat 
de rekening van de vergrijzing niet doorschuift naar toekomstige generaties en de eco
nomische en sociale cohesie niet in gevaar brengt. 

H et Europees pensioenprobleem 
is simpel. Europa vergrijst en de 
lasten die dat met zich mee-

door Martin van 't Zet 
Bovendien kan de vergrijzing op termijn 
zeer vervelende consequenties hebben 

brengt dreigen de overheidsfinanciën op middellange termijn te 
ontwrichten!. Dat geldt vooral voor landen met pensioenstelsels 
op basis van het omslagstelsel: de werkende bevolking betaalt pre
mies voor degenen die op dat moment op de oudedagsvoorziening 
zijn aangewezen. In een verouderende samenleving neemt hier de 
draaglast toe, terwijl het draagvlak (de werkenden) versmalt. 

Martin van'l ZeI is beleidsmedewerker bij de Vereniging van Bedrijfstak
pensioellfolldsen (VB). Tussell 1996 en 1999 was hij werkzaam bij de D66-
delegatie ill hel Europees Parlemelil. De auleur dallkl Johallna Boogerd, 
Teke vall den Burg, Frans PrillS en Wim van Zelsl voor commenlaar. 
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voor de financieel-economische toekomst 
van Europa, met name wat betreft de positie van begrotingen in 
de EU-landen. In de Economisch Monetaire Unie (EMU) krijgen 
afzonderlijke lidstaten vroeg of laat te maken met de gebreken 
van elkaars pensioenstelsels. De mogelijkheid om de kosten van 
de vergrijzing in het begrotingstekort te laten lopen, dient te pas
sen binnen de randvoorwaarden van het Stabiliteits- en Groei
pact. Wanneer sommige landen hun zaken goed op orde hebben, 
en andere landen nadrukkelijk niet, ontstaat het gevaar van one
venwichtigheden in strijd met dit pact. Buitensporig hoge be
grotingstekorten in omringende landen kunnen uiteindelijk een 
probleem vormen voor de Nederlandse aanvullende pensioenen. 
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Komende vanuit een ontkenningsfase raken EU-lidstaten er 
steeds meer van doordrongen dat bij ongewijzigd beleid de belas
ting- en premiedruk voor werkenden onaanvaardbaar zal stijgen. 
Bijna alle lidstaten praten over pensioenhervormingen, sommigen 
voeren ze ook daadwerkelijk uit2. Een heel scala van maatregelen 
kan het draagvlak voor de bestaande pensioenvoorziening vergro
ten. Bijvoorbeeld verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en 
het aantrekkelijker maken van langer doorwerken. Ook andere 
vormen van kostenbeheersing, zoals pensioen op basis van mid
delloon, kunnen behulpzaam zijn. Tot slot kan gedacht worden 
aan vergroting van de economische groei en bevordering van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, 
allochtonen en (gedeeltelijk) 

staatspensioenen) zorgen voor bijna 90% van alle pensioenuitke
ringen in Europa. Regelingen op basis van kapitaaldekking, voort
vloeiende uit een arbeidsrelatie of op basis van individuele lijfren
tes, nemen respectievelijk 7% en 0,9% van de uitkeringen voor 
hun rekeningG. 

Een rol voor D66 

Juist een partij als D66, die in het verleden vele vernieuwende 
ideeën had over pensioenen in Nederland, zou zich ook in Europa 
sterk moeten maken voor een duurzamer pensioenstelsel. Duur-

zamer in de zin van een betere 
verdeling tussen omslagstelsel 

arbeidsongeschikten3. Sommigen 
willen zelfs meer immigranten 
toelaten om de arbeidspopulatie te 

Sommigen willen 
en kapitaaldekking waardoor de 
pensioenkosten ook op termijn 
betaalbaar blijven. Dit betekent 
meer pensioenfinanciering op 
kapitaalgedekte, zowel collectie
ve als individuele, basis. Meer 
pensioenvoorziening op kapitaal
dekking betekent tegelijkertijd 
meer ruimte voor keuzemogelijk-

• • meerlmnngranten vergroten. 

KernoplossÎng 

Een kernoplossing betreft echter 
een verandering in financierings
wijze van de pensioenvoorziening. 

om arbeidspopulatie 
te vergroten 

In het Verenigd Koninkrijk, Ier-
land en Nederland wordt de vergrijzing voor een groot deel opge
vangen door de grote omvang van collectief en individueel ge
spaarde aanvullende pensioenen. Door financiering op basis van 
kapitaaldekking worden de pensioenpremies van werkenden op
gespaard en belegd door pensioenfondsen of verzekeraars die hier
uit later de pensioenverplichtingen kunnen betalen. Bij omslag
stelsels daarentegen blijft het altijd onzeker of tegen de tijd dat 
personen zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereiken de pen
sioenvoorziening op hetzelfde niveau staat. De staat bepaalt 
immers bij de staatspensioenen de inhoud en hoogte van de pen
sioenregeling. Een voorbeeld is de Nederlandse AOW die, afhan
kelijk van de situatie van de overheidsfinanciën, in bepaalde 
perioden achterloopt bij de ontwikkeling van de welvaart. Overi
gens geeft in tijden van grote inflatie het omslagstelsel waarin de 
premieopbrengst stijgt met de lonen meer zekerheid dan een kapi
taaldekkingstelsel met vaste opbrengsten voor een groot deel van 
het kapitaal. Allebei de stelsels kennen voor- en nadelen. Een 
gemengd systeem met zowel omslag als kapitaaldekking is min
der gevoelig voor zowel demografische als economische verande
ringen4. 

Driepijlennodel 

In Nederland omvatten de gespaarde aanvullende pensioenen 
ongeveer 40% van alle pensioenuitkeringen5. Een groot deel 
bestaat uit collectieve regelingen voorvloeiende uit een arbeidsre
latie. Hier is een solidariteit mogelijk tussen werknemers in een 
onderneming of bedrijfstak (oud/jong, man/vrouw, ziek/gezond). 
Sociale partners zijn de drijvende kracht achter dit gedeelte van 
de pensioenopbouw. Een ander deel bestaat uit zuiver individuele 
regelingen, waarin geen solidariteit bestaat maar wel volledige 
keuzevrijheid. Dit Nederlandse 'driepijlermodel' van staatspen
sioen (AOW), collectie arbeidspensioen en individuele lijfrentes 
biedt de charme van zowel zekerheid (solidariteit) als flexibiliteit. 
In andere landen is van deze ontwikkeling echter nog geen spra
ke. Pensioenstelsels gebaseerd op het omslagstelsel (meestal 
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heden, individualisering en flexi
biliteit. Bovenop een stevig fun

dament van staatspensioen geef je mensen voor het aanvullend 
pensioen de eigen verantwoordelijkheid de oudedagsvoorziening 
naar eigen inzicht in te richten en daarbij rekening te houden met 
veranderingen in persoonlijke omstandigheden en gezinsstructu
ren. Dit kan binnen een collectieve pensioenregeling bij de werk
gever, een individuele pensioenregeling, of beide. 
In de praktijk blijkt het in de EU echter zeer moeilijk om pen
sioenarrangementen ook gedeeltelijk op kapitaal te baseren. 
Schrijnende voorbeelden zijn Frankrijk en Duitsland waar rege
ring, (ambtenaren)vakbonden en werkgeversorganisaties elkaar 
in een voortdurende houdgreep hebben, en waar vooral vakbon
den alles bij het oude willen houden. 
D66 is echter een partij die oog heeft voor het feit dat verandering 
van nationale pensioenstelsels vraagt om een langetermijnvisie 
van zowel politici als sociale partners in de lidstaten en op 
Europees niveau. Zij ma~ daarom niet lijdzaam afwachten tot er 
iets op pensioengebied gaat gebeuren in andere Europese landen. 
Weliswaar wijden Europese Raden de laatste jaren vele mooie offi
ciële verklaringen aan de hervormingen van de nationale pen
sioenstelsels. Maar de uitwisseling van goede ervaringen over de 
hervorming van nationale pensioenstelsel (bijvoorbeeld via bench
markstudies van de Europese Commissie7) betekent nog niet dat 
er daadwerkelijk modernisering plaatsvindt. Wat te doen? 

Pensioenrichtsnoeren 

D66 zou Europese pensioenrichtsnoeren kunnen bepleiten. De 
gemaakte afspraak van de Eurotop in Stockholm in maart, dat lid
staten elkaar jaarlijks gaan beoordelen op de houdbaarheid van 
hun pensioensstelsels, is een noodzakelijk begin maar niet genoeg. 
Niet de lidstaten maar de Europese Commissie zou ieder jaar pen
sioenrichtsnoeren moeten opstellen aan de hand waarvan het pen
sioenbeleid van de lidstaten getoetst kan worden en aanbevelin
gen kunnen worden gedaan. Met dit proces van coördinatie (geen 
harmonisatie!) zijn op het terrein van werkgelegenheid en ar
beidsmarktbeleid de laatste jaren al positieve ervaringen opge-
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daan zonder inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel. Richtsnoeren 
kunnen naast de financieringswijze van pensioenstelsels ook 
betrekking hebben op toegankelijkheid, flexibiliteit en transpa
rantie van nationale pensioenregelingen en 'meeneembaarheid' 
van pensioen binnen de EU. Vervolgens moeten lidstaten ook 
daadwerkelijk worden aangesproken op het niet uitvoeren van de 
richtsnoeren. Een voorbeeld was de reprimande die Ierland on
langs van de andere EU-lidstaten heeft gekregen omdat zijn 
'expansief' begrotingsbeleid zich niet houdt aan de globale richt
snoeren voor het economisch beleid. De 'zachte vorm' van coördi
natie om tot een coherent Europees beleid te komen zal via het 
effect van de publieke druk leiden tot directe dan wel indirecte wij
ziging van besluitvorming. Hierbij is het de kunst een goed even
wicht te vinden tussen nationaal beleid en Europese coördinatie. 
Evenmin mag het zo zijn dat alleen de kleine landen op hun han
delen worden aangesproken. Ook de grote EU-lidstaten moeten 
een aanbeveling aan de broek kunnen krijgen. 

Aanpassing Stabiliteits- en Groeipact 

Een verdergaand initiatief is om de definitie van de EMU-schuld 
(60% van het BBP) aan te passen in die zin dat het onderscheid 
tussen de keuze voor omslagstelsel dan wel kapitaaldekking beter 
tot uitdrukking komt. Nu reeds wordt lidstaten verzocht in toe
komstige economische convergentieprogramma's een hoofdstuk op 
te nemen over de duurzaamheid van de openbare fmanciën op lan
gere termijn. De financiering van de vergrijzing zou verplicht deel 
moeten uitmaken van het Stabiliteits- en Groeipact dat de EMU
landen hebben ondertekend. Dit bleek echter (nog) niet haalbaar 
tijdens de recente Eurotop in Stockholm. Door opname van pen
sioenfinanciering in het pact zou de horizon van de begrotingsaf
spraken worden verbreed. De EMU-landen worden dan verplicht 
binnen een bepaalde termijn substantiële vooruitgang te boeken 
bij het omzetten van omslagfinanciering in kapitaaldekking. Wan
neer landen dergelijke verplichtingen niet wensen aan te gaan, 
zouden zij geconfronteerd moeten worden met een forse extra ver
plichting hun staatsschuld verder omlaag te brengen. Eventueel 
met bijbehorende boetes. 

Dialoog met aanverwante (zuster)partijen 

Tot slot zou D66 een voortrekkersrol kunnen spelen in het aan
gaan van de dialoog met politiek aanverwante (zuster)partijen om 
pensioenhervormingen binnen verschillende lidstaten te beplei
ten. Voordat verandering van beleid kan plaatsvinden dient men 
immers eerst bewust te zijn van het probleem. Bondgenoten kun
nen in eerste instantie worden gezocht in het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en wellicht Denemarken. De boodschap ligt vooral in het 
aanreiken van een aantal van de genoemde concrete oplossingen 
voor problemen op pensioengebied binnen de EU. Via een constan
te dialoog met politieke partijen en andere belanghebbenden (zo
als sociale partners) moet het mogelijk zijn de bewustwording te 
vergroten en het wijzigen van pensioenbeleid in de lidstaten een 
duw in de goede richting te geven. Een dialoog gericht op een pen
sioenbeleid dat duurzaam is doordat het zich aanpast aan de ver
anderende demografische omstandigheden. Hierbij moet subtiel 
worden geopereerd. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt, teza
men met dat van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, door ver
schillende internationale instellingen als het meeste duurzaam en 
'demografic proof' beschouwd8. Hiermee in Brussel te koop lopen 
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werkt echter averechts en we moeten ervoor oppassen niet te veel 
met het vingertje naar andere lidstaten te wijzen. Beter dan een 
confrontatie is een dialoog waarin begrip wordt opgebracht, of mi
nimaal rekening wordt gehouden met de standpunten en ge
dachten in andere lidstaten. 

Conclusie 

In de lidstaten van de EU is een pensioenbeleid nodig dat aan de 
ene kant ruimte geeft voor eigen verantwoordelijkheid en flexibi
liteit en zich aan de andere kant aanpast aan veranderende demo
grafische omstandigheden. Volgens de Europese Centrale Bank 
zou de sterke economische groei die voor de komende jaren in de 
EU wordt verwacht, een uitgelezen kans zijn om de vereiste maat
regelen te nemen9. De nationale en Europese politici, alsmede de 
sociale partners op nationaal en Europees niveau, staan voor een 
immense taak. De regeringsleiders hebben op de Eurotop van 
Stockholm een eerste noodzakelijke stap gezet door af te spreken 
jaarlijks de houdbaarheid van elkaars pensio.enstelsels te beoor
delen. Het is nu zaak deze vrijblijvende afspraak na te komen en 
daadwerkelijk hervormingen door te voeren waar dat nodig is. 
Juist de pensioenen raken het hart van de soevereiniteit van de 
nationale staat, zijn historisch gegroeid en verweven met nationa
le sociale en fiscale stelsels. Maar politici en sociale partners 
mogen hun kiezers en leden geen rad voor de ogen draaien: een 
pensioenstelsel dat puur is gebaseerd op het omslagstelsel heeft 
uiteindelijk geen toekomst . • 

Noten 

1. Volgens de meest recente gegevens van Eurostat verdubbelt de 
grijze druk - het aantal mensen dat 65 jaar of ouder is in ver
houding tot het aantal 15- tot 64 jarigen - in het eurogebied 
tussen 1995 en 2040 van 23% tot 48% (Nederland in deze perio
de van ruim 19% tot 44%). In met name de grote lidstaten loopt 
de grijze druk de komende decennia hoog op. Italië (55%), 
Spanje (49%) en Duitsland (48%) vormen de weinig benijdens 
waardige kopgroep. 

2. Progress Report European Pension Reforms, Merrill Lynch, 17 
januari 2001 

3. Zie ook Dick Taverne; Can Europe pay for its pensions?, Federal 
Trust, London, 2000 

4. European Round Table (ERT), European Pensions, an Appeal 
for Reform, Brussels, 2000 

5. CPB rapport, Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie, Den 
Haag, 2000, p. 36 

6. Europese Commissie: Groenboek aanvullende pensioenen in de 
interne markt (COM(97)235), p. 3 

7. Recent bijvoorbeeld: Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement; de bijdrage van de openbare 
financiën aan de groei en de werkgelegenheid, verbetering van 
kwaliteit en houdbaarheid (COM(2000)846), 21 december 2000. 
Eerder ook Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement betreffende de toekomst van de sociale 
bescherming vanuit een lange termijn visie: veilige en duurza-

me pensioenen (COM(2000)622) 
8. Zoals World Bank, Averting the Old Age Crisis, Policies to 

Protect the Old and to Promote Growth, New York, 1994. 
9. Europese Centrale Bank, Maandbericht juli 2000, p.57-70. 
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Vergrijzing: tussen solidariteit 
en keuzevrijheid 

Dubbelinterview met Arthie Schimmel 
en Stefanie van Vliet 

'De term ''grij ze golf" doet me onbewust altijd denken aan "een colonne ratten" die 
op de samenleving afkomt', zegt Arthie Schimmel met een allusie naar een opmerking 
die Annie M. G. Schmidt ooit maakte in een interview. Idee sprak met het Tweede
Kamerüd en haar fractiegenote Stefanie van Vliet over de vergrijzing, de gevolgen voor 
de samenleving en de visie van D66. Maar vooral over het continue spanningsveld tus
sen soliq,ariteit en individuele keuzevrijheid. 

N
Og steeds krijgen 
mensen naarmate 
ze ouder worden 

door Martin van 't Zet en Robert Pl oe g 
nog steeds ouderen die den
ken dat de jeugd geen fat-

(vooral ouder dan zestig) een negatief stempel opgedrukt van zie
ligheid en het onvermogen om maatschappelijke ontwikkelingen 
nog bij te houden. Zowel Arthie Schimmel (met AOW en pensioe
nen in haar portefeuille) als Stefanie Van Vliet (zorg en wonen) 
zijn ervan overtuigd dat dit snel zal veranderen. 

Generatiedebat 

Schimmel: 'Het feit dat 
ouderen actief blijven, in 
het arbeidsproces of in vrij
willigerswerk, is van be
lang voor de oudere zelf 
maar ook voor de samenle
ving als geheel.' Van Vliet: 
'Tegelijkertijd zijn ouderen 
van tegenwoordig ook kapi
taalkrachtiger en daardoor 
onafhankelijker en mon
diger. Ze geven hun geld uit 

Stefanie van Vliet aan leuke dingen zoals 
vakanties en etentjes en le

veren zodoende ook een bijdrage aan de Nederlandse economie. Al 
moeten we natuurlijk wel beseffen dat er nog steeds een groep 
ouderen is die bovenstaande mogelijkheden niet heeft,' 

De tegenstelling ouderen-jongeren is volgens Van Vliet een non
discussie: 'Je hebt gewoon ouderen en jongeren. Er zijn nog steeds 
jongeren die ouderen met weinig respect behandelen, en er zijn 

Martin ·van't. Zet en Robert Ploeg zijn redactielid van ldee. 
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soensnormen meer kent. 
Maar over het algemeen is de verhouding tussen ouderen en jon
geren vrij harmonieus. In vergelijking met vroeger is de situatie 
danig veranderd. Zaten mensen van rond de zeventig toentertijd 
in een bejaardentehuis nadat ze alles verplicht hadden "opgege
ten", nu overwegen mensen van die leeftijd of ze hun hypotheek 
wel of niet opmaken of er 
iets bijnemen om nog wat 
leuke dingen te doen. Een 
hoop ouderen van tegen
woordig weten dondersgoed 
hoe ze hun zaakjes moeten 
aanpakken.' 
Schimmel: 'Dankzij hun 
groeiend zelfbewustzijn 
gaan ouderen ook meer 
eisen stellen aan bijvoor
beeld de oudedagsvoorzie
ning en de zorg. Ouderen 
binnen D66 zijn daar een 
goed voorbeeld van. Zij zijn 
mijns inziens mondiger dan Arthie Schimmel 

een aantal jaren geleden en 
ze komen zelf met nieuwe ideeën voor allerlei maatschappelijke 
problemen op de proppen.' 

Levensloopdenken 

Arthie Schimmel licht haar motie over levensloopdenken toe, die 
onlangs Kamerbreed is aangenomen: 'Wat daar belangrijk aan is, 
is dat het kabinet een daadwerkelijk begin maakt met generatie
bewust denken: consequent rekening houden met de belangen van 
toekomstige generaties en daarvoor ook concrete voorstellen pre-
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senteren. De standaardlevensloop leren-werken-pensioen is snel 
aan het veranderen. Maar levensloopdenken gaat verder dan het 
bekende verlengen van de duur van de arbeidsparticipatie. Het 
gaat er uiteindelijk om dat mensen hun leven meer kunnen inrich
ten zoals ze zelf willen, waarbij scholing, arbeid en zorg op een 
harmonieuze wijze gecombineerd kunnen worden. Het langer in 
het arbeidsproces blijven geeft de mogelijkheid om meer keuzes te 
maken. De variatie in levenslooppatronen vraagt om meer moge
lijkheden in flexibele pensioenopbouw, levenslang leren en loop
baanonderbreking. Tegelijkertijd dient de sociale zekerheid en de 
fiscaliteit hierop te worden afgestemd, dus het is al met al een 
complex proces.' 
Van Vliet vult aan: 'Een ander voorbeeld is levensbestendig wonen 
in bijvoorbeeld woongemeenschappen. Ouderen kunnen op deze 
manier langer zelfstandig blijven wonen en zo langer bij de maat
schappij betrokken blijven. Dit vraagt om een andere manier van 
zorgverlening en meer thuiszorg. Met een aantal D66'ers hebben 
we het ''hotelprincipe" ontwikkeld. Je woont ergens, of dat nou in 
een tehuis is of thuis, je bent daar gast en je neemt diensten af. 
Dat kunnen zorgdiensten zijn, maar ook omringende diensten.' 

Solidariteit en keuzevrijheid 

Aan de ene kant zie je dus dat mensen, ouderen en jongeren, meer 
keuzevrijheid verlangen. Aan de andere kant moet de solidariteit 
daarbij natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Volgens 
Schimmel en Van Vliet hoeven die twee grootheden elkaar niet per 
definitie te bijten. Solidariteit is de bodem van een beschaving, 
zowel tussen generaties (oud en jong) als binnen generaties (ziek 
en gezond, minder en meer verdienenden). Op welk niveau die 
solidariteit precies ligt, is echter moeilijk aan te geven en door de 
tijd verandert dat niveau ook. Een voorbeeld van solidariteit in de 
zorg is het brede basispakket dat de Sociaal Economische Raad 
(SER) onlangs adviseerde aan het kabinet inzake de stelselherzie
ning ziektekostenverzekeringen. Volgens Van Vliet bevat het SER
advies een goede balans tussen solidariteit en keuzevrijheid. Bij 
de basisverzekering gelden maximumtarieven en een acceptatie
plicht voor verzekeraars. Van Vliet: 'Alleen hoort huisartsenhulp, 
in tegenstelling tot wat de SER vindt, natuurlijk wel thuis in het 
basispakket. Juist ook met het oog op de vertrouwensband die veel 
ouderen met hun huisarts hebben. Alles boven het basispakket 
kan individueel geregeld worden en ik heb er vertrouwen in dat 
mensen hiermee verstandig omgaan. Geheel in lijn met D66 ben 
ik van mening dat mensen heel goed in staat zijn om zelf keuzes 
te maken.' Overigens bracht Van Vliet samen met fractiegenoot 
Bert Bakker al eerder dan de SER een stuk over het ziektekosten
stelsel naar buiten. 

Wonen uit de AWBZ 

Van Vliet vervolgt: 'Kijk je naar zorg en wonen, dan zie je dat in 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ook verpleeg
en verzorgingstehuiskosten zitten. Daar zit dus je wonen en je 
zorg in. Indien je op oudere leeftijd behoeftiger wordt kun je wel
iswaar thuiszorg krijgen, maar op een gegeven moment houdt dat 
op. Je loopt er dan tegenaan dat je niet alleen dezelfde zorg moet 
afnemen als iedereen, maar ook hetzelfde soort huis.' Stefanie van 
Vliet vindt het overigens zeer terecht dat iedereen dezelfde toe
gang moet hebben tot dezelfde zorg, want daar zit die solidariteit 
in; de zorg moet gelijk zijn, en gelijk toegankelijk. 'Maar het is al-
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tijd al zo geweest dat mensen in verschillende soorten huizen wo
nen en waarom zou dat bij ouderen dus niet zo zijn. Zonder nou die 
solidariteit in de zorg af te breken en terwijl je medische voorzie 
ningen gelijk houdt, kun je dus wel zeggen: "Haal dat woondee] 
maar uit de AWBZ." Als iemand in een duurdere serviceflat wil zit
ten moet dat vooral kunnen, als hij dat deels zelf bijbetaalt, maar 
die zorg zal voor iedereen gelijk zijn. Dan hou je toch dat solidari
teitsaspect, maar de woning moet voldoen aan een aantal voor
waarden'. Van Vliet ziet daarin ruimte om meer tegemoet te ko
men aan de vraag zonder de solidariteit te doorbreken. 

Van aanbod- naar vraagsturing 

Van Vliet: 'Tot dusver konden we vanuit de aanbodsturing min of 
meer zeggen: "Daar kom je te wonen, zo is de zorg", maar dat is 
niet meer te handhaven. Mensen richten dat zelf in, ze zeggen pre
cies hoe ze het willen hebben. Daar is de politiek ook mee bezig. 
Kijk bijvoorbeeld naar de persoonsgebonden budgetten waarbij 
ieder zijn eigen geld heeft en kan zeggen: "Ik koop die zorg zelf in." 
Maar voor de mensen die dat niet kunnen moet er wel altijd de 
keuze zijn om dat door overheid te laten doen.' En dat geldt vol
gens Van Vliet overigens niet alleen voor ouderen, maar bijvoor
beeld ook voor jongeren met een handicap. 'Zolang je zulke veran
deringen kunt doorvoeren binnen de bestaande gelden, en met 
dezelfde kans op goede zorg voor iedereen, moet dat niet al te veel 
problemen opleveren.' 
Volgens Van Vliet is die ruimte best te creëren zonder de basis weg 
te vagen. Ze is ervan overtuigd dat de hoofdlijnen van de basisver
zekering niet alleen binnen D66, de coalitie of het kabinet, maar 
ook Kamerbreed vastliggen. 'Naast de vraag wát er in dat basis
pakket komt, gaat het erom of een premie volledig inkomensaf
hankelijk zal zijn of volledig nominaal, of iets daartussenin. Dat 
maakt deel uit van het eerdere D66-voorstel: nominaal tot het deel 
premie dat zelfs de armste groepen nu al jaarlijks betalen en 
daarboven inkomensafhankelijk. Het nominale deel geeft de ver 
zekeraars de kans om te concurreren, het inkomensafhankelijke 
deel zorgt voor solidariteit.' 
Het hele verhaal rond vraagsturing is volgens Van Vliet echt ie 
voor de toekomst. 'Daar zijn we in de politiek nu mee bezig. Men 
toe zie je dat flink misgaan omdat we ook nog wat oude systema
tiek van aanbodsturing hebben, maar het is wel de kant die ieder 
een op wil gaan.' In dit verband verdient minister Els Borst vol
gens Van Vliet ook een pluim omdat ze toch een hele revolutie· 
gang heeft gezet. Er verschijnen inmiddels zoveel notities me~ 
hoofdlijnen dat verwacht mag worden dat het beleid over zo'n tie 
jaar toch een heel eind is gekanteld. 

Betaaibaarheid AOW 

Bij de oudedagsvoorziening is de AOW het toonbeeld van solidari
teit in Nederland: de werkenden betalen voor de gepensioneerden. 
Doordat de AOW op basis van het omslagstelsel wordt gefinan
cierd is het echter gevoelig voor demografische ontwikkelingen als 
vergrijzing. Hierdoor kan de bereidheid tot deze solidariteit onder 
jongeren afnemen. De instelling van het AOW-fonds, waarin extr 
middelen worden gereserveerd voor de grootste 'vergrijzingsprop 
rond 2040, is volgens Schimmel een belangrijke stap voorwaarts. 
Ze wijst er fijntjes op dat het oorspronkelijke idee voor zo'n fonds 
afkomstig was van Louise Groenman. Uiteindelijk heeft Jan v 
Zijl (PvdA) dat overgenomen en is het AOW-f~nds daadwerkelij 
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ingesteld. Een AOW-fonds is overigens niet de enige denkbare 
maatregel voor de ondervanging van hogere lasten. Een bepaalde 
mate van fiscalisering van AOW-premies en -uitkeringen is ook 
mogelijk. Toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR) dat eind 1999 voorstelde (in zijn rapport Genera
tiebewust Beleid), ontstond enorme verontwaardiging. Schimmel: 
'Fiscalisering van de AOW bestaat al, zij het in gematigde vorm, 
omdat je na je 65ste minder belasting betaalt over inkomsten. Ik 
heb die ophef dan ook nooit begrepen. Maar sinds het verkiezings
debacle van het CDA in 1994 heerst er een taboe over de belasting 
van de AOW.' 

Minimumpensioen 

Schimmel heeft met PvdA-collega Staf Depla in april een Voor
ontwerp Initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een minimumpen
sioen en koopkrachtbescherming pensioenen. Wat houdt dit in? 
Schimmel: 'Het gaat om twee voorontwerpen. Samen met Depla 
stel ik voor dat alle werknemers in bedrijven en bedrijfstakken 
waar een pensioenregeling bestaat, aan die regeling mee mogen 
doen, ongeacht leeftijd, functiegroep of lengte van het dienstver
band. In bedrijven en bedrijfstakken waar geen pensioenregeling 
bestaat, wordt in de voorstellen een minimale pensioenopbouw 
verplicht gesteld.' 
Het is bekend dat werknemers in bijvoorbeeld de ICT-sector vaak 
liever een auto van de zaak hebben dan deelname aan een pen
sioenregeling. Staat een verplichte pensioenopbouw dan niet op 
gespannen voet met keuzevrijheid? Schimmel: 'Als je alleen keu
zevrijheid hebt, zijn er aan het einde van de rit mensen die geen 
pensioenopbouw hebben. Bovendien bieden onze voorstellen een 
minimum. Daarboven is een ieder vrij om te doen wat hij of zij wil. 
Ik vind het onacceptabel dat er bedrijfstakken zijn die geen pen
sioenregeling kennen, en ook dat er in bedrijven of bedrijfstakken 
met een pensioenregeling bepaalde groepen werknemers zijn, 
zoals schoonmakers die weinig uren maken of mensen met een 
flexibel contract, die niet mogen meedoen aan de gezamenlijke 
pensioenopbouw. Daarbij gaat het om ruim 9% van de werkne
mers van boven de 25 jaar en om een nog veel grotere groep daar
onder. Vaak zijn dit juist de mensen die ook verder weinig moge
lijkheden hebben om op een andere manier een fatsoenlijke oude
dagsvoorziening op te bouwen.' 

Koopkrachtbescherming 

Schimmel: 'Het andere voorstel gaat om een regeling voor het koop
krachtbehoud voor alle gepensioneerden. Dit geldt eveneens voor 
"slapers", mensen die nog niet met pensioen zijn maar ook geen 
pensioen meer kunnen opbouwen. Zo'n drie tot vijf procent van alle 
pensioenen in Nederland groeit niet mee met de jaarlijkse prijs
stijgingen, het zogenaamde indexeren. Het gevolg is dat je met het
zelfde pensioen elk jaar minder kunt kopen. Het liefst zou ik zien 
dat alle pensioenen welvaartsvast worden en dus meegroeien met 
de stijging van de lonen. Dat is echter het domein van werkgevers 
en werknemers. De verantwoordelijkheid van de politiek gaat niet 
verder dan het vastleggen van randvoorwaarden waarmee elke 
werknemer aanspraak kan maken op een waardevast pensioen.' 
Bij diverse ouderenbonden en vrouwenorganisaties bestaat steun 
voor de voorstellen. Dit in tegenstelling tot het pensioenveld, waar 
sociale partners, pensioenfondsen en verzekeraars kritiek op de 
voorstellen uiten. Volgens hen zou een onvoorwaardelijke indexa-
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tie automatisch leiden tot hogere kosten aangezien er meer gelden 
als buffer gereserveerd moeten worden, wat dan leidt tot hogere 
pensioenpremies oflagere uitkeringen. Schimmel beaamt dat deze 
consequentie bestaat: 'Daarom pleit ik ook niet voor een onvoor
waardelijke indexatie maar voor een "stellig voornemen" to1l 
indexatie als de financiële middelen van de pensioenuitvoerde 
dat toelaten. Daarnaast kan de toezichthouder, de Pensioen- e 
Verzekeringskamer, in onvoorziene gevallen afwijkingen toestaan. 
En maken de voorstellen kans om door de Tweede Kamer te wor
den aangenomen? 'Alleen de VVD en het CDA zijn op dit momen 
tegen, wat betekent dat een krappe meerderheid de voorstellen 
steunt', aldus Schimmel. 

Medezeggenschap 

Keuzevrijheid is alleen te effectueren als mensen ook weten wat e 
te kiezen valt. Daaraan schort nog het één en ander. Van Vliet: 'I 
heb onlangs nog geprobeerd om oude pensioenrechten bove 
water te krijgen en dat was niet gemakkelijk. En dan heb ik no 
een relatief kort arbeidsverleden, dus hoe moet dat met mense 
die dicht tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan zitten?' Het i 
daarom essentieel dat de pensioenfondsen en verzekeraars zorgen 
voor een betere informatievoorziening, zowel aan gepensioneerden 
als de mensen die hun pensioen nog opbouwen. 'Één van d 
manieren om gepensioneerden meer bij hun pensioen te betrekken 
is hun toelating tot de besturen van pensioenfondsen en de Rade 
van Advies van Verzekeraars', aldus Schimmel. 'Tot op heden 
bestaan die besturen uit vertegenwoordigers van werkgevers e 
werknemers en die hebben al laten weten dat ze niet van plan zijn 
om gepensioneerden als aparte groep in het pensioenfondsbestuu 
op te nemen. Ook de verzekeraars laten het wat betreft medezeg
genschap van gepensioneerden afweten.' 

Integrale benadering 

Demografische verschuivingen in de samenleving betekenen da1i 
op vele beleidsgebieden veranderingen moeten plaatsvinden. Een 
geïntegreerde benadering van het vergrijzingsvraagstuk is nodig. 
Dat was ook één van de aanbevelingen van het eerder genoemde 
WRR-rapport. Arthie Schimmel: 'Interessant was dat in dit rap 
port niet alleen naar de typische vergrijzingsonderwerpen al 
oudedagsvoorzieningen en zorg werd gekeken, maar dat dit 
gebeurde in samenhang met ontwikkelingen rondom milieu 
onderwijs, technologie en jongerenbeleid.' Volgens Schimmel zij 
ouderenbeleid en jongerenbeleid geen verschillende werelden. 
Investeren in de zorg is investeren in de toekomst. Vergrijzin . 
heeft vooral ook gevolgen voor de jongeren, omdat zij met hoge 
sociale lasten kunnen worden geconfronteerd terwijl tegelijkertijd 
hun voorzieningenniveau afneemt ten gunste van ouderen. 
Maar een integrale benadering van vergrijzing is in de praktij 
zeer moeilijk. Van Vliet: 'Tweede-Kamerleden zijn nu gegroepeer 
rond bepaalde onderwerpen, die veelal los van elkaar worde 
benaderd. Binnen D66 ontwikkelt een Commissie onder leidin 
van "oud"-D66-Kamerlid Louise Groenman op dit moment ideeën 
voor een nieuw, consistent en coherent overheidsbeleid gericht 0 

de vergrijzing op te vangen.' Waar precies de grenzen tussen soli 
dariteit en keuzevrijheid liggen, blijft het grootste discussiepunt 
'Wat we in zo'n vijftigjaar hebben opgebouwd aan sociale zorg, col 
lectieve draagkracht en solidariteit is te kostbaar om aan de w 
van de dag over te laten' .• 

----------------------~ 
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Het D66-perspectief voor • seDloren 

De Commissie Seniorenbeleid van het Landelijk Bestuur van D66 (CSLB) werkt aall 
een positief perspectief dat D66 aan senioren wil bieden. De politiek moet zich base 
ren op zo grondig mogelijk doordachte uitgangspunten en een wetenschappelijk ver
antwoord fundament. 

H
et gaat niet alleen om belan
genbehartiging van de huidi
ge en de toekomstige genera-

door Gerben van der Woude 
ook overigens vindt de publieke opinie 
het zeer onbillijk om op senioren te kor-

ties senioren, maar in het algemeen om de plaats in de samenle
ving van degenen voor wie de derde levensfase is aangebroken. 
Laat het duidelijk zijn dat senioren niet alle heil van de politiek 
moeten verwachten, maar dat de politiek anderzijds wel de belang
rijke beslissingen neemt over hun leefomstandigheden. Zo zijn zin
gevingsvraagstukken van een andere orde, maar de randvoor
waarden daarvoor zijn in hoge mate van de politiek afhankelijk. 

Nieuwe hoofdstroom 

De CSLB realiseert zich al geruime tijd, dat de vergrijzing het 
politieke landschap sterk zal kunnen beïnvloeden in Nederland, 
Europa en de rest van de wereld. Naast de 'main strearn' van pro
ducten en diensten die het bedrijfsleven biedt, tegenwoordig veel
al gericht op jongeren en werkenden, ontstaat een nieuwe hoofd
stroom van senioren als doelgroep. Volgens verwachting moeten in 
Nederland de komende jaren 700.000 seniorenwoningen worden 
gebouwd, zal het arbeidspotentieel veel sterker bij zorg en gezond
heidszorg betrokken worden en zullen radio en tv aanzienlijk meer 
rekening gaan houden met de oudere luisteraar en kijker. Allerlei 
politieke implicaties liggen dus voor de hand, met de inkomenspo
sitie van senioren als belangrijk centraal thema. 

Betaalbaarheid 

In de maatschappelijke discussie gaat de aandacht vooral uit naar 
de betaaibaarheid van de AOW en verdere voorzieningen. 
Genoemde mogelijkheden in dat verband: 
- een technisch-financiële aanpak door fiscalisering of gebruik van 
de vrijkomende ruimte door vermindering staatsschuld; 
- meer onderlinge solidariteit onder senioren; 
- verlaging AOW en pensioenen; 
- verhoging pensioengerechtigde leeftijd. 
Met nuance verdienen de eerste en laatste suggestie de steun van 
D66, voor zover de betaaIbaarheid inderdaad moeilijkheden ople
vert, en er is geen aanwijzing dat dit dan niet voldoende zou zijn. 
De andere opties lijken een wat duistere emotionele achtergrond 
te hebben. 

De AOW zal in ieder geval op peil blijven. Bij de bestaande mate 
van welvaart valt het niet te verkopen daarop te bezuinigen en 

De alltellr schreef dit artikel namens CSLB en hOlldt zich aanbevolen voor 
commentaar. Inbreng van allen, ook wie (nog) geen senior is, wordt zeer op 
prijs gesteld. Het secretariaat is bereikbaar op 036 5353460. 
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ten. Elk consistent draagvlak ont
breekt. Als offers noodzakelijk zijn, moet dat voor iedereen gelden. 
Het is wel denkbaar daarvoor van tevoren in grote lijnen sleutels 
te ontwikkelen. 
De vraag wat billijk is in de inkomensverdeling valt in het alge
meen en dus ook voor senioren niet definitief te beantwoorden. Er 
bestaat geen absolute, objectieve meetlat. Dat wil niet zeggen dat 
het streven in die richting zinloos en onnodig is. Mettertijd veran 
dert echter het onderlinge gewicht dat we hechten aan de vele 
variabelen van deze verdeling. Dat proces is slechts voor een deel 
te beïnvloeden omdat het bijvoorbeeld afhangt van maatschappe
lijke trends om de consumptie of de productie te stimuleren. 
Essentieel lijken de verwachtingen die huidige senioren hebben 
opgebouwd van de derde levensfase: de keuzes en de acties die 
men, met alle onzekerheden, zo verantwoord mogelijk onderno
men heeft. Op grond van billijkheidsoverwegingen kunnen de 
aanspraken niet 100% hardgemaakt worden, maar dat geldt oo}.j 

voor argumenten die deze aanspraken bestrijden. Discussies ove 
midden- of eindloonregelingen of voor- en nadelen via het belas
tingformulier hebben dan ook betrekking op rechtvaardigheid . 
een beperkte zin. De werkenden van nu kunnen bij zichzelf te rade 
gaan over de aanvaardbaarheid van deze invalshoek. 
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THEMA 

Inflatie 

Het lijkt juist als uitgangspunt te nemen dat senioren het leven 
van voor het 65ste levensjaar willen voortzetten, liefst in een sta
biele en daardoor overzichtelijke, redelijk beheersbare context. 
Dat zal ook gelden voor wie nu ongeveer vijftig jaar oud is. De 
grootste bedreiging vormt de inflatie. Verzekeringsmaatschap
pijen zijn hoogstens zeer moeizaam te bewegen tot een garantie 
voor waardevastheid. Ondanks de belastingverlaging ziet het er 
verder niet direct naar uit dat senioren er substantieel op vooruit 
gaan, gezien de prijsverhogingen van de voormalige nutsbedrij
ven, de premies inzake ziektekosten, de invoering van de euro, de 
WOZ en parallele heffingen. Men vraagt zich zelfs af of beleids
makers wel willen dat senioren meer koopkracht krijgen. Een 
indicatie is wellicht dat het CBS blijft weigeren een aparte infla
tie-index voor senioren te berekenen. Samen met de claim die 
gepensioneerden zouden kunnen leggen op de overwinsten van de 
pensioenfondsen, is dit misschien wel een goed item voor het nieu
we D66-verkiezingsprogramma. Want ook die claim zou terecht 
zijn: de deelnemers hebben er jarenlang voor betaald. 

Over het algemeen gelukkig 

Wat de immateriële sfeer betreft constateerde allereerst buiten
lands survey-onderzoek onder ruim 2500 personen dat 'hoe ouder 
de persoon was, hoe meer positieve gevoelens zij rapporteerden 
over de laatste dertig dagen: opgewektheid, tevredenheid en over 
algemeen gelukkig. Geheel tegen de verwachting in rapporteer
den de jongere respondenten juist meer negatieve gevoelens .. .' 
(De Psycholoog februari 1999, pag. 70). Veel onderzoek belicht 
vooral de problemen en zorgen van senioren. Die moeten niet 
gebagatelliseerd worden, maar er is dus ook uitzicht mogelijk op 
een gunstig perspectief. De politiek moet dat uiteraard naar ver
mogen bevorderen. 
Het perspectief dat D66 de senioren daarnaast wil bieden, is verder 
grotendeels te vangen onder 'democratisering', hoewel hier inmid
dels veel is bereikt. Een verdere ontwikkeling van de inhoud van 
het begrip voor senioren geeft de hoogste prioriteit aan hun verte
genwoordiging in de besturen van de pensioenfondsen, die niet 
alleen verantwoording moeten afleggen aan werkgevers en werk
nemers, maar ook aan gepensioneerden (het 'verenigingsmodel'). 
D66 wil dat senioren in alle maatschappelijke geledingen vol
waardig meedoen en meetellen. Zij moeten hun eigen beslissingen 
kunnen nemen betreffende eigen wel en wee. Zo moeten zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven, onder meer door zelfstandig 
te wonen. Zij willen in vrijheid de eigen tijd invullen, maar dienen 
daarbij wel de mogelijkheid te hebben om eenzaamheid of verve
ling te verdrijven. Het belang van adequate radio- en tv-program
ma's moet niet worden onderschat. Ook kunnen de mogelijkheden 
die ICT biedt, een belangrijke rol spelen. 
Ook onder democratisering valt het zelfbeschikkingsrecht met be
trekking tot euthanasie en daarmee samenhangende aangelegen
heden. Instanties die dat bestrijden hebben een autoritair karak
ter. Naar het zich laat aanzien zal het desbetreffende wetsont
werp in het najaar van kracht worden. Is dat zo en komt vervol
gens bij een regeringswisseling het CDA weer in beeld, samen met 
één of meer Paarse partijen, dan mag aan deze wet niet getornd 
worden. Voor D66 is de mogelijkheid van euthanasie een aspect 
van waardig ouder worden, niet meer en niet minder. 
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Voorbehoedsmiddelen 

Senioren moeten verder ook zoveel mogelijk betrokken blijven bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen. Zij kunne 
zeer waardevolle bijdragen leveren, met een gunstige invloed op 
de eigen geestelijke gezondheid. Ze hebben veel ervaring en kun 
nen een onafhankelijk oordeel geven omdat er geen zakelijke 0 

andere repercussies dreigen. Een voorbeeld: de afkeuring va 
voorbehoedsmiddelen in Afrika, zelfs om aids te voorkomen, is 
ronduit verbijsterend. Zoals ieder mens heeft een kerk de overtui 
ging dat de eigen levensbeschouwing de beste is. Op zich is dat 
respecteren, maar hier gaan de normen in tegen de principes v 
goed bestuur en, breder, mensenrechten. 
Ander voorbeeld: dat na een ramp het aanblijven van bewindslie 
den ter discussie staat, is begrijpelijk, maar brengt de oplossing 
van de problematiek niet dichterbij. De situatie is niet goed ver
gelijkbaar met de gang van zaken in het bedrijfsleven. Calami 
teiten zijn daar vrijwel altijd van een andere orde. Natuurlijk 
het zinnig zijn dat de overheid zich aan het bedrijfsleven spiegelt 
maar uit de gang van zaken bij de privatisering blijkt dat het alge 
meen belang daar veelal niet de hoogste prioriteit heeft. 
Omgekeerd valt zelfs een commissaris 'algemeen belang' te beplei 
ten in de Raad van Commissarissen van grotere bedrijven. 

Kangoeroewoningen 

De CSLB heeft ook veel aandacht voor 'Wonen en Zorg'. Ook daar
over wordt de laatste tijd druk gediscussieerd. We moeten hier 
onderkennen dat senioren over meerdere leeftijdscategorieën ver
deeld zijn. Voor zorg is dat van belang vanwege de kans op demen 
tie, die toeneemt met de leeftijd. Ook hier is nog wel een redelijk 
positief perspectief mogelijk (verzorgingshuis Hogewey te Weesp 
is daar zeer goed in geslaagd). In groter verband kunnen wij ons 
niet aan de indruk onttrekken dat te veel wordt uitgegaan v 
invalshoek en belangen van zorgverzekeraars. Enkele punten 
over wonen uit de desbetreffende CSLB-werkgroep: 
- de in het vorige verkiezingsprogramma genoemde 'kangoeroe
woningen' (een huis naast dat van één van de kinderen), hebbe 
ook bezwaren: oudere allochtone vrouwen vonden dat ze lan 
genoeg een verzorgende functie hadden gehad. 'lbch willen vee 
senioren bij voorkeur in de buurt van kinderen wonen; 
- woningen binnen 400 meter van een wijkgebouw met zorgvoor 
zieningen en eventueel medische hulp voorzien waarschijnlijk . 
een behoefte; 
- de verdergaande realisering van de één-loketgedachte is noodza 
kelijk; 
- ook de realisering van moderne technische voorzieningen . 
belangrijk. (Zie bijvoorbeeld publicaties KITIZ (Kwaliteits 
Instituut voor 'lbegepaste ThuisZorgvernieuwing), 'Domotica, 
nioren en Technologie; Opties voor elektrotechnische onderne 
mers' van TNO en UNETO ( Unie van elektrotechnische ondern 
mers) of de Consumentengids van 4 april 2001); 
- 'levensloopwoningen' (aan te passen al naar gelang de wensen 
van jongeren, werkenden of senioren) hebben de toekomst. Duur
zaam wonen kan zo gestalte krijgen; 
- een gevarieerd aanbod van woningen is op zijn plaats. 
Niet alleen dit laatste punt maar het gehele bovenstaande betoo 
onderstreept het algemene D66-uitgangspunt van de verruimi 
van de keuzemogelijkheden van de individuele burger . • 
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Het decor van de toekolllstige • senIor 

Doorgaans plaatst men de veroudering van de bevolking in een problematische context 
van negatieve consequenties, zoals in arbeidsaanbod, kapitaalvorming en bovenal in 
de 'betaaibaarheid'. J.B. Kuné wil daar wel wat op afdingen. 

I nde eerste plaats blijkt dat op macro
of nationaal niveau van een serieus 
probleem geen sprake is. Het ant-

door J.B. Kuné 
tieke partijen is daarbij wel een uiters 
belangrijke taak weggelegd om na te ga 

woord op de onvermijdelijke vraag naar de betaaIbaarheid van het 
toekomstig ouderdomspensioen is namelijk tamelijk geruststel
lend. Vanuit welvaarts-economisch gezichtspunt is de bevolkings
veroudering in Nederland geenszins zorgelijk en al helemaal niet 
rampzalig. Van 'tijdbommen' die in de loop van de 21e eeuw een 
keer zullen exploderen is volstrekt geen sprake. Een eenvoudige 
berekening laat zien dat bij 1_% jaarlijkse groei van de producti
viteit in het jaar 2020 een welvaartsvermeerdering voor allen van 
bijna 42% (ten opzichte van 2000) kan worden gerealiseerd. In het 
jaar 2050 kan de welvaart zelfs met zo'n 125% zijn toegenomen. 
Van een schrijnende problematiek kan dus niet worden gespro
ken. Eenvoudiger gezegd, er is genoeg voor allen. 
Op het meso- en micro-niveau kunnen echter wel degelijk knel
punten ontstaan, die zonder krachtig beleid niet vanzelf tot een 
oplossing komen. Dit laat ik hier echter onbesproken. Voor poli-

J.B. Kuné is onderzoeker en publicist en secretaris van de Stichtillg 
Pensioellwetenschap. 
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hoe een totaalpakket van adequate he-; 

leidsmaatregelen kan worden ontwikkeld. 
Aangekomen aan het einde van de 21ste eeuw blijkt in de tweed 
plaats dat verschillende andere ontwikkelingen een veel ingrij 
pen der invloed hebben op het gehele maatschappelijk functione 
ren dan de bevolkingsveroudering. Na een korte historische to 
d'horizon wil ik hier juist nader op die andere ontwikkelingen in· 
gaan. 

OuopvaUende ouderen 

Vanaf de klassieke oudheid tot ver in de negentiende eeuw was 
het overheersende beeld van ouderdom en ouderen dat zij tame-; 
lijk onopvallend waren. Ze vormden geen opvallende sociale cate 
gorie in het dagelijks leven en kregen geen bijzondere aandacht 0 

behandeling. Zij kenden hun plaats en gingen op in het systee 
van 'extended family'. 
In de middeleeuwen vormden de levensfasen van de mens 
gangbaar moralistisch thema. Er bestond een grote variatie wa 
betreft indelingen en wijze van voorstelling, zoals het levensraclJ 
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de levensboom en, vanaf de 17e eeuw, de levenstrap. De levensfa
sen kregen een chronologische afbakening met eigen karakteris
tieken, doorgaans ontleend aan de burgerlijke moraal. Ook in de 
twintigste eeuw kwamen met de zgn.levenslooppsychologie theo
rieën die de menselijke levensloop trachtten te verklaren. 
Tht ver in de negentiende eeuw veranderde de positie van ouderen 
maar weinig. De industrialisatie ging gepaard met arbeidsverde
ling, urbanisatie en een uittocht van het platteland. Deze ont
heemding betekende ook een grote maatschappelijke ontwrichting 
die met name aan de positie van ouderen niet onopgemerkt voor
bijging. In deze periode krijgen ouderen geleidelijk een zekere ne
gatieve (uitgesloten/uitgestoten) identiteit, ze worden mensen die 
niet meer (goed) mee kunnen. In het gunstigste geval werden zij 
nog redelijk goed verzorgd. De fase van ouderdom werd geken
merkt door kwalen en behoeftigheid; het beeld van de ouderdom 
als 'overjarigheid'. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was ouderdom dé gro
te sociale kwestie. Tht ver in de twintigste eeuw waren ouderdom 
en armoede (bijna) synonieme begrippen. Vanaf 1870 hebben ver
schillende staatscommissies zich gebogen over het ouderdoms- en 
pensioneringsvraagstuk. Er gingen enige decennia voorbij zonder 
dat er veel gebeurde. Formeel ging de controverse met name over 
de vraag of een in te voeren ouderdomsvoorziening een algemene 
voorziening moest zijn, te financieren uit de belastingmiddelen, of 
gebaseerd moest worden op het verzekeringsprincipe. Feitelijk 
was de maatschappij dus nog niet rijp voor enigerlei collectief ge
organiseerde pensioenvoorziening. 

Senioren 

In de tweede helft van de twintigste eeuw verbeterde de wel
vaartspositie van ouderen aanzienlijk. De uitdrukkingswijze 'ge
nieten van je pensioen' ontstond. Terzelfdertijd verminderde de 
arbeidsmarktparticipatie van ouderen dramatisch, tot bijna nihil. 
Ook de arbeidsparticipatie van de groep 60-64 jarigen is met nog 
geen 20% bijzonder laag. De reguliere pensioneringsleeftijd van 65 
jaar eertijds - in de jaren zestig van de twintigste eeuw nog vol
strekt 'normaal' - is inmiddels via de systemen van VUT en ver
vroegde pensionering verschoven naar zestig jaar. 

Gepensioneerden zijn gedurende de twintigste eeuw in toenemen
de mate ook zichtbaar een afzonderlijke groep gaan vormen, 
gekenmerkt door een hoge graad van inactiviteit, buiten de 
maatschappij staand. Deze situatie van niet-geïntegreerd 
zijn werd als een onwenselijke negatieve identiteit aange
merkt. Daarom ging het officiële 'Bejaardenbeleid' zich 
steeds meer richten op integratie, participatie en emancipa
tie van ouderen, wat met deze begrippen ook bedoeld moge 
zijn. 
Aan het begin van de 21ste eeuw zijn veel ouderen - ook wel 
aangemerkt als de 'nieuwe' ouderen' - vitaal, mondig, onder
nemend, hoger opgeleid en vooral koopkrachtig en vermo
gend. Er ontstaat een omvangrijke 'leisure c1ass' van senio
ren, wat weer een nieuwe tweedeling kan creëren, met 
navenante maatschappelijke spanningen. 
De maatschappelijke positie van ouderen wordt duidelijk 
sterker. In de eerste plaats als gevolg van hun aantal, in de 
tweede plaats door hun tamelijk riante inkomens- en ver
mogenspositie. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig, van niet
opvallen is zeker geen sprake. Anderzijds is er de - nog veel 
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opvallender - van 
heid, uiterlijkheid en viriliteitlfeminiteit, wat bepaald niet 
natuurlijke domein is van de mens in zijn laatste levensfase. 
De bevolkingsveroudering, in de westerse wereld in de eerste 
van de 21ste eeuwen in grote delen van Azië in de tweede, 
in retrospectief dus een markante ontwikkeling te zijn, his1toriscij 
zonder precedent. Toch is zij vermoedelijk lang niet de meest 
drukwekkende gebeurtenis. Ik onderscheid acht andere ontwill:kel 
lingen in de wereld met een waarschijnlijk veel grotere impact 
het aanzien en functioneren van de samenleving. Zij vormen 
het ware het decor waartegen de bevolkingsveroudering zieb. 
speelt. 

Globalisering 

De voorziene demografische ontwikkeling in de (westerse) 
van de 21ste eeuw vindt plaats in een sociale en ecoDOl.oJ.te~", 
ving waarbinnen we nog andere nadrukkelijk aanwezige 
kelingen kunnen onderkennen. Eén van deze ontwikkelinpn 
etreft de globalisering van de economie, mede mogelijk jp!DlaaIq 

door nieuwe communicatie- en informatietechnologie (ICT). 

globalisering versta ik de toenemende integratie van de W8!*deeo! 
nomie. Deze globalisering blijkt uit het ontstaan van grote 
ciële conglomeraten en wereldwijde financiële netwerken. 
sioenproducten zijn een onderdeel van de persoonlijke ftDlmc:iiêl4 
planning en krijgen een voor steeds meer mensen belaDgrijke 
vang. Pensioeninstellingen zullen bijgevolg in toenemende 
deel uitmaken van die grote financiële conglomeraten. 
De internationalisering van de economie is in de twintigste 
begonnen met de liberalisering van het kapitaalverkeer. De 
ductiefactor arbeid is, afgezien van grote stromen politieke en 
nomische vluchtelingen, minder geneigd en bereid te mij~I"en1 
Allerlei (onderdelen van) productieprocessen kunnen dlllJU'ellteJ~ 
steeds gemakkelijker over de aardbol verschoven worden. 
gevolg van deze verschillende snelheden zullen dikwijls BDannJlD-i 

gen en conflicten ontstaan, met winnaars en verliezers. 

Betaalbaarheid 

Daarnaast zijn nog zeker zeven andere belangrijke ont;wildrelin~ 
gen van betekenis voor de betaalbaarheid ('sustainability') 
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ouderdomsvoorzieningen en het stelsel van gezondheidszorg voor 
de - althans in de westerse wereld - blijvend oudere bevolking. 
1. Demografie. Het totale bevolkingsaantal in de wereld neemt toe 
van zo'n zes miljard tegen het einde van de twintigste eeuw tot 
zo'n tien miljard rond het midden van de 21ste eeuw, terwijl het 
volume van de productie bij een jaarlijkse groeivoet van resp. 2% 
en 4% met een factor 2,7 en 7,1 kan toenemen ten opzichte van het 
jaar 2000. Aan het einde van de 21ste eeuw is het volume van de 
productie dan resp. 7,25 en ruim 50 maal zo groot als de omvang 
van de productie aan het begin van de 21ste eeuw. In de gedach
tegang van de aanhangers van de 'new economies' kan de wereld
economie de komende decennia, niet gehinderd door conjuncture
le bewegingen en inflatie, structureel met zo'n drie tot vijf procent 
per jaar groeien. Het klassieke armoedevraagstuk van de zgn. ont
wikkelingslanden behoort na enige tijd tot het verleden, ofschoon 
de welvaartsverschillen in de wereld waarschijnlijk nog lange tijd 
toenemen. 
2. Politieke hegemonie. De positie en invloed van de Verenigde 
Staten - alsook van Europa en Japan - in de wereld wordt wat ver
der weg in de 21ste eeuw minder belangrijk. Het Oost-Aziatische 
gebied, met name China en het etnisch verwante Taiwan en 
Singapore, nemen een groter deel van de wereldproductie voor 
hun rekening en winnen daarmee ook aan politieke en culturele 
invloed. In de loop van de 21ste eeuw worden ook het Indiase sub
continent en de Russische Federatie nieuwe kernen van economi
sche activiteit en politieke invloedssferen. De wereld wordt multi
polair. 
3. Europese integratie. De introductie van de euro in 2002 draagt 
bij tot een betere werking van de interne markt in de EU-landen 
en een grotere stabiliteit van de internationale economische 
betrekkingen. De weerstand tegen het opgeven van nationale 
autonomie en de euroskepsis zijn in verschillende landen echter 
vrij groot: de politieke integratie zal aanmerkelijk stroever verlo
pen. Bovendien is van een goed georganiseerde, efficiënt werken
de en democratisch gecontroleerde Europese overheid nog zeker 
geen sprake. 
4. Mondiale ecologie. Vervuiling van lucht, bodem, water en 
ongunstiger wordende klimaatcondities stellen de technologie en 
de inventiviteit van de mens op de proef om de leefomstandighe
den van de wereldbevolking langdurig op een adequaat peil 
('sustainable') te houden. De onzekerheden zijn groot, waardoor 
allerlei ongunstige ontwikkelingen te lang zullen doorgaan. 
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5. Bio- en gentechnologie. De 21ste eeuw zal grote doorbra 
ken te zien geven op het gebied van de moleculaire geneti 
ca en de biochemie. De biotechnologie biedt de mogelijk 
heid om tot een aanzienlijk grotere voedselproductie 
komen maar roept tegelijkertijd ook grote maatschappelij
ke weerstand tegen genetisch gemanipuleerd voedsel op 
Bovenal wordt de biotechnologie in verband gebracht me 
de mogelijkheid doorbraken te bewerkstelligen in d 
geneesmiddelen productie en de mogelijkheid een veelhei 
van diagnostische, curatieve en preventieve handelinge 
in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Denk daarbij a 
erfelijke ziekten, kanker en multifactoriële aandoeningen 
De levensduurverwachting van de mens kan er belangrij 
door verlengd worden. Genetische identificatie kan 00 

bepalen wie bepaalde verzekeringen kan sluiten en wi 
niet, en tegen welke condities. Aldus kunnen homogen 
groepen met een eigen premiestelling worden afgebaken 
en kunnen ook nieuwe maatschappelijk ongelijkhede 

worden gecreëerd. Het draagvlak voor velerlei vormen van solida 
riteit wordt als gevolg van het selectiemechanisme geringer. 
6. Moraliteit en criminalisering. Het proces van rationaliserin 
gaat gepaard met een proces van individualisering en secularise 
ring. Daarmee verdwijnt ook een belangrijk mechanisme van dis
ciplinering van mensen en samenleving, en al helemaal het ide 
van de maakbaarheid van de samenleving. Het blijkt dikwijl 
maar een kleine stap van verminderde moraliteit en dienstbaar 
heid aan de samenleving naar criminalisering als veel voorko
mend en normaal verschijnsel. 
7. De autonomie van de nationale staat. De nationale overheden 
kunnen steeds minder een autonoom economisch en financieel be 
leid voeren. In een interdependente wereld worden de beleidsmar
ges voor de nationale politiek steeds kleiner; al te grote verschil 
len, bijvoorbeeld op fiscaal gebied, kunnen niet lang blijven be 
staan. In Europees verband moet en zal men op tal van beleids 
terreinen tot verdergaande harmonisatie komen. 

Tenlgblik 

De tamelijk korte geschiedenis van de toepassing en de versprei 
ding van de informatietechnologie en de biotechnologie en d 
geschiedenis van de gentechnologie, die eigenlijk nog moet begin 
nen, manen tot voorzichtigheid bij de beoordeling van de rol, di 
deze technologieën gaan spelen. Wel kunnen we aannemen dat d 
puur technische component ervan maar één kant van het verha 
is. Veel onvermoede andere consequenties zullen straks waar 
schijnlijk vaak doorslaggevend zijn. 
Aangekomen in het jaar 2100 zal men, achterom kijkend, een veel 
heid van indrukwekkende ontwikkelingen en gebeurtenissen aan 
schouwen. De groei van de wereldbevolking is inmiddels goed 
deels ten einde gekomen. Een gevolg hiervan is een gemiddel 
oudere leeftijdsopbouw van de bevolking. Met name in de wester
se landen en delen van Azië is de ontwikkeling naar een oude 
bevolking ongeëvenaard geweest. Vergeleken met tal van andere 
ontwikkelingen, die gedurende de 21ste eeuw hebben plaatsge 
vonden, blijkt de ontwikkeling naar een oudere bevolkingssamen
stelling waarschijnlijk nog het minst spectaculair. Aan het eind 
van de 21ste eeuw weten we het echt. Het is buitengewoon spijti 
dat verreweg de meesten van ons dit moment niet meer zulle 
meemaken . • 
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Solidariteit en individualisering 
hand in hand 

I n heel Europa zien we dezelfde fasci
nerende trend: steeds meer ouder 
wordende mensen. Tegelijkertijd ma

nifesteren zich andere ontwikkelingen die 
op termijn mogelijk explosieve gevolgen 
kunnen hebben. Denk aan de toename van 
geestelijke en lichamelijke gezondheid van 
veel ouderen, hun sterke emancipatie en 
een forse toename van de koopkracht dank
zij betere pensioenregelingen. We groeien 
naar een samenleving toe waarin heel veel 
gezonde, mondige, kritische en koopkrach
tige ouderen een zwaar stempel op de 
inrichting zullen drukken. Ik beperk me 
hier tot de oudedagsvoorziening. 

De AOW-uitkering is bikkelhard. Iedereen 
vanaf 65 jaar krijgt AOW, ongeacht arbeids
verleden of premiebetaling. De omslagfi
nanciering maakt de AOW echter kwets
baar voor de gevolgen van de vergrijzing. 
Dit kan (deels) worden opgevangen door 
een geleidelijk grotere inzet van algemene 
middelen (via de rijksbegroting, het AOW
fonds). Krijgen we de financiering van de 
AOW op langere termijn niet goed rond, 
dan moet aan verdergaande maatregelen 
worden gedacht. Een verhoging van de 
AOW- leeftijd moet in dat kader niet op 
voorhand worden uitgesloten. Een dergelij
ke verandering moet wel op tijd worden 
ingezet, bijvoorbeeld vanaf 2005 een verho
ging van de leeftijd met één maand per jaar 
(in 2017 66 jaar en in 2029 67 jaar). Deze 
wijziging heeft een hoge politieke gevoelig
heid. Toch zou ik ervoor willen pleiten daar
over niet te dogmatisch te denken maar 
vooral rationeel te mikken op wat praktisch 
haalbaar is. 

Pensioenen 

De pensioenvoorzieningen komen in Neder
land tot stand in het kader van het arbeids
voorwaardenoverleg tussen sociale part
ners. Dat betekent decentraal overleg met 
gedifferentieerde uitkomsten. Centrale nor-

Drs. G.verheij is secretar;' Pensioenbeleid 
Verenigillg VNO-NCW e" werkgeversvoorzitter 
COIIIIII;.~sie Pellsioene" va" de Stichting van de 
Arbeid 

mering verdraagt zich per definitie niet met 
dit model. Sterker nog, dat kan in de toe
komst zeer bedreigend zijn voor onze goede 
pensioenvoorzieningen. Dankzij een stimu
lerende overheid (fiscale wetgeving) en een 
pensioenwetgeving die ruimte geeft (de 
Pensioen- en Spaarfondsen Wet) zijn socia
le partners in staat geweest hun verant
woordelijkheid waar te maken. De collectie
ve pensioenregelingen hebben een hoge 
graad van solidariteit, die onder meer tot 
uitdrukking komt in de doorsneepremie, 
maar zijn tegelijkertijd in een modern jasje 
gegoten, met ruime mogelijkheden voor 
flexibilisering, eigen keuzes en maatwerk. 
In de derde pijler kunnen individuen, deels 
fiscaal gefacilieerd, op de vrije markt extra 
pensioenvoorzieningen opbouwen, bijvoor
beeld in de lijfrentesfeer. Bij deze sterk ge
individualiseerde derde pijler is solidariteit 
niet echt aan de orde. En dat is prima, want 
daaraan is voldoende aandacht gegeven in 
de eerste en tweede pijler. Voor maatwerk 
zijn deze derdepijler-
voorzieningen in toe-
nemende mate van 
belang. 

Behoud het 
goede 

Dankzij het driepij
lersysteem kunnen 
mensen als het om 
hun pensioenvooruit
zichten gaat veel be
ter oud worden in 
Nederland dan in 
welk ander EU-land 
ook. Ik zeg dat met 
trots, maar ook met 
de intentie dat dit 
iets is om zuinig op te 
zijn. Er is heel veel 
goeds opgebouwd, 
mede dankzij een 
wetgever die ruimte 
geeft, en niet neemt. 
Verhoogde waak
zaamheid is echter 
geboden, want er 
dreigt gevaar (hoge 
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inflatie, verregaande regelgeving). 
Dankzij het driepijlersysteem hebben wij in 
Nederland een pensioenstelsel dat in zich
zelf evenwichtig en stabiel is. Door de com
binatie van omslagfmanciering en kapitaal
dekking is er spreiding van de risico's van 
vergrijzing en inflatie. Door het driepijler
systeem is ook de solidariteit goed georga
niseerd. De opdracht bij dit alles is: behoudt 
het goede. Dat mensen oud worden en zo 
lang mogelijk over een goede tot redelijke 
gezondheid mogen beschikken is prachtig 
maar niet genoeg. Naast een breder gevoel 
van geestelijk en sociaal welzijn is het ook 
van belang dat mensen na hun pensione
ring een behoorlijke levenstandaard kun
nen handhaven. En met dat doel willen wij 
ook vanuit de werkgeversorganisatie VNO
NCW blijven werken aan de pensioendoel
stelling waarvan de kern is: een moderne en 
betaalbare regeling voor iedereen, waarbij 
solidariteit en individualisering elkaar niet 
uitsluiten, maar elkaar juist versterken . • 
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PERSPECTIEF 

Een korte handleiding over 
schuld en pluche 

Het onderwerp doet zich voor op het moment dat er iets goed fout is gegaan. Eén of 
meer overheidsorganisaties hebben hun taak niet goed vervuld (In Nederland kunnen 
dat er heel veel zijn!). Iedere betrokken organisatie ziet zich gesteld voor vier vragen. 

• 'Wie was verantwoordelijk?' 
In het algemeen is de eerstverantwoor
delijke de baas van diegene die op de 

door Huigh van der Mandele gekeken worden of deze persoon door 
bijscholing, training dan wel 'doctri-

hoogte was van (het ontbreken van) de maatregel die medeoor
zaak was van de ramp. Betreffende politicus of ambtenaar zou 
altijd overgeplaatst moeten worden. Waarom? Het is aan hem of 
baar om de maatregelen te treffen die herhaling voorkomen. In de 
eerste plaats dus intern vaststellen waarom iets is fout gegaan. En 
dat kun je beter laten doen door iemand die boven ook maar de 
kleinste twijfel verheven staat. Lord Carrington, die niet op de 
boogte was van de aanval op de Falklands, trad toch onmiddellijk 
af. Zijn opvolger had daarmee de vrije hand, niet gehinderd door 
ook maar de vaagste onzekerheden over eigen handelen. Lord 

Carrington vervolgde een schitterende carrière, eindigend als se
cretaris-generaal van de NAVO. De burgemeester van Volendam is 
terecht afgetreden, hoewel er zeer sterke aanwijzingen zijn dat hij 
zelf herhaaldelijk aandrong op maatregelen die de ramp hadden 
kunnen voorkomen. De gemeentepolitiek maakte dit echter onmo
gelijk. 

• 'Wie hebben er handelingen verricht, die mede hebben 
geleid tot de ramp?' 
Wie draagt er, met andere woorden, mede schuld aan het gebeur
de? Waar het een politicus betreft, verdient deze kennelijk niet 
meer het vertrouwen en dient zijn positie op te geven; dan wel, als 
bet minder ernstig is, een publieke schrobbering te ondergaan. In 
bet geval van een ambtenaar kan het zijn dat het deze aan kennis, 
vaardigheid of capaciteiten ontbrak. Of betreffende functionaris 
beschikte niet over de juiste mentaliteit. In alle gevallen moet 

De alltellr is redactioneel medewerker van Idee. 
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natie' zodanig veranderd kan worden 
dat herhaling uitgesloten is. Als herhaling van de fout niet kan 
worden uitgesloten, dan dient betreffende overgeplaatst te worden 
naar een functie waar hij/zij een dergelijke fout niet kan maken. 
Is een dergelijke functie niet voorhanden, dan rest wachtgeld. 
Naar de mate van morele verwijtbaarheid moet betreffende func
tionaris of politicus bovendien een sanctie ondergaan. 

• 'Wie of wat is aansprakelijk voor de schade?' 
Dit is een juridisch vraagstuk, te ingewikkeld om in kort bestek te 
beantwoorden. Twee opmerkingen zijn relevant. Hoewel het een 
met het ander te maken heeft, zijn 'aansprakelijk' en 'schuldig' 
twee begrippen. Een reder is bij een aanvaring van een schip ver
antwoordelijk voor andermans schade, zelfs al werd de fout ge
maakt door een loods. Andersom is een buschauffeur niet aan
sprakelijk voor andermans schade bij een aanrijding, ook al maak
te hij een verkeersblunder. Ten tweede mag het feit dat ergens in 
de keten van fouten een overheid een rol speelt, niet automatisch 
betekenen dat de overheid ook de schade moet vergoeden. Waar 
burgers zich konden verzekeren, dient de overheid hun daartoe te 
bewegen, en geen uitkering te geven. Anders betalen burgers die 
hun eigen verantwoordelijkheid wel namen, mee aan de schade 
van de rest. 

• 'Zijn er strafbare handelingen verricht, en door wie?' 
Iemand kan verantwoordelijk én schuldig én aansprakelijk zijn en 
toch niet vervolgd worden. De wijze waarop de politiek reageerde 
op de afloop van de affaire-Peper is een treffende illustratie. 
Na een ramp dienen verantwoordelijken overgeplaatst te worden. 
Altijd. Ook als hun niets te verwijten valt. Een minister zou de 
portefeuille moeten ruilen met een andere minister. Later kan dan 
bekeken worden of de betrokken minister al dan niet het vertrou
wen van de volksvertegenwoordiging waardig is geweest; met mo
gelijk aftreden als eindresultaat. 
Nieuwe verantwoordelijken moeten maatregelen nemen om her
haling te voorkomen. Pas dan is de vraag relevant wie fouten heb
ben gemaakt. Aansprakelijkheid is een juridische aangelegenheid, 
waarbij verantwoordelijkheid en schuld een grote rol spelen, maar 
niet beslissend zijn. De overheid moet niet te snel aansprakelijk
heid aanvaarden; de rekening wordt dan immers betaald door 
mensen die er niets mee te maken hebben. Drie begrippen: ver
antwoordelijkheid, schuld, aansprakelijkheid en strafbaarheid. De 
huidige verwarring is een 'koninklijke' weg naar chaos en wanbe
stuur . • 
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PERSPECTIEF 

Weg met de Opiumwet! 
Onorthodoxe middelen vereist 

D66 zit in het slop. Waren er nu verkiezingen, dan zou de partij worden weggevaagd 
zoals dat destijds met DS70 is gegaan. Van de partijleiding komt geen kansrijk plan 
om uit dat slop te komen. Wel signaleerde Thom de Graaf de precaire situatie, tekent 
Boris Bouricius aan. Hij gelooft dat D66 met iets echt nieuws moet komen, een nieuw 
hot issue. De legalisering van 'drugs' bij voorbeeld oj, meer formeel, de ordelijke bu~ 
tenwerkingstelling van de opiumwet voor zover die betrekking heeft op genotmiddelen. 

N aast alcohol en tabak bestaan in 
de wereld nog talloze andere ge
notmiddelen zoals cannabis, opi-

door Boris Bouricius 
vergelijkbare wetgeving in. Een verbod 
dat niet in overeenstemming is met onze 

um, cocaïne en de vele middelen die daaruit worden bereid (exta
sy). Het gebruik ervan is bij ons wettelijk niet verboden. Dat is 
conform ons sociaal-liberale principe dat (mate van) gebruik een 
keuze is van het individu waaraan niet getornd mag worden. Tot 
het begin van de twintigste eeuw was ook de handel en productie 
niet aan regels gebonden. Onder druk van de Verenigde Staten 
heeft onze overheid toen echter een opiumwet opgesteld die alle 
productie, handel, import en export verbood. Onder dezelfde con
servatieve, fundamentalistische druk voerden ook andere landen 

F.EJ.(Boris) BOllricills is gepensioneerd hIlisarts en lid van de SWB-werk
groep Volksgezondheid. Hij was colllm,tist bij Hel Vrije Volk en GPD en pllbli
ceerde over bovenstaand onderwerp meermalen in het Algemeen Dagblad. 
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visie. 
De gedachte van onze voorvaderen was waarschijnlijk: we hebben 
al mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Als we nu ook (handel in) 
opium en cocaïne als genotmiddel toestaan, krijgen we daar ook 
nog de last van opium- en cocaïneverslaafden bij. (Cannabis en de 
kwalijke gevolgen van tabak waren toen nog niet bekend.) Straks 
zijn te veel inwoners aan iets verslaafd. Terzijde: de Chinezen in 
ons land importeerden ook toen al op kleine schaal opium voor 
eigen gebruik, wat de autoriteiten tolereerden. 

Drooglegging 

Enige tijd later kondigden de VS onder reeds genoemde conserva
tieve druk de drooglegging af: alle handel in alcohol als genotmid
del werd verboden. Tegendruk vanuit de bevolking en het ont-
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staan van de maffia als zwarthandelaar en smokkelaar 
zorgden ervoor dat die maatregel kort voor de Tweede 
Wereldoorlog is teruggedraaid. Maar ook hedentendage is 
op vele plaatsen in de VS nog een plaatselijke droogleg
ging van kracht. Zoals te verwachten gaat die gepaard 
met krachtige zwarte handel en smokkel en gedoogbeleid. 
Na de Tweede Wereldoorlog verboden de Verenigde Naties 
onder dezelfde Amerikaanse invloed wereldwijd de ver
vaardiging van en handel in drugs als genotmiddel. Ons 
land heeft zich in internationale verdragen en interne 
wetgeving op een strikte toepassing vastgelegd. In dit 
keurslijf zitten we nog steeds gevangen. 
De sterke uitbreiding van het internationale verkeer van 
personen en goederen in de tweede helft van de vorige eeuw 
heeft twee gevolgen gehad: individuele personen kwamen 
tijdens hun verblijf elders met plaatselijke drugs in aanra
king en vonden het gebruik daarvan zo aangenaam, dat ze 
er de voorkeur aan blijven geven boven alcohol en/of tabak. 
Secundair gevolg: sluikhandel speelt hierop natuurlijk in en zorgt 
voor de aanvoer van deze uitheemse drugs, met als gebruikelijke ge
volgen: hoge prijzen en onzekere kwaliteit, toename aan activiteiten 
van politie en justitie en een opbloeiende criminaliteit. 

Verslaafden 

In brede kringen beseft men inmiddels dat iedere bevolking een 
aantal individuen kent die neigen tot (over- dan wel wan-) gebruik 
van genotmiddelen ten koste van hun gezondheid, sociale contac
ten en financiële middelen. Onder de eerder genoemde behouden
de invloed noemen we dergelijke mensen verslaafden: 'Verslaving 
is iets wat iedere mens bedreigt. De mens kan er niets aan doen 
als hij verslaafd raakt.' In sociaal-liberale kringen dienen dit soort 
veroordelende termen, die mensen in hokjes plaatsen, niet ge
bruikt te worden. Wij hanteren een ander mensbeeld waarbij het 
begrip 'wangebruik' beter past. In ons land is een openlijk gedoog
beleid ontstaan voor cannabis en een stilzwijgend gedoogbeleid 
voor andere drugs: handel en bezit van kleine hoeveelheden cocaï
ne en heroïne worden gedoogd. 
Volgens experts leggen douane en politie de hand op niet meer dan 
tien procent van de grote smokkelhandel in allerlei soorten drugs. 
Pakken zij handelaren op, dan nemen anderen hun plaatsen bin
nen de kortste keren weer in. Het is dweilen met de kraan open. 
Politie en justitie besteden naar schatting de helft van hun werk
tijd aan drugs. Een onaangename bijwerking is dat het respect 
voor de wet sterk is verminderd. De enigen die voordeel halen uit 
deze situatie zijn personen die aangeduid kunnen worden als maf
fia. Banken in Zwitserland en op de Bahama's bloeien dankzij 
deze praktijken. 

Maffia 

Ik ben van mening dat dit een accurate beschrijving is van de toe
stand in ons land en de gehele EU. Minachting voor de wet, poli
tie en justitie overbelast en gefrustreerd door het dweilen met de 
kraan open en een groot probleem van 'verslaafden' die alleen op 
criminele wijze aan voldoende geld kunnen komen voor hun drugs. 
Een oplossing zou kunnen zijn de drugs tegen redelijke prijzen 
beschikbaar te stellen. Deze oplossing is politiek niet gewild, van
wege de invloed van conservatieve kringen en de storm van kritiek 
die in het buitenland zou opsteken. Niet te verwaarlozen factor is 
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ook de lobby van het grote maffiageld die wel pap lust van de 
bestaande situatie. 
Het is dan ook de hoogste tijd voor een brede en open discussie bin
nen D66 over een sociaal-liberale visie op de Opiumwet. Wellicht 
zou de partij zich in haar programma voorstander moeten betonen 
van een ordelijke buitenwerkingstelling van Opiumwet en aanver
wante wetten, en opzegging van alle internationale verdragen 
dienaangaande. In plaats daarvan zouden productie, verwerking 
en handel van dergelijke genotmiddelen in wetgeving gereguleerd 
moeten worden ter bewaking van kwaliteit en bescherming van de 
jeugd. Met andere woorden: weg met de Opiumwet! 

Cetenttn censeo 

In de VS heeft de verkiezing van William Bush met zijn nage
streefde hervatting van het Star Wars-programma en zijn houding 
jegens de doodstraf nogmaals aangetoond hoe sterk de behouden
de groepering is. Wij Europeanen lopen daar braaf achteraan. 
Toch meen ik dat de omstreden voornemens die ik bepleit, in ons 
programma opgenomen moeten worden. We zullen erop moeten 
blijven hameren zoals Cicero dat deed met zijn beroemde 'Ceterum 
censeo' ('Verder oordeel ik dat.. .'). Bij mogelijke onderhandelingen 
over een nieuw Paars kabinet moeten we erop staan dat dit in het 
regeerakkoord wordt opgenomen. Zo niet, dan maar de oppositie in! 
Ik denk zelfs dat we met een dergelijke houding vele stemmen van 
waardevolle burgers zullen winnen en D66 weer zullen herstellen 
in haar positie als vernieuwende partij . • 
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PERSPECTIEF 

D66 behoeft update 
Sociaal-democraten, christen-democraten en liberalen kunnen nog steeds uit een ide
ologie putten en daarmee kiezers binden of aantrekken. Dat lukt D66 onvoldoende. 
Met een neus voor de toekomst moeten we daarom op zoek gaan naar sociaal-libera
Ie standpunten die breder aanspreken en best controversieel mogen zijn. Jaap van der 
Haar, professional in de verslaafdenzorg, beoordeelt vanuit dit perspectief het pleidooi 
van Boris Bouricius hiervoor en twee algemenere onderwerpen. 

B ouricius heeft gelijk. Recente on
derzoeken hebben aangetoond 
dat ondanks, of wellicht juist 

do o r Jaap van der Haar Er zijn in mijn ogen meer gebieden waar 
duidelijke standpunten ertoe kunnen bij-

dankzij het Nederlandse gedoogbeleid de consumptie afneemt van 
alle legale en illegale stoffen waarbij gewenning snel optreedt. Dit 
van oorsprong Nederlandse beleid heeft ook andere landen beïn
vloed; Zwitserland heeft Nederland zelfs ingehaald met de goede 
resultaten die dit land sinds enige jaren boekt met heroïnevers
trekking. Momenteel worden wetsvoorstellen behandeld die pro
ductie en handel in cannabis reguleren, alsmede consumptie van 
andere drugs en het recht op zorg van het individu dat in proble
men komt. Met name dit laatste vind ik erg belangrijk. Maar de 
legalisatiediscussie stoelt meestal niet op wetenschappelijke gege
vens en effectanalyse, maar op persoonlijke (voor)oordelen. 
Bouricius' standpunt kan zo weer tegenreacties oproepen van 
mensen die op basis van andere bronnen aantonen dat legalisatie 
juist tot culturele ontworteling leidt. Zo komen we er nooit uit. 

Recht op roes 

Bij alle wetgeving rond illegale stoffen is het duidelijk dat we ons 
bezighouden met niet meer dan één miljoen consumenten van wie 
(net als bij alcohol) hooguit vier tot vijf procent probleemgebruiker 
is. De maatregelen staan dus in geen verhouding tot de proble
men. Daaruit kunnen we afleiden dat er andere, en wel ideologi
sche drijfveren in het spel zijn. Het is dan ook terecht dat D66, 
juist vanuit haar liberale grondhouding, streeft naar zelfregule
ring. Zeker als we ons bedenken dat deze zelfregulering zich in 
Nederland al bewezen heeft. Maar ook D66 kan niet voorbijgaan 
aan haar sociale uitgangspunten. Dat houdt in dat 'het recht op 
roes' vergezeld moet gaan van het recht op zorg voor wie slacht
offer dreigt te worden van die vrijheid. Bij alcoholgebruikers is dit 
allang het geval. Steeds meer wordt onderkend dat verslaving een 
onderdeel vormt van een post-traumatisch stress-syndroom. Met 
een duidelijke stellingname voor een ordelijke buitenwerkingstel
ling van de Opiumwet kan D66 dus een duidelijk signaal afgeven 
naar de kiezers. Een voorbeeld van een concreet standpunt vanuit 
sociaal-liberaal denken. 

Jaap van der Haar is directeur van Arta, een landelijk werkend circuit voor 
hulpverlenillg bij vers laving, hij is billnen GGZ Nederland portefeuillehouder 
'Verslaafdenzorg' en 'Multiculturele Gezondheidszorg' en lid van de werkgroep 
'Medicamenteuze Interventies bij Versla.ving' van de Nederlandse 
Gezondheidsraad. 
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dragen om het politieke profiel van D66 
weer scherp te krijgen. De ethiek van de 21ste eeuw is een enorm 
onderwerp, waarover vele boeken zullen worden volgeschreven. 
Wanneer we denken aan al de problemen die de moderne celbiolo
gie opwerpt, zoals de mogelijkheden om DNA te manipuleren, 
staat wel vast dat de oude religies en moderne ideologieën daarop 
geen pasklare antwoorden geven. Dat kunnen zij ook niet, omdat 
zij geconcipiëerd werden in tijden waarin dergelijke mogelijkhe
den nooit vertoond en zelfs volstrekt ondenkbaar waren. Maar de 
individualiserende wereld moet op dit gebied een kader voor geïn
dividualiseerde ethiek ontwikkelen. Een bijdrage kan zijn de ethi
sche discussie te helpen aanjagen en haar plek te bieden. 

Gekozen burgemeester 

Ook de opvattingen omtrent de vernieuwing van de democatie (re
ferenda, de gekozen burgemeester) zijn bij D66 een beetje in 1966 
blijven steken. We profileren ons nog wel in het regeerakkoord 
met het referendum, maar we zouden verdere stappen kunnen 
zetten. Ik slaak een kreet: D66 zou moeten staan voor een gelei
delijke afbouw van de parlementaire democratie en de opbouw 
van een wekelijkse elektronische volksraadpleging. Die raadple
ging kan plaatsvinden na een kort tv-debat rond een te behande
len thema tussen de leden van de Raad van Bestuur van 
Nederland BV, waarvan alle volwassen Nederlanders stemgerech
tigd aandeelhouder zijn. Toegegeven: dit gaat erg ver, maar het 
streven in die richting kan tot een duidelijk profiel bijdragen. 

D66 heeft altijd gestaan voor besluitvorming die niet alleen prag
matisch maar ook ethisch weloverwogen is. Een voortrekkersrol 
lijkt dus een belangrijke bijdrage tot verdere profilering. Zonder 
ons in ideologie te verliezen, kan een herkenbaar politiek profiel 
gevonden worden door het pragmatische, maar ethisch welover
wogen gedachtegoed van D66 een update te geven met een door
vertaling naar sociaal-liberale visies op dergelijke vraagstukken 
van onze tijd: bewustzijn, beïnvloeding, democratie en ethiek . • 
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PERSPECTIEF 

D66 llloet lllondiaie vleugels uitslaan 

Rebirthing naar mondiale scoop 

Bij zijn afscheid als secretaris van het bestuur van het Opleidingscentrum sprak Frans 
van Pinxteren de gedachte uit dat D66, gelet op de demografische ontwikkelingen, 
meer aandacht moet schenken aan de werving van allochtonen. Volgens Hans Crebas 
is dat verspilling van de schaarse middelen. Tenzij ... 

D e participatie van allochtonen in 
de politiek is relatief nog veel 
minder dan de toch al geringe 

door Hans Crebas (allochtone) zwakken in onze multicultu
rele samenleving'. Voor een analyse van 

participatie van autochtonen. Politieke partijen zijn meer en meer 
inner circles geworden met kleine diameter, waarin buitenstaan
ders moeilijk binnendringen. Je moet dus geweldig gemotiveerd 
zijn, en de partij moet wel heel aantrekkelijk zijn, wil je de stap 
wagen. 

Kruistochten 

Laten we eerst kort de partijen de revue passeren. Het CDA pre
senteert zich onder zijn huidige voorzitter Van Rij als een inter
confessionele partij met een Boek (Bijbel-Koran). Voor breed geo
riënteerde moslims kan dit interessant zijn. Een bekende expo
nent is Coskun Goruz, maar die wordt door nogal wat allochtone 
groeperingen gezien als verrader van het enige islamitische heil. 
Ook de conservatieve kerkelijke achterban van het CDA heeft wei
nig op met de aartsvijand uit de kruistochten. Hier zal zeker geen 
doorbraak plaatsvinden. 
De bekendste VVD-allochtoon is Oussama Cherribi, die een bui
tengewoon kritische dissertatie heeft geschreven over conservatie
ve Marokkaanse imams in Amsterdam. Bolkestein stelde samen 
met Cherribi de interviewbundel Moslims in de polder samen. De 
VVD is voor geëmancipeerde allochtonen een aantrekkelijke par
tij, maar het gaat dan wel om een hoger opgeleide elite, die 
afstand heeft gedaan van haar etnisch-allochtone binding als 
identiteitsbepalende factor. 
GroenLinks trekt relatief de meeste allochtonen aan, individueel en 
groepsgewijs. Dit laatste heeft in een aantal gevallen tot problemen 
geleid, omdat bijv. Koerden groepsgewijs bepaalde grootstedelijke 
afdelingen dreigden over te nemen om een eigen agenda door te zet
ten. Doordat GroenLinks voor onbelemmerde immigratie is (Femke 
Halsema), en door haar multiculturele imago (Mohammed Rabbae, 
Farah Karimi), is deze partij relatief populair bij allochtonen. 
De PvdA in Amsterdam dreigde op een gegeven moment geïnfil
treerd te worden door Grijze Wolven. Een interventie van de BVD 
heeft dit voorkomen. De PvdA is politiek zeer correct en dus aan
trekkelijk voor allochtonen. Leidend principe is 'solidariteit met de 

Han s erebas is coördinator VLuchtelingelIWerk NOP-Urk, voorzitter vall de 
Adviescommissie Decelltrale Opvang VluchtelingelIWerk Nederlalld, D66-

tatenlid FlevoLalld, bes l.uurslid vall het Opleidingscelltrum ell lid vall de 
werkgroep Asiel vall de Tweede-Kamerfractie van D66. 
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de multiculturele ideologie en een moge
lijk element van wraakzucht van ex-aanhangers van socialisme en 
communisme, verwijs ik naar de bundel De verwarde natie van 
H.J. Schoo. Helaas kan gesteld worden dat de holocaust bewust of 
onbewust wordt misbruikt om een manipulatieve sfeer van schuld 
en boete op te roepen ten opzichte van allochtonen. 

Bij D66 is de politiek-personele situatie niet gunstig. Onze be

kendste allochtoon, Hubert Fermina, moest na één periode in de 
Tweede Kamer weer het veld ruimen. Van zijn appeal in alloch
tone kringen en zijn realistische opvattingen over integratie is 
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verder geen gebruik gemaakt. In Amsterdam-Zuidoost hebben we 

de nodige perikelen gehad tussen 'blanke' en 'zwarte' partijleden. 
Opvallend is dat, afgezien van Fermina, exponenten uit de zwar
te D66-gemeenschap nooit zijn doorgedrongen tot het landelijk ni
veau, ondanks frequente kandidaatstellingen. Het interne one

man-one-vote-verkiezingssysteem zou wel eens per definitie slecht 
kunnen uitwerken voor minderheidsgroeperingen. In ieder geval 
beschikt D66 in de Tweede Kamer niet meer over een allochtone 
eye-catcher. 

Imperialisme 

In termen van marketing is de doelgroep 'allochtonen' uiteraard 
zeer divers. Maar de meeste nieuwkomers (Marokkanen, Turken, 
Mghanen, Irakezen, Somaliërs) hebben een islamitische achter
grond die qua geloofsinhoud en ethiek sterke overeenkomsten ver
toont met standpunten van ChristenUnie en SGP. Moslims heb
ben over het algemeen geen enkele affiniteit met profilerende 
D66-standpunten over abortus, homohuwelijk, euthanasie, vrou

wenrechten en geboortebeperking. Ook op andere punten zullen 
veel allochtonen zich niet kunnen herkennen in door D66 uitge
dragen politieke beleid. Een paar voorbeelden. 
Minister Roger van Boxtel wil Antilliaanse jongeren eerst een 
inburgeringscursus laten volgen. Dit wordt door nogal wat Antil
lianen gezien als neokolonialisme en typisch Nederlands apart
heidsdenken. De oorzaak van criminaliteit onder Antilliaanse jon
geren ligt volgens hen uiteindelijk bij de slavernij en de daaruit 

voortgekomen gezinssituatie. 
Kamerlid Boris Dittrich spreekt in het openbaar uit dat Neder
land vol is. Dat vindt weliswaar 80% van de Nederlanders, maar 
allochtonen zullen zich veelal niet hierin kunnen vinden. (Ik ken 
echter vluchtelingen die het absurd vinden dat zo'n dichtbevolkt 
klein land zoveel mensen opvangt.) Voor de meeste allochtonen is 
vervolgmigratie (gezinsvorming) eerste prioriteit, gezien de cultu
reel bepaalde noodzaak van primaire loyaliteit aan familie en 

streekgenoten. 
Kamerleden Jan Hoekema en Boris Dittrich pleiten, net zoals 
VVD en CDA, voor een veel grotere inzet van middelen voor op

vang in de eigen regio. Nederland geeft aan opvang ongeveer 
evenveel uit als de UNHCR in de hele wereld. 

Vrouwenbesnijdenis 

Kamerlid Boris Dittrich en staatssecretaris Annelies Verstand 
hebben zich scherp gepositioneerd inzake strafbaarstelling van 
vrouwenbesnijdenis in Nederland. In allochtone kringen is dit on
derwerp echter taboe en de Nederlandse politiek wordt niet geacht 
zich hiermee te bemoeien. Meer in het algemeen is me uit veel 
contacten gebleken dat het ressentiment jegens 'blanke kolonia
len' veel dieper zit dan wij ons als mondiaal georiënteerde sociaal
liberalen kunnen voorstellen. Het moderne anti-westerse moslim
fundamentalisme is mede hierop gebaseerd (maar natuurlijk pri
mair op de uitzichtloze sociaal-economische positie van miljoenen 
werkloze jongeren in demografisch exploderende landen). 

D66 is in haar buitenlandbeleid Amerikaans-Atlantisch georiën
teerd en beschouwt Israël als een politieke vriend, uiteraard met 
begrip voor de legitieme eisen van de Palestijnen. De gemiddelde 
moslim moet echter niets hebben van de Amerikaanse 'imperialis
titische' politiek en zijn sympathie geldt voor honderd procent de 
Palestijnen, zonder enig begrip voor Israël (een kolonie van 
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Amerika en het boetekleed van Europa). (Zie Political Islam and 
the United States van Maria do Ceu Pinto, 1999) 
Als we het bovenstaande in aanmerking nemen, is het niet logisch 
dat een gemiddelde allochtoon zich zou willen aansluiten bij D66: 
een partij zonder (bekende) allochtonen en met standpunten waar 

hij (1) het over het algemeen niet mee eens is. Alleen etnisch-geë
mancipeerde allochtonen die affiniteit hebben met de sociaal-libe
rale ideeën van D66, zullen zich als nieuw lid melden. Juist zij 
voelen zich echter geen allochtoon meer en zijn dus niet onder die 
noemer te werven. Ergo: werving van "allochtonen" is voor D66 
verspilling van schaarse middelen. Tenzij .... 

Alletonen 

Tenzij de partij zich verder ontwikkelt tot zoiets als een Mondiale 

Partij Nederland met een wereldoriëntatie tot uitgangspunt van 
politiek handelen. Aantrekkelijk voor alle Nederlandse wereld
burgers, alletonen, die streven naar voortschrijdend inzicht en cul
turele evolutie binnen een mondiale horizon. Met een post-blanke 
agenda voor de 21ste eeuw kunnen we nieuwe prioriteiten stellen 
en recht doen aan grensverleggende democratische ambities. Mo
gelijke programmapunten voor de langere termijn, waarbij onder
linge samenhang van cruciaal belang is: 
1. een samenwerking met Suriname op basis van vriendschap, 

2. prioriteit voor economische groei buiten het rijke Westen, met 
name in de landbouw, 
3. overbrugging van de kloof tussen VS en VN (diplomatieke prio
riteit nr.I), 

4. Turkije in de EU, 
5. emancipatie van moslims in Europa en van moslimvrouwen, 
6. het voorkomen van discriminatie, geweld en racisme; ook bij 
allochtonen onderling en van allochtonen jegens autochtonen, 
7. samenwerking en dialoog tussen de aanhangers van de wereld
godsdiensten, 
8. de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen en waarden 

op basis van post-etnische loyaliteit met erkenning en zuivering 
van historische ballast. 
9. een grotere bijdrage aan de opvang van vluchtelingen en mi
granten in de eigen regio (Nederland heeft onvoldoende ruimte 
voor opvang van de gevolgen van demografische, medische (aids), 
economische en etnische problemen elders), 
10. terugdringen van vrouwenbesnijdenis en gedwongen uithuwe
lijking. Vrouwenrechten moeten overal gelden, 
11. Bevorderen van internationale samenwerking in wetenschap, 
technologie, gezondheidszorg en onderwijs. Problemen aanpakken 
bij de bron, ook als dit een culturele revolutie vereist, 
12. Prioriteit op scholen voor wereldoriëntatie en (internationale) 
samenwerking. Bevorderen van 'ontmoetingsscholen', 
13. Terugdringen van fundamentalisme en herzuiling, 
14. Leefbare wereld in plaats van leefbaar Utrecht, 
15. Meer muziek ("alle tonen"). 

Wie zijn oor wel eens te luister heeft gelegd op een D66-afdelings
vergadering, kan niet heen om een zeker gevoel van malaise en 
overbodigheid ( het gekozen burgemeester-syndroom). Dit komt 

niet zozeer door falen als wel door succes: de paarse coalitie heeft 
een flink aantal D66-programmapunten verwezenlijkt. Hoe nu 
verder? Door een geleidelijk proces van rebirthing in bovenge
schetste zin kan er een golf van inspiratie en urgentie door de par
tij slaan. Werving van ruimdenkende 'alletonen' zal geen probleem 
zijn; D66 hoeft alleen maar haar mondiale vleugels uit te slaan .• 
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PERSPECTIEF 

Gebrek aan beschaving oorzaak MKZ 
Langs veel wegen in MKZ-gebied plaatsten boeren kruisen uit protest tegen de ruimin
gen. Het was paradoxaal dat zij in onze geseculariseerde, veelal bejubelde 'democra
tische rechtsstaat' alleen met machteloze 'kruisen' hun protest kracht konden bijzetten. 

H et Europese non-vaccinatiebe
leid is namelijk niet tot stand 
gekomen in het ideële belang 

door Wouter ter Heide 
plaats (Dordrecht) geventileerd, waardoor 
hij voor onnodige onrust in de 

van de democratisering en juridisering van Europa, in het belang 
dus van de Europese 'democratische rechtsstaat'. De Europese sa
menleving is in 1991 niet geraadpleegd over het verbod op inen
ten, er was geen sprake van democratische besluitvorming. Begrij
pelijkerwijs hebben wij ons daardoor ook nooit bezonnen op conse
quenties en ons daar juridisch tegen gewapend. In het Europees 
recht zijn geen regels over de toelaatbaarheid van het doden van 
dieren. 
Dat is overigens alleszins begrijpelijk, omdat de toelaatbaarheid 
niet los is te zien van de noodzakelijkheid. En de beoordeling daar
van hangt af van het doel, dat de Europese samenleving heeft ge
delegeerd aan Brussel. Brussel vindt het massaal ruimen of'rück
sichtlos' vernietigen van evenhoevigen het logisch gevolg van 'be
vordering van de export'. Dat heeft de Europese Commissie im
mers tien jaar geleden besloten. Dat Europese doel heiligt simpel
weg het middel van non-vaccinatie, zonder democratische of juri
disclle legitimatie. 

In deze verkeerd uitgepakte heiliging (getuige de MKZ-epi
demie) past geen diepmenselijke vraag naar de rechtvaar
digheid van de executie van gezonde Bertha's 35 en consor
ten. Maar vanwege de morele nood die dit bij velen teweeg
brengt (de kruisen en het lugubere beeld van opgehangen 
varkens en kalveren getuigen daarvan) wordt het tijd de 
houdbaarheid van het Europese 'export-doel' te toetsen. Is 
het Europese landbouwbeleid wel democratisch en rechts
kundig onderbouwd? Fundamentele vragen die het onver
teerbare vernietigingsbeleid automatisch oproept omdat het 
begrip 'democratische rechtsstaat' naar een beschavingspeil 
verwijst dat uiterst zorgvuldig omgaat met vragen over 
leven en dood. 

Zorgvuldigheid dus als politiek doel, dat bij de gedistingeer
de Brinkhorst helaas niet in goede handen is. Zijn pleidooi 
voor het voorgoed sluiten van veemarkten, om in de toe
komst het risico te verkleinen op nieuwe uitbraken van mond- en 
klauwzeer en andere dierziekten, getuige hiervan. Hoewel dit doel 
boven elke kritiek is verheven, is het zeer discutabel of dit sluiting 
rechtvaardigt. Wat dat betreft gun ik de fracties van CDA, VVD, 
PvdA en SGP graag het voordeel van de twijfel met hun reactie dat 
sluiting de wildgroei van veemarkten in de hand werkt. Door 
gebrek aan controle, met alle veterinaire risico's van dien, werkt 
sluiting automatisch primitieve wildwest-taferelen in de hand. 
Afgezien hiervan heeft Brinkhorst zijn 'sluitings-idee' niet alleen 
op de verkeerde plek (D66-congres), maar ook op de verkeerde 
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Nederlandse agrarische sector heeft 
gezorgd. Het MKZ-probleem is immers geen Nederlands (laat 
staan een D66) maar een Europees probleem! Oplossingen daar
voor dienen dan ook niet - tussen neus en lippen door - op een 
D66-congres in Dordrecht te worden ingebracht, maar - goed 
onderbouwd en doortimmerd - bij de Europese Commissie in 
Brussel. Mocht Brussel het idee van Brinkhorst omhelzen als het 
'ei van Columbus', dan zullen uiteraard alle Europese veemarkten 
op termijn gesloten worden. 
Het is niet denkbeeldig maar juist uiterst geloofwaardig, dat 
Europa daardoor langzaam maar zeker zal veranderen in één 
groot Wild West-continent. Om deze verwerpelijke (want vervlak
kende!) veramerikanisering van de Europese beschaving te voor
komen, moet dan ook niet worden gedacht aan het voorgoed slui
ten van veemarkten maar aan het voorgoed opheffen van het (door 
de VS gedicteerde) onverteerbare non-vaccinatiebeleid. Met 
beschaving heeft dit beleid niets uit te staan, omdat het alles te 
maken heeft met 'macht over het leven' in plaats van 'eerbied', 
politiek vertaald: 'democratische rechtsstaat'.' 

Het behoeft geen betoog dat de (beoogde mondiale) verwerkelij
king van dit verheven maatschappelijk ideaal, mensen vereist die 
begiftigd zijn met andere kwaliteiten dan waarover Brinkhorst 
beschikt. Lieden die simpel gesproken niet uit het partijpolitieke, 
maar uit het ware of duurzame democratische hout zijn gesneden 
en daardoor bij machte zijn het universele algemeen belang te 
laten prevaleren boven vergankelijke economische en partij- of 
nationale belangen. Ook al worden deze door de hemelsblauwe 
Europese (12 sterren-)vlag gedekt en zitten de propagandisten 
daarvan in oogverblindende en respect afdwingende kobaltblauwe 
zetels, waarvoor zij zowel letterlijk (financieel) als figuurlijk (aan
zien) vorstelijk worden beloond . • 
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PERSPECTI E F 

Engelse les? 
Observaties aan vooravond verlciezingen 

De eerste associaties die Engeland vaak oproept zijn (afgezien van Londen) de roman
tische countryside uit tv-series met historische steden als Oxford en Cambridge en 

anderzijds de grauwe industriesteden en hooligans. Sinds kort kunnen BSE en MKZ 
aan dit rijtje worden toegevoegd. Tijdens een verblijf van enkele maanden in een 
Engelse provinciestad viel Ib Waterreus vooral de grote tegensteUing op tussen upper 
class en 'gewoon volk'. In sommige opzichten heeft Engeland zelfs meer weg van de VS 
dan van (de rest van) Europa. 

U
itgezonderd de pubs, die nog 
steeds om elf uur sluiten, kun
nen winkels 24 uur per dag 

door Ib Waterreus 
is het wel duidelijk welke ritten gesubsi
dieerd worden, maar ontstaat ook een vici-

open zijn. De supermarkt bij mij om de hoek ook. Marktwerking 
en privatisering vieren hoogtij, maar er is een groot contrast tus
sen priv~te rijkdom en publieke armoede. Misschien is dit groten
deels een erfenis van het decennialange conservatieve bewind van 
Thatcher c.s., maar Blair lijkt daar slechts kleine correcties op aan 
te brengen. In de Nederlandse context zou ik zijn New Labour eer
der vergelijken met de VVD dan de PvdA. Zo heeft Blair recente
lijk een hervorming van het middelbaar onderwijs voorgesteld met 
meer specialisatie en selectie om een einde te maken aan de 'bog 
standard' comprehensive schools (vrij vertaald middenscholen van 
wegwerpkwaliteit). 

Ruimtelijke ordening 

Beleid op het gebied van ruimtelijke ordening staat in de kinder
schoenen of lijkt zelfs volledig afwezig. Het land ligt vol met deso
late rotondes (die schijnen hier uitgevonden te zijn) en het auto
bezit is het grootste van heel Europa. Dat mag ook weinig verba
zing wekken, gezien de slechte staat van het openbaar vervoer. De 
privatisering ervan heeft hier vooralsnog weinig succes opgele
verd. Concurrentie zou inderdaad kunnen leiden tot een betere 
dienstverlening, hoewel ik hier nog weinig verschil heb kunnen 
merken met het Nederlandse openbaar vervoer. Buschauffeurs en 
treinconducteurs lijken zelf nauwelijks de weg te weten in de wir
war aan kaartjes en tarieven. De vraag is bovendien in hoeverre 
een betere dienstverlening opweegt tegen een mindere dienstre
geling. 's Avonds en in het weekend is het openbaar vervoer buiten 
Londen en de belangrijke intercitylijnen minimaal. Stoptreinen op 
minder rendabele lijnen rijden hier op zondag überhaupt niet. De 
spaarzame bussen en treinen die dan wel rijden worden aangebo
den door de lokale overheid (Essex County Council). Op die manier 

De auteur is redactielid van Idee. 
Di.t artikel is voornamelijk gebaseerd op zijn ervaringen in het Engelse deel 
van het Verenigd Koninkrijk, waar hij als onderzoeker te gast was bij de 
University of Essex in Colchester. 

24 

euze cirkel van slechter en slechter open
baar vervoer. Waarom zou je heen de bus nemen als je niet meer 
terug kan? Je betaalt overigens wel voor de terugreis, want enke
le reizen en retours zijn vrijwel even duur. 
Architect Richard Rogers (bekend van Centre Pompidou in Parijs, 
dat hij samen met Renzo Piano bouwde) heeft onlangs een boek 
gepubliceerd waarin hij een pleidooi houdt voor een ruimtelijke 
ordeningsbeleid naar continentaal Europees model. Bij Engelse 
gemeenten blijken nauwelijks planologen en stedebouwkundigen 
te werken, en dat komt tot uitdrukking in troosteloze gebieden 
waar gebouwen die niet langer in gebruik zijn aan hun lot worden 
overgelaten. Kapotte trottoirs en wegen die geregeld onder water 
staan zijn andere voorbeelden van verwaarloosde openbare ruim
tes. Sinds een aantal jaren wordt het fietsgebruik weliswaar gesti
muleerd, maar de aanleg van fietspaden houdt meestal niet meer 
in dan het trekken van een lijn over de stoep. Daar staat tegenover 
dat een aantal steden wel degelijk bezig is met een succesvolle 
revitalisatie van oude wijken en industriegebieden. De Southbank 
en Docklands in Londen zijn bekende voorbeelden, maar hetzelfde 
geldt voor steden als Liverpool en Newcastle. 

Verkiezingen 

Als zittende premier mocht Blair zelf de datum van de verkiezin
gen bepalen. De mond- en-klauwzeerepidemie heeft hem echter 
met deze luxe in verlegenheid gebracht. Hij heeft erdoor moeten 
afzien van de door hem gewenste vroege verkiezingen begin mei. 
Tegelijkertijd betekende het besluit tot uitstel van de verkiezingen 
ook het begin van een langdurige en agressieve verkiezingscam
pagne. 
Aan een ruime overwinning van Labour werd echter door nie
mand getwijfeld. De Conservatieven onder leiding van William 
Hague geloofden zelf niet eens in een overwinning en hadden als 
doelstelling om de achterstand op Labour te verkleinen tot 60 
zetels. Bovendien bleek uit serieuze (!) opiniepeilingen dat veel 
kiezers William Hague nogal een 'Wally' (sukkel) vinden. Wie bij 
een wedkantoor op de Tories gokte zou bij een overwinning dan 
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MI DIS 

melt rond de f 3,50 
maar ik spendeer hier 
ponden als euro's, in 
Londen zelfs als gul
dens (meer dan 10 
pond betalen voor een 
bioscoopkaartje is heel 
normaal). Alleen kran
ten zijn hier goedkoop, 
die concurreren sterk 
met elkaar, maar dat 
gaat vaak weer ten 
koste van de kwaliteit; 
de zogenaamde kwali
teitskranten openen 
meestal met sensatie
beluste koppen en 
ongecensureerde foto's 
van verdachten. 

ook vier keer zijn inzet terug hebben gekregen. 
De aanhang van de Liberal Democrats, de zusterpartij van D66, 
schommelde in de peilingen rond 15% van de stemmen, een per
centage waar D66 voorlopig alleen maar van kan dromen. Door 
het Engelse districtenstelsel spelen de LibDems echter een margi
nale rol, wat pas verandert als Labour hun nodig heeft om een 
meerderheid te verkrijgen. In dat geval zouden de LibDems een 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging misschien dichterbij 
kunnen brengen. Paradoxaal genoeg flirt D66 juist geregeld met 
het districtenstelsel. Onder leiding van Charles Kennedy opereren 
de LibDems op dit moment links van Labour. Dat lijkt op het eer
ste gezicht raar, maar gezien de eerdere genoemde overeenkom
sten van Labour met de VVD valt het weer te begrijpen. 
Bovendien zorgt het districtenstelsel ervoor dat Labour en de 
Conservatieven naar het midden neigen om de mediane kiezer 
binnen te halen. De LibDems duiken in het gat dat Labour aan de 
linkerkant laat liggen. Ze stellen in hun verkiezingsprogramma 
bijvoorbeeld een belastingverhoging voor om extra uitgaven aan 
onderwijs en zorg te financieren. 

Europa 

De verwachting is dat Engeland zal toetreden tot de euro in 2005 
na een referendum in 200212003, maar volgens de polls is de meer
derheid nog tegen. Labour en het bedrijfsleven zijn echter voor! 
Aan de ander kant was minister van Financiën (en Labours twee
de man) Gordon Brown onlangs 'not amused' dat hij op de vingers 
werd getikt door de Europese Commissie omdat hij, in strijd met 
de Europese afspraken over begrotingsbeleid, geld zou lenen voor 
extra uitgaven aan zorg en onderwijs (investeringen volgens 
Brown). Dergelijke incidenten voeden de angst van sommige 
Engelsen dat hun economische politiek in de toekomst in Brussel 
wordt bepaald. 
Internationale bedrijven hebben echter aangegeven zich te bera
den op investeringen in Engeland als het land zich niet aansluit 
bij de euro. Het valt dus te verwachten dat Engeland zich uitein
delijk wel zal aansluiten, zeker als de introductie van de euro in 
de andere Europese landen een succes blijkt. 
Economisch gaat het op dit moment nog voor de wind, hoewel de 
daling van de Amerikaanse economische groei zich hier ook doet 
voelen. Het pond is echter sterk overgewaardeerd; de koers schom-
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Onderwijs en zorg 

De Engelse kranten hebben wel veel meer aandacht voor het 
onderwijs; elke kwaliteitskrant heeft een wekelijkse onderwijsbij
lage. De Times Educational Supplement (TES) is zelfs uitgegroeid 
tot een zelfstandig weekblad, een soort Intermediair alleen voor 
het onderwijs. De constante media-aandacht voor onderwijs heeft 
echter ook hier geen leraren crisis kunnen voorkomen. In eerste 
instantie is het een geruststellende gedachte dat de onderwijspro
blemen in Engeland minstens zo erg lijken als in Nederland. De 
kranten staan dagelijks bol van artikelen over lerarentekorten (nu 
ook op private scholen!) en de gevolgen daarvan. Veel scholen heb
ben de keuze tussen een vier- of zelfs driedaagse schoolweek en 
het importeren van overzeese docenten. Alleen dit schooljaar zijn 
al honderden leraren uit Australië ingevoerd om het lerarentekort 
te verhelpen. Hoewel exacte cijfers over het aantal buitenlandse 
docenten niet bekend zijn wordt hier al gesproken van een 'au
pair-isation of education'. Ook Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland heb
ben zich recentelijk beklaagd over het massaal ronselen van 
docenten door Engelse sC!:lOlen. 
Ondanks alle onderwijsplannen van de regering Blair zijn ook hier 
de uitgaven aan onderwijs als percentage van het BNP gedaald. 
Weliswaar zijn de reële onderwijsuitgaven fors gestegen, maar de 
economie is simpelweg nog harder gegroeid. 
Daarnaast heeft de Engelse regering geprobeerd om het beroep 
van leraar aantrekkelijker te maken en tegelijk scholen en leraren 
afte rekenen op hun prestaties. Het lijkt er echter op dat deze her
vormingen veel zittende docenten hebben gedemoraliseerd, zodat 
de onderwijsproblemen op de korte termijn alleen maar groter zijn 
geworden. 
Ook in de zorg bestaan vergelijkbare problemen als in Nederland. 
Ook in deze sector worden en masse verplegers uit het buitenland 
geïmporteerd. Overigens kan daarbij nog gesproken worden van 
een alternatieve vorm van ontwikkelingshulp. Zo sprak ik een 
Filippijnse verpleger die hier werkt en zo zijn familie in Manila 
kan onderhouden. Bovendien volgt hij hier een opleiding waarmee 
hij in eigen land aan de slag zou kunnen. De grote vraag is 
natuurlijk of hij na afloop van zijn contract inderdaad terugkeert 
of ~at de tekorten in de Engelse zorg zijn verblijf hier zullen ver
lengen ... . 
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SIGNALEMENTEN 

Een vierde weg? 
Niet alleen in Nederland, maar ook 

daarbuiten is de afgelopen jaren heel 
wat afgepraat over vorm, inhoud en le
vensvatbaarheid van het links-liberalisme 
als politieke stroming. Voor het eerst is 
hierover nu een Nederlandstalig boek ver
schenen onder redactie van de Belgen Gatz 
en Stouthuysen. Het boek combineert 
theoretisch-fJlosofische artikelen met poli
tieke essays. 

Hooghe en Wagemans schetsen 
de ontwikkeling van links-libe
rale stromingen in Europa en 
hun fJlosofische traditie. In vrij
wel alle West-Europese landen 
waren aan het begin van deze 
eeuw radicaal-democratisch of 
liberale partijen actief die later 
zouden uitgroeien tot links-libe
rale partijen zoals D66. Hooghe 
bespreekt op zeer toegankelijke 
wijze de fJlosofische verhande-
lingen van Raws, Sen en Nussbaum over 
het begrip 'vrijheid' en hun plek in het poli
tiek liberalisme van vandaag. Door 'soci
aal-liberaal' als ondertitel te aanvaarden 
heeft D66 zich openlijk geassocieerd met 
de politieke fJlosofie van deze drie. 

Opschudding 

Hoe het zover kwam wordt beschreven 
door Dennis Hesseling en Herman Beun. 
Hun bijdrage behandelt de recente ge
schiedenis van D66, haar positie ten op
zichte van andere partijen en haar plek 
binnen de sociaal-liberale familie in Euro
pa, met uiteraard aandacht voor het hoe 
en waarom van de sociaal-liberale coup 
van Opschudding. Het essay is bondig, 
compleet en objectief en kan zo bij het info
pakket voor nieuwe D66-leden gevoegd 
worden. 
Thom de Graaf had gelijk met zijn opmer
king dat die coup niets nieuws bracht. De 
Groningse socioloog Paul Lucardie conclu
deert in zijn essay dat D66 zich met recht 
de enige erfgename mag noemen van de 
Vrijzinnig Democratisch Bond (VSB), de 
radicaal-democratische partij die voor de 
oorlog een factor van betekenis was in de 
Nederlandse politiek. In 1946 ging het 
gros van de VSB op in de PvdA en onder 

aanvoering van het liberale boegbeeld Oud 
voegde een minderheid zich bij de VVD. 
'l\vintig jaar later beleefde het links-libera
lisme met de komst van D'66 zijn wederop
standing. 

I-woord 

Toch blijft het vreemd dat 'niets nieuws' tot 
zoveel discussie kon leiden. Zou dat iets te 

te zetten tegen de Derde Weg definieert 
Dahrendorf impliciet een links-liberale 
ideologie waarin het individu centraal 
staat - niet als egoïst, maar als sociaal 
wezen dat zich ontplooit in relatie tot 
anderen. 
De Vlaamse links-liberale politicus Gatz 
ontkent in zijn bijdrage echter dat partijen 
als D66, de Britse LibDems en het Vlaam
se ID21 een ideologie hebben. Politiek 

moet vooral pragmatisch 
zijn. Links-liberalisme is 

Gedachte dat D66 nu 
volgens hem vooral een 
'manier van politiek bedrij
ven', waarmee hij zich niet 

een ideologie heeft 
lijkt pijnlijker dan een 
verkiezingsnederlaag 

lijkt te realiseren dat de 
partij waar hij veelvuldig 
en vol bewondering naar 
verwijst, D66, het levende 
bewijs is dat je met alleen 
een fatsoenlijke stijl nooit 

maken hebben met het I-woord?! De ge
dachte dat D66 nu een ideologie heeft lijkt 
voor sommige D66'ers pijnlijker dan een 
grote verkiezingsnederlaag. De diverse 
auteurs zijn het niet eens over de vraag of 
het link-liberalisme een ideologie is en wat 
dat betekent. Wagemans betoogt dat het 
op basis van historische en fJlosofische cri
teria mogelijk is een links-liberale ideolo
gie te definiëren. De Brits-Duitse filosoof 
en politicus Ralf Dahrendorf kritiseert in 
zijn essay de Derde Weg-ideologie van 
Blair en Schröder, die hij als 'autoritair' 
bestempelt. Markt en overheid zijn welis
waar van hun scherpe kantjes ontdaan, 
maar nog steeds dominant in de maat
schappijvisie van deze verlichte sociaal
democraten. Over de betekenis van 'vrij
heid' wordt door Derde Weg-aanhangers 
nauwelijks gesproken en de individuele 
mens komt er bekaaid van af. Door zich af 
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je politieke idealen zult 
realiseren. 

De verschillende invalshoeken en tegenge
stelde standpunten maken 'Een vierde 
weg?' er niet minder interessant op. Inte
gendeel, deze bundel is een must voor 
iedereen die nadenkt over de toekomst van 
een progressievé liberale politiek en de rol 
van D66 daarin. 

Sven Gatz en Patriek Stouthuysen (red.), 
Een vierde weg? - Unks-liberallsme als tra
ditie en oriëntatiepunt, Brussel: VUB-press 
2001, 367 blz., ISBN: 9054873000. 

Udo Koek 
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Hoofddoekje geen bedreiging maar verrijking 

Als volgend jaar op Koninginnedag iemand een hoge koninklijke onderscheiding verdient, dan is het 
Ayse Kabaktepe uit Utrecht. Deze twintigjarige rechtenstudente dient met haar protest tegen de Zwolse 
rechtbank namelijk het ideaal van de democratie en daarmee van de vrije samenleving op voorbeeldige 

wijze. In een democratie berust immers op iedereen de plicht zoveel mogelijk aan het realiseren van vrij
heid mee te werken, op een redelijke en geweldloze wijze! Haar protest is hiervan een sprekend voor

beeld. 

Alleen had zij het niet moeten voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling, maar aanhangig moe
ten maken bij de Overheid. Ons staatsbestuur had zij duidelijk moeten maken dat de kledingvoor

schriften van de rechtelijke macht in de vrijheidsstaat Nederland in wezen niet door de beugel kunnen 
omdat zij totalitair van aard zijn. De dwingend opgelegde kledingregels impliceren namelijk automa

tisch een inperking van de private levenssfeer. Uiteraard geldt datzelfde voor de hoofddoek. Maar juist 
dáárom misstaat dit kledingstuk in de rechtszaal geenszins. Sterker, als logisch gevolg van het totali
taire karakter van de kledingcode bestaat geen enkele objectieve rechtvaardigheidsgrond voor het wei

geren van een (ook niet van totalitaire smet
ten vrije) hoofddoek. 
De argumentatie dat het dragen daarvan af
breuk doet aan het vertrouwen in de onpar

tijdigheid en neutraliteit van de met recht
spraak belaste functionarissen, zoals in de 

afwijzingsbrief van de Zwolse rechtbank 
staat, snijdt dan ook geen hout door de tot 

alitaire waas die noodzakelijkerwijs over de 
kledingcode hangt. In werkelijkheid is het 
hoofddoek dan ook geen bedreiging maar een 

verrijking. Het leidt tot meer inzicht, met 
alle positieve maatschappelijke consequen
ties vandien. Zonder inzicht immers geen 
uitzicht op de totstandkoming van een alom 
gerespecteerde rechtspleging en daarmee op 

een adequaat werkende democratie! Een sa
menleving waarvan het duurzame (mensen
)recht het warme hart vormt, in plaats van 
vergankelijke kille uiterlijkheden, hoe oog

strelend zoetgevooisd en smakelijk deze ook 
moge zijn. 

Wouter ter Heide, Zwolle 

DOCUM 
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PERSPECTIEF 
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Iedere diender is zijn eigen autoriteit 
Op 10 maart 1966 trouwden in Amsterdam prinses Beatrix en Claus von Amsberg. De 
eerste van de vele beproevingen waar de Amsterdamse politie in de jaren 1966-1999 
mee werd geconfronteerd. In Diender in Amsterdam beschrijft professor dr. Cees Zwart 
de geschiedenis van het korps in deze jaren. Hij laat zien door welke crises het korps 
van binnen en buiten werd uitgedaagd en hoe het daar geleidelijk een antwoord op 
vond. Actuele vraag is of dit antwoord voldoende zal blijken op 2 februari 2002, als 
prins Willem Alexander en Máxima in het huwelijk treden. 

C 
ees Zwart (CZ): "!ben de Amsterdamse door K e e s 
korpsleiding me vroeg om de recente ge-
schiedenis van het korps te beschrijven, kwam bij mijn 

gesprekspartners automatisch het jaar 1966 als beginpunt naar 
voren. Dat was ook logisch, omdat in de periode 1966-1969 Am
sterdam enorm onder de invloed stond van de nieuwe sociale 
jeugdbeweging: de bloemenjeugd, actiegroepen - 1966 is duidelijk 
een moment waarop een nieuwe sociale impuls de wereld inkomt.' 

Kees Verhaar (KV): 'In het collectieve geheugen is er bij de Am
sterdamse politie vanaf het huwelijk van Beatrix en Claus onaf
gebroken sprake van allerlei vormen van onrust.' 

CZ: 'Klopt, en dat is nog steeds zo, al is wel de aard van de onrust 
veranderd. Ik denk dat die onrust ook samenhangt met het karak
ter van Amsterdam en de plek van Amsterdam in Nederland. In 

De auteur is redacteur van Idee. 
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Ver h a a r het boek werk ik dat ook uit. Ik denk dat je in 
Amsterdam een merkwaardige samenballing van 

krachten vindt, die zowel een hoge geestelijke als een diepe immo
rele kwaliteit bezit.' 

KV: 'Uit uw boek blijkt dat die positieve én die negatieve impulsen 
zowel op het korps af komen, als in het korps leven.' 

CZ: 'Absoluut. In die zin voldoet het korps ook aan belangrijke wet 
uit de organisatieleer: je kunt als organisatie niet duurzaam effec
tief zijn als je niet congruent bent met je omgeving. Je pretenties 
in de buitenwereld moeten overeenstemmen met wat je in de bin
nenwereld van de organisatie kunt waarmaken. In die zin is het 
opereren van een politiekorps in een enerzijds vreugdevolle, maar 
anderzijds lastige plek als Amsterdam tegelijkertijd een soort 
innerlijke oefenweg. Als je die omzeilt, kun je in zo'n stad über
haupt niet functioneren. Je kunt naar de positieve en de negatie
ve kanten kijken met een "Hoe kan dat ze nou overkomen?" . 

IDEE -OKTOBER 2001 



Prof. Dr C.]. Zwar'l 

Neem de Warmoesstraataffaire, de grote corruptieaffaire, de IRT
affaire: dat zijn spectaculaire voorbeelden van hoe het korps ook 
intern door allerlei diepe dalen gaat. Daar staat tegenover dat 
daarbij kwaliteiten worden ontwikkeld die maar heel moeizaam 
elders te ontwikkelen zijn. Ik noem dat zelfreinigend vermogen en 
vind dat een heel belangrijk thema.' 

KV: 'Is dit geen onmogelijke opdracht voor de 

criminele circuit heden ten dage uiterst professioneel is, moet je 
dus als het ware diezelfde professionaliteit inje bast hebben - dus 
wordt je een van hen.' 

KV: 'Infiltratie betekent dus boeven (burgerinformanten) uitnodi
gen om boef te zijn, of het risico nemen dat politieagenten cor
rumperen.' 

CZ: 'Dat is zo. Daarom heeft de Amsterdamse korpsleiding in de 
tijd van Nordholt na desastreuze ervaringen gesteld: "Dat doen we 
niet meer." De les is dat het uiterst moeilijk is om je integriteit te 
bewaren.' 

KV: 'Uw boek geeft de suggestie, dat het korps in 1966 niet in 
staat was om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan, en dat dit 
gaandeweg wel geleerd is.' 
CZ: 'In mijn ogen omvat het behoeden van de samenleving ook oog 
hebben voor, en zelfs beschermen van nieuwe impulsen. De schok 
van 1966 was formidabel en is nergens goed opgevangen; eigenlijk 
hebben we als rechtsstaat nu nog steeds niet goed door wat zich 
toen heeft afgespeeld. Die schok was in 1966 niet verwerkbaar in 
het klassieke beeld van de politie als zwaard in handen van het 
bevoegd gezag. Maar ik heb enorme bewondering voor het leer-

vermogen dat desondanks in het korps kon wor
politie? Enerzijds moet ze spiegel zijn van de 
samenleving, dus bestaan uit gewone mensen 
met hun plussen en minnen. Anderzijds moet ze 
echter ook de "hoeder" zijn. Dat lijkt me een spa
gaat.' 

'Amsterdam is 
den aangeboord. Dan denk ik niet alleen aan de 
top, maar vooral aan individuele dienders die 
bewerkstelligden dat het korps nieuwe kwalitei
ten ontwikkelde.' 

CZ: 'Politiemensen zijn gewone mensen, maar ze 
zijn tegelijkertijd ambtsdrager. Ze leggen een eed 
af. Dat lijkt een archaïsch ritueel, maar het 
werkt als een signaal in dienst te staan van een 
hogere opgave, die in de uitoefening van het ambt 
als reëel ervaren wordt. Dat betekent een kwali
teitsimpuls - ze beleven dat alsof ze opgetild wor
den tot een hogere moraliteit. Daar komt bij dat 
elke organisatie, en zeker ook een politiekorps, 
door haar wordingsgeschiedenis identiteitsken
merken krijgt die kunnen uitnodigen om boven je 

merkwaardige 
samenballing 

van hoge 
geestelijke en 
diep immorele 

krachten' 

KV: 'Binnen het korps betekent dit een groot ver
schil met de klassieke, zo men wil "militaire", 
top-down structuur.' 

CZ: 'Absoluut, hoewel dat eigenlijk pas met de 
komst van Eric Nordholt in 1987 positief werd 
opgepakt. '!bt die tijd ontstonden initiatieven aan 
de basis eigenlijk grotendeels tegen de verdruk
king in. Bovenin het korps zat een harde leem
laag, die voor een deel zeer moeilijk met die 

individuele mogelijkheden uit te stijgen. Wat saamhorigheid heet. 
Dat merk je ook als er onlusten zijn en vooral als het bericht "assis
tentie collega" binnenkomt. Dr laat je alles voor vallen.' 

KV: 'U maakt de positieve kanten van de identiteit aannemelijk 
maar die wrikken toch met die duistere kanten van het instituut 
Amsterdamse-politie en een aantal dienders?' 

CZ: 'Het leven bestaat uit tegenstrijdigheden, dat geldt ook voor 
de ontwikkelingsgang van dit korps. De ene kant is de lichtkant, 
die het mogelijk maakt om onmogelijke klussen te klaren. De 
duistere kant heeft twee elementen. Allereerst is er de afkapse
ling. Het korps was voorheen een zeer gesloten gemeenschap naar 
buiten toe, enorm naar binnen gekeerd. Daarnaast moet je onge
looflijk hard werken aan het handhaven van de integriteit. Men 
zegt wel eens, dat als je met boeven omgaat je zelf ook een beetje 
een boef wordt. Je krijgt er "iets" van, anders kun je ook niet func
tioneren. Heel extreem zie je dat bij informanten. Daarom is het 
zo geweldig riskant om met politie-informanten te werken, want 
die moeten ook kleuren naar het criminele circuit. Aangezien dat 
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beweging mee kon gaan. Veel van de leereffecten 
op straat en in het werk die tot nieuw beleid hadden moeten ont
wikkelen, hadden het heel moeilijk in die jaren. '!ben Nordholt er 
was, werd dat juist aangemoedigd. Dat leidde tot een concept 
waarbij de bureaucratie werd omgevormd tot een situatie waarbij 
elke diender zijn eigen autoriteit kan zijn. De gedachte daarachter 
is dat je er niets aan hebt om aan de top beleid te ontwikkelen en 
in nota's vast te leggen, als de diender op straat niet situationeel 
uit eigen autoriteit kan handelen. Het typerende van het politie
werk is dat je "on the spot" moet kunnen ageren. Een agent staat, 
vaak ineens, midden in de werkelijkheid en moet dan het goede 
doen. Als je het goede niet doet krijg je bovendien van het publiek 
op je falie en is de politiek er als de kippen bij om de politie een 
verwijt te maken. Mijn gram is dat deze Amsterdamse aanpak for
meel voor de wet niet mag. De wetstekst stelt namelijk dat de poli
tie haar taak vervult in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, 
wat betekent dat het bevoegd gezag dus het beleid moet maken. 
Vanuit de werkelijkheid bezien mag het korps dus geen eigen 
identiteit vormen. En welke moderne organisatie zou het tolereren 
dat een ander instantie het beleid maakt voor die organisatie, 
inclusief de keuzes die op de markt gemaakt moeten worden?' 
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KV: 'Eerder wees u op de rechtsstaat die "1966" nog niet heeft ver
werkt. In hoeverre is het bevoegd gezag dan niet ook zo'n leemlaag 

die het openstaan voor maatschappelijke ontwikkelingen bemoei
lijkt?' 

CZ: 'Het openbaar bestuur in Nederland redeneert nog steeds van
uit zeggenschap en rechtmatigheid. Ook nu weer bij Enschede en 
Volendam gaat het om de vraag: ''Hoe zit het met mijn bevoegd
heden?" Dat is de officiële gedachtegang en die bevordert niet de 

verantwoording, maar de rechtvaardiging. Daarom wordt het ook 
zo vaak afgewenteld, want de daadwerkelijke uitvoering zit bij uit
voerende organen en is dus losgekoppeld van het beleidsniveau. 
Deze bestuursstijl verschilt sterk van die in de private sector. 
Daar wordt op resultaat gestuurd: de ondernemer wil iets berei
ken, formuleert een missie en uit die missie komt de verantwoor
delijkheid voort. Bevoegdheden zijn instrumenteel aan het stu
ringsproces op weg naar de realisatie van de missie. We dienen 

ons echter te realiseren dat het bestuur in het publieke domein 
politiek gelegitimeerd dient te zijn.' 

KV: 'Is "de politiek" dan de leemlaag?' 

CZ: 'Ja. Dit raakt aan de vraag of we in een rechtsstaat leven. Na 
de Franse Revolutie is de soevereiniteit omgedraaid. Die lag niet 
langer, van God gegeven, bij de top maar bij de gemeenschap van 
burgers: alle mensen vrij, gelijk en broederlijk. De droom was de 
gemeenschappelijke zelfsturing - menselijk gezien geen verschil

len tussen bestuurders en bestuurden. Het volk is er dus niet om 
te doen wat volgens het openbaar bestuur goed is, het openbaar 
bestuur staat juist ten dienste van dat zelfsturingsproces van de 
samenleving. Hier ben ik zwaar teleurgesteld in D66. Je ziet 
namelijk dat de gekozenen hun persoonlijk mandaat opgegeven 
hebben om in het parlement te beraadslagen wat de beste oplos
sing of wetgeving is. De gekozenen, ook die van D66, zijn gehou

den om een partijprogramma te representeren, en niet hun per
soonlijk standpunt. Dat leidt tot de bizarre situatie dat juist in de 
Staten Generaal via de fractiediscipline geen vrijheid van 
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meningsuiting bestaat - men mag nooit namens zichzelf spreken, 
maar alleen namens de fractie. De praktijk van het regeerakkoord 

komt daar nog eens boven op. En het kabinet, zie het onzinnige 
standpunt van Klaas de Vries, is als de dood om daadwerkelijk 
verantwoording af te leggen; alles is al voorgekookt.' 

KV: 'Het verschil met de Amsterdamse politie is kennelijk, dat die 
zich na 1966 uiteindelijk de vraag gesteld heeft wat haar identi

teit is en waar men voor staat. Wat hebben wij als soevereine bur
gers gedaan met de lessen van 1966?' 

CZ: 'Wij zijn mondiger geworden, laten geen regenteske zaken 
meer toe. Maar de waarschuwing van de bloemenjeugd dat de 
oudere generatie bezig was met een verslaving aan het consu
mentisme hebben we genegeerd. We vonden de inzet op de verzor
gingsstaat wel lekker. Het feit dat er niet alleen geleefd kan wor
den vanuit materiële tevredenheid, dat ook levensvervulling, inzet 
op normen en waarden nodig zijn, hebben we veronachtzaamd. En 
daar ging het in de jaren zestig nu juist over: waar doen we het 
voor?' 

KV: 'Het Amsterdamse korps heeft dat wel opgepikt, doordat het 
korps de eigen kernwaarden omschrijft als gestreng wanneer dat 
moet, liefdevol wanneer dat mogelijk is, en altijd integer en recht
vaardig (p. 396).' 

CZ: 'Persoonlijk vind ik de inzet op deze kernwaarden daarbij het 
meest opmerkelijk. Nadrukkelijk niet in een sentimentele beteke
nis. Voor mij is de liefde de kracht van de verbinding. Dat is juist 
in een geïndividualiseerde samenleving zeer belangrijk: liefde in 
de zin van vrede en harmonie met elkaar.' 

KV: 'Hoe ziet u deze inzet op liefde in de context van de rechts

staat?' 

CZ: 'De hamvraag voor de rechtsstaat is of wij de fragmenterende 

tendensen die er zijn weten te helen door verbindende krachten te 
scheppen.' 

KV: 'Uw boek begint met "het" huwelijk met alle onrust, en dus 
met een autoriteitsprobleem waarop de politie niet verdacht was. 
De les die daaruit is geleerd is de eigen autoriteit van de diender 
als oplossing voor een probleem. Die les kan zich bij het volgende 
huwelijk bewijzen. Kortom, wat mogen we verwachten op 2 febru
ari 2002?' 

CZ: 'Dat gaat gladjes.' 

KV: 'Zit dat in de geperfectioneerde ME-technieken?' 

CZ: 'Daar zit het nooit in. Weliswaar was men bij het rookbom
menhuwelijk technisch ook niet voorbereid, maar zelfs met een 
perfect instrumentarium kan het misgaan als je niet innerlijk 
alert en wakker bent. Nu is men met bewustzijn aanwezig - voor

al daarin verschilt februari 2002 van het huwelijk van 1966 of de 
inhuldiging uit 1980.' • 

Cees Zwart, Diender in Amsterdam. De beproevingen van 
een politiekorps 1966-1999, Amsterdam: Uitgeverij Balans, 
ISBN 9050184405, f 55,-. 
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T HEM A 

De staat van de jeugd 
Politiek is een serieuze aangelegenheid. Plato vond al dat het staatsbestuur het best 
kan worden opgedragen aan filosofen, en dat waren mensen op rijpere leeftijd (Repu
bliek). Zo beperkt wordt het bestuur in de politieke geschiedenis niet ingevuld. Ma
chiaveUi beschrijft in De vorst dat iedereen het bestuur van de Italiaanse stadstaten 
met list en/of geweld op zich kan nemen, maar een jeugdige vorst maakt een staat erg 
kwetsbaar. In het aprilnummer evalueerden jongeren de staatsrechtelijke vernieuwing 
door de kabinetten-Kok waarbij opviel hoe belangsteUend maar genuanceerd ze zijn. 
In dit nummer wordt de positie van jongeren nader bezien. 

I nde democratische westerse rechts- d oor Wou ter - Jan 0 0 S ten 
staten zijn de leeftijdsgrenzen voor 
passief en actief stemrecht in de loop 

IPP en PJP verzorgen een open dag op het 
gemeentehuis, waarbij scholieren kennis
maken met politiek. Uit eigen ervaring in 

der jaren verlaagd. In Nederland wordt de grens van zestien jaar 
nu bediscussieerd. Inderdaad is met bijvoorbeeld Tony Blair en 
Wouter Bos verjonging te constateren. Is het een historische trend 
op marco-niveau dat de staat in toenemende mate aan de jeugd 
toevalt? Is er ook een trend op micro-niveau dat jongeren politiek 
actiever worden? Of vormen zij als groep een uitzondering? En van 
groepen gesproken: doen jongerenorganisaties zich op het meso
niveau meer gelden? 
Dominee Reinhold Philipp voelt zich als gelovig mens, jong of niet, 
medeverantwoordelijk voor de vormgeving van onze samenleving. 
Oud-JD-voorzitter Boris van der Ham beschrijft hoe jongeren aan 
zo'n gevoel van verantwoordelijkheid invulling gaven en belicht 
daarbij Niet Nix, Opschudding en LEF. Niet alleen de revolutio
naire grote klap leidt tot vernieuwing, gestaag innoveren is zeker 
zo effectief. Vincent Van Quickenborne en Sven Gatz vertellen hoe 
Belgische jongeren politiek iets kunnen bereiken. En Henk Becker 
onderzoekt generatiegewijs de (in)actieve jongeren vanuit de 
jeugdsociologie. 
Ook de komende campagnes zullen elk op eigen wijze de staat van 
de jeugd in acht nemen. Hoe bereik je een jonge kiezer, hoe vewerf 
je diens stem (micro-niveau)? Hoe ga je om met jonge kandidaten, 
hoe manifesteren de partijjongeren zich (meso-niveau)? Jongeren 
in politieke partijen vinden vaak hun weg wel, zij het aarzelend. 
Over het succes van Niet Nix en Opschudding kan gediscussieerd 
worden. D66-fracties zoals in de stad Groningen betrekken Gonge) 
belangstellenden met succes bij het politieke werk. In navolging 
van Dwars bij GroenLinks is er in 2000 bij de Jonge Democraten 
een landelijke schaduwfractie geweest, die in haar functioneren 
echter werd belemmerd door de vereiste hoeveelheid commitment 
en tijd. Wellicht past het Gonge) vrijwilligers beter om korte tijd 
actief te zijn, bij voorbeeld in een campagne. 

Een op jongeren toegesneden campagne is één ding, maar gaat na 
de verkiezingen het werk weer gewoon verder? Als er één ding te 
leren valt, is het dat hetjongerenthema niet verdwijnt. Een erfenis 
uit de periode 1994-1998 is de bestuurlijke vernieuwing, die onder 
meer jongerenparticipatie inhoudt. Daarbij gaat aan zinvol inspre
ken en meebeslissen nog vooraf dat mensen geïnformeerd zijn. 
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en de Stichting Poli
tieke Jongeren Projecten (PJP) hebben educatieve programma's. 
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Leiden weet ik dat het welslagen van zo'n programma sterk af
hankelijk is van de welwillendheid van enkele docenten maat
schappijleer. Voor het onderwijs gaat het om een bijkomstigheid 
en politieke educatie blijft hierdoor kwetsbaar. 

De mate waarin overheden zich wenden tot interactieve beleidsvor
ming en de lessen daaruit wisselen sterk. De manier waarop jonge
ren betrokken worden bij politiek of bestuur is verbeterbaar. De 
Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling doet aanbe
velingen. De afgelopen zomer is de Nationale Jeugdraad opgericht 
waarin jongeren zelf zich op het beleid richten. De Nationale 
Jeugdraad zal naast belangenbehartiging ook werken aan educatie. 
Veel is afhankelijk van motivatie en enthousiasme van vrijwilli-
gers. Vandaar deze twee basisvereisten voor levensvatbare politie
ke actie: een politiek enthousiasteling met genoeg charme om een 
boom omver te drukken en een vooral hardnekkig organisator. • 

Literatuur 

- 'Bram Peper komt te laat om met de jongeren te djembéën', in: 
Trouw , 25 juni 1999, pagina 1 
- Edelenbos, J ., Proces in Vorm, Procesbegeleiding van interactieve 
beleidsvorming over lokale ruimtelijke projecten, Utrecht: Lemma, 
2000 
- Gaag, O. van der, M. Streefkerk, 'Jongeren bij regeringspartijen 
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Al zoveel anderen doen nergens 
•• aan en ZWIjgen 

De opkomst van potentiële kiezers bij verkiezingen in Nederland lijkt gestaag omlaag 
te gaan, de gevestigde politieke partijen kampen met een vergrijzend en krimpend 
ledenbestand, vele culturele verenigingen hebben problemen om nieuwe jonge leden en 
donateurs te werven en de kerkbanken blijven 's zondags doorgaans leeg of vertonen 
steeds meer vrije plekken. Voor veel mensen van de oudere generatie zijn dit signalen 
dat de jongere generatie, beïnvloed door het individualisme van het postmodernisme 
waarin wij leven, 'nergens meer aan doet'. 

door Reinhold Philipp 
zich juist ook in de kerken en andere T erwijl velen van de oudere generatie ontevreden, dan dien ik dat duidelijk te 

maken om veranderingen op gang te brengen. 
maatschappelijke organisaties heb-

ben ingezet voor meer vrijheid en tolerantie, schijnt de jongere ge
neratie van de verworvenheden wel dankbaar gebruik te maken, 
maar weinig animo te bezitten om zelf tijd en energie te steken in 
het behouden en voortzetten van de uitgezette koers. Kerk en poli
tiek: voor veel jongeren één pot nat en oersaai. Maak ik duidelijk 
als vertegenwoordiger van deze jongere generatie zowel kerkelijk 
betrokken als politiek actief te zijn, dan reageert de gesprekpart
ner meestal vooral met verbazing. Waarom je tijd verspillen aan 
dergelijke nutteloze activiteiten? Kun je je tijd niet veel beter 
besteden aan geld verdienen en uitgeven? De ouderen in de bijna 
lege kerkbanken en de zalen van de partijcongressen weten waar
schijnlijk gewoon niet beter, maar jij? 

Invloed en verantwoordelijkheid 

Ik heb er uiteraard goed over nagedacht en vraag me af of je über
haupt 'a-politiek' kunt zijn. Kun je niet aan politiek doen, of is ook 
het wegblijven bij verkiezingen, het niet lid worden van een poli
tieke partij juist een door en door politieke houding? Tijdens mijn 
studie communicatiewetenschappen leerde ik dat het niet mOge
lijk is om niet te communiceren. Iedere reactie op een actie is com
municatie, ook al reageer je met zwijgen of vluchten. Grote poli
tieke ontwikkelingen die uiteindelijk tot het fascisme en commu
nisme hebben geleid, hadden aan het begin veel profijt van het 
zwijgen van de grote massa. Dezelfde generatie di~ in graffiti "no 
future' op de Berlijnse muur schreef, heeft later hard meegewerkt 
aan de economische groei in Duitsland. De nÜilt-kerkelijke mensen 
van de voormalige DDR kwamen in kerken bij elkaar om moed te 
verzalI!elen voor de demonstraties. voor meer vrijheid en democra
tie. En ook de massale uittocht na het openen van, de DDR-grens 
was een politiek statement dat voor grote veranderingen zorgde. 
Niet alleen ga ik ervan uit dat ieder gedrag een uiting van politie
ke wil is, ik ben bovendien ervan overtuigd dat het niet voldoende 
is om te rusten op qe lauweren van politiek actieve mensen uit 
heden en verleden. Ben ik tevreden met de huidige situatie, dan 
dien ik me ervoor in te zetten dat alles zo blijft als het is; ben ik 

Ds. R.F. Philipp is remonstrallts predikant te Den Haag en D66-lid in 
Voorburg 

8 

Daarom ben ik lid geworden van een politie
ke partij als één van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen 
op de politieke gang van zaken. 

Maar hoe zit het met de kerk? Spelen de kerken nog een belang
rijke rol in onze samenleving? Hebben zij de mensen van vandaag 
nog iets te zeggen? Recente uitspraken van vooral behoudende 
vertegenwoordigers van verschillende kerken en godsdienstige 
stromingen, en vooral de reacties uit politiek en maatschappij, 
hebben duidelijk gemaakt dat ook religieuze bewegingen niet 'a
politiek' kunnen zijn, zelfs als ze dat zouden willen. Dat hoeft ons 
niet te verbazen. Sinds het ontstaan van het christendom heeft de 
strijd tussen geestelijke en wereldlijke macht eeuwenlang een gro
te rol gespeeld op de politieke agenda. Binnen relatief korte tijd 
veranderde het christendom van achtervolgde minderheid in 
staatskerk. Maar ook heden ten dage worden we geconfronteerd 
met politieke systemen waar de heersende godsdienst veel invloed 
uitoefent op het leven van alledag. Nog niet zo lang geleden was 
bijvoorbeeld de paus, niet als persoon maar als deel van een om
streden instituut, aanleiding tot discussie onder europarlementa
riërs omdat in het Vaticaan de kerkelijke en wereldlijke macht 
verenigd zijn in één persoon. Ook in vele andere landen hebben 
geestelijke leiders een haast totalitaire status binnen het politiek 
systeem. Maar ook het tegendeel is nog steeds een feit, in landen 
waar iedere vorm van kerkelijk leven en religieuze organisatie 
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wordt onderdrukt en achtervolgd. Door de keuze voor 
de Volksrepubliek China als gastheer voor de Olympi
sche Spelen in 2008 zal naast de vrijheid van menings
uiting ook de godsdienstvrijheid een belangrijke rol in 
de media spelen. Denk aan de onderdrukking van de 

geloofsgemeenschap Falung Gong door de Chinese 
overheid. 

Scheiding van kerk en staat 

In het constantinistische tijdsperk beschouwden volk 
en overheid Europa als christelijk, omgekeerd wist de 
kerk zich met de overheid verbonden. In de achttiende 
eeuw, de tijd van de Verlichting, begon men deze innige 
verhouding bezwaarlijk te vinden. Het humanistische 
besef van de zelfstandigheid van de mens, met zijn 
eigen rede en geweten, leidde na de renaissance uitein
delijk tot de scheiding van kerk en staat. Deze schei
ding was mede mogelijk door de reformatorische leer 

THEMA 

van de twee rijken. Martin Luther onderscheidde het 'Gottesreich' 
waartoe de kerk en het persoonlijk leven der gelovige behoorde, en 
het 'Weltreich' dat naar zijn eigen aard en immanente wetten door 
de rede bestuurd moest worden. Hij baseerde deze voorstelling op 
een vergelijkbare opvatting van de kerkleraar Aurelius Augus
tinus in zijn De civitate Dei. Augustinus zag de goddelijke wereld, 
de 'civitas aeterna', los van de 'civitas terrena', de vergankelijke 
aardse politieke macht. Op den duur werd het 'Religion ist Privat
sache' het gemeenschappelijke credo van liberalis-

telijke kerken vond zijn uitdrukking in de solidariteit onder alle 
mensen en het rentmeesterschap over de goederen der aarde (zie 
het CDA-verkiezingsprogram 1977-1981, Niet bij brood alleen). 
In de Bijbel, als het boek dat de basis vormt voor de christelijk 
leer, vinden we vele voorbeelden van oproep tot verzet en maat
schappijkritiek. Bijna alle profeten bekritiseerden maatschappe
lijke ontwikkelingen en werden door hun generatie niet gewaar
deerd. Ook Jezus, het grote voorbeeld voor christelijk leven, zette 

zich met woord en daad in voor mensen die niet 
me, marxisme en nationaal-socialisme. 

V oor het 
konden deelnemen aan het sociale leven. Kunnen 
de kerken van vandaag dan zwijgen over armoede 
en de vluchtelingen problematiek? Welke inbreng 
kan verwacht worden over ethische vraagstukken 
waarmee de politiek geconfronteerd wordt: de 
wetgeving betreffende het leven zoals abortus, 
euthanasie en gentechnologie? 

Hoe moest de kerk haar relatie met de wereld zien 
in continu veranderende tijden? Gehoorzaam aan 
iedere vorm van overheid, of is verzet denkbaar? 
Tijdens de laatste bezetting van Nederland hebben 
kerken een belangrijke rol gespeeld als schuilplaats 
voor gezochte en achtervolgde mensen, maar ook 
door de predikanten die vanaf de kansel tot verzet 
opriepen, of juist tot gehoorzaamheid aan de door 
God ingestelde nieuwe overheid van Duitse bezet
ters. Voor beide manieren van handelen waren bij
belse argumenten te vinden. Met de tijd groeide het 
besef dat de door de christenen verwachte verlos-

slagen van 
kwaad is niets 
anders nodig 

dan dat goede 
mensen niets 

doen 

In beide gevallen, kerkelijk met de Remonstrantse 
Broederschap en politiek met D66, heb ik gekozen 
voor organisaties die vrijheid en verdraagzaam
heid hoog in het vaandel hebben. Juist omwille 
van deze beginselen moeten kerk en staat zoveel 

sing van de wereld niet betekent dat deze wereld plaats zal maken 
voor een andere wereld, maar wel dat wij mogen geloven in een 
nieuwe en vernieuwde wereld op deze aarde. Na de oorlog en de 
bevrijding waren in veel kerken socialistisch gekleurde preken te 
horen en besloot men in andere dat het beter was om geen politiek 
geluid meer vanaf te kansel de laten horen om een scheuring of 
leegloop te voorkomen. Kunnen religieuze groeperingen hieraan 
voldoen? Is er niet eerder een nieuwe rol weggelegd voor de krim
pende kerk(en) als maatschappelijk geweten? Thomas W. Wilson, 
Amerikaans president 1912-1920, beweerde dat er geen grotere 
zonde denkbaar is dan neutraal te blijven in ethisch zware kwes
ties. En Martin Luther King wees erop dat voor het slagen van het 
kwaad niets anders nodig is dan dat de goede mensen niets doen. 
Zo moesten de Duitse kerken na 1945 erkennen dat zij door hun 
(grotendeels) onpartijdige houding tegenover de nazi-tirannie hun 

geloofwaardigheid hadden verloren. In 1979 nam de synode van 
de Nederlands-hervormde Kerk duidelijk stelling in de kwestie 
van de kernbewapening. Het sociaal-politieke ethos van de chris-
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mogelijk gescheiden zijn en blijven. Alleen zo kan 
worden gewaarborgd dat de verschillende al dan niet religieuze 
stromingen even veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling 
van onze maatschappij. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn in de 
huidige samenleving meestal vanzelfsprekend, maar ook hier 
werd lang voor gevochten. Het doel van mijn inzet is dat zij zo lang 
mogelijk vanzelfsprekend blijven. Er zijn al zoveel anderen die 
nergens aan doen en zwijgen. • 

Literatuur 
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Gideons armoede 
Toen de Paarse coalitie aantrad, voorspelden velen een doorbraak in de partijpolitie
ke verhoudingen. Het leek tijd voor een nieuwe sociaal-liberale beweging, en daartoe 
namen jongeren een aantal initiatieven. Met wisselend succes. Wat ging er mis? Een 
persoonlijke analyse. 

I
n 1992 schreven de politieke jongeren
organisaties van PvdA, VVD en D66 d oo r B 0 ris v a n d er H a m 

dende ervaring.' Toen dat gebeurd was, rees 
echter meteen de vraag wat daarvoor in de 
plaats moest komen. Naar mijn mening een Paars regeerakkoord. Met de nodi

ge mediabelangstelling werd het plan toegelicht en aangeboden 
aan prominenten van de drie moederorganisaties. Volgens deJonge 
Socialisten, JOVD en Jonge Democraten moest het maar eens afge
lopen zijn met de hegemonie van het CDA, en konden de drie 'ver
lichte' partijen op tal van onderwerpen veel voor elkaar betekenen. 
De ideeën werden vriendelijk in ontvangst genomen maar, vooral 
bij PvdA en VVD, even zo vriendelijk van de hand gewezen als 
'onmogelijk'. Waarom regeren met de voornaamste vijand? 

De jongeren hadden de tijdsgeest echter goed door. Bij de meeste 
immateriële vraagstukken konden PvdA en 

was de meest serieuze poging tot een antwoord die van de PvdA
vernieuwingsbeweging Niet Nix. 
Niet Nix begon, volgens de eigen overlevering, met een brief van 
Lennart Booij en Erik van Bruggen aan Rottenberg. Zij schreven: 
'De PvdA moet anders, kunnen we daar niet wat aan doen?' 
Rottenberg nodigde hen uit, raakte enthousiast en gaf ze een baan 
als jongerencoördinator op het PvdA-hoofdkantoor. Hoewel de 
PvdA al een officiële politieke jongerenorganisatie had, de Jonge 
Socialisten, zette het tweetal een nieuw jongerennetwerk op en 
kregen daarnaast de middelen om onder meer een faxtijdschrift 

VVD elkaar al wel vinden, maar ook op soci
aal-economisch gebied lagen de partijen al 
veel minder ver uit elkaar dan ze wilden toe
geven. De politieke polarisatie van begin 
jaren zeventig tussen de typisch socialisti
sche PvdA en de 'laissez-faire'-liberale VVD 
was inmiddels achterhaald. Onder druk van 
verkiezingswinnaar D66 kwam eindelijk wat 
eigenlijk allang logisch was: een sociaal-libe
rale Paarse coalitie. 

W aarom wachten 
tot het die 

rondfolderende, 
geitenwollensokken

socialisten zou 

(later e-mail) op te zetten, genaamd Vlug

schrift· 
Het initiatief bleek vruchtbaar want bin
nen twee jaar geleden lag er zowaar een 
'liefdesverklaring aan de PvdA' met ideeën 
voor de partij. Tussen de regels door teken
den zich ook de contouren van een nieuwe 
ideologie af. Niet dogmatisch, niet tegen de 
markt, niet per se voor de overheid, kortom 
sociaal-liberaal, of beter: vrijzinnig. 

De kersvers aangetreden D66-minister 
Hans Wijers zei in 1994 in een interview dat 
Paars een doorbraak kon betekenen in het 
partijlandschap. Een kabinet met de vroe-

behagen te 
veranderen? 

'-

Booij en Van Bruggen haalden die term 
'vrijzinnig' overigens niet uit de lucht. Bei
den waren afgestudeerd op PvdA-kopstuk 
Anne Vondeling, die was voortgekomen uit 

gere tegenpolen PvdA en VVD kon niet zonder consequenties blij
ven. Een nieuwe Paarse partij? Een splitsing binnen de PvdA of de 
VVD? Niemand wist het, maar dat zo'n vreemdsoortige coalitie 
grote veranderingen zou brengen in politiek Den Haag"stond voor 
iedereen vast. 

Ideologische veren 

De partij waarbinnen de eerste tekenen van een dergelijke veran
dering zich voordeden (en die er trouwens ook de grootste behoef
te aan had) was de PvdA. Na de overwinningsnederlaag van 1994 
was de PvdA zich pijnlijk bewust dat de oude ideologie niet meer 
voldeed. Onder leiding van partijvoorzitter Felix Rottenberg werd 
daarom gewerkt aan een nieuwe ideologische agenda. In 1995 
resulteerde dat in de Den Uyl-rede van Wim Kok: 'Het afschudden 
",an ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet 
alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrij-

Boris van der Ham was landelijk voorzitter van de Jonge Democraten 1998-
2000 en is nl.L coördinator van hel. D66-N iemve Democraten-project 

, : • , de vooroorlogse Vrijzinnig Democratische 
Bond. Met nadruk zetten de Niet Nixers zich af tegen voorgaande 
jonge partijvernieuwers, zoals Nieuw Links, die de PvdA in de 
jaren zestig en zeventig op het oude ideologische spoor hadden 
gezet. Tot genoegen van Rottenberg, die ook graag de vrijzinnige 
oorsprong van de PvdA aanhaalde, profileerde Niet Nix zich als 
opstanding van de Vrijzinnigen binnen de PvdA. 
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Vrijzinnige beweging? 

Niet Nix had ook een grote aantrekkingskracht. De discussiemid
dagen in de bovenzaal van poptempel Paradiso trokken ook onaf
hankelijke jongeren en jongeren uit andere partijen aan. Ikzelf 
maakte daar een aantal van mee en ervoer ze als een verademing 
naast de gebruikelijke discussiebijeenkomsten. Er was veel 
muziek en de interviews vonden niet achter het geijkte tafeltje 
plaats maar midden in de zaal, op een bankstel. De verkondigde 
ideeën waren voor mij als Jonge Democraat en D66-stemmer her
kenbaar, maar het enthousiasme en zelfvertrouwen waren nieuw 
en aantrekkelijk. Het vrijzinnige geluid, gekoppeld aan een aan
trekkelijke presentatie en een goede mediastrategie, raakte blijk-. 
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baar een gevoelige snaar bij sociaal-liberale jongeren uit partijen 

als D66, VVD, CDA en GroenLinks. Maar al snel kwam de vraag 
naar boven hoe het dan verder moest. Had Niet Nix niet de poten
tie om uit te groeien tot een nieuwe politieke stroming? Daarover 
maakte ik begin 1997 een interessante discussie mee. Mgezon

derd in een Friese jeugdherberg hield een keur van (onafhankelij
ke) jongeren een brainstormweekeinde over inhoudelijke onder
werpen, maar vooral ook over de toekomst van Niet Nix. Toen 
coördinator Tino Wallaart opperde of Niet Nix niet onafhankelijk 

moest doorgaan, buiten de PvdA, waren veel aanwezigen daar wel 
voor te porren. Waarom immers wachten tot het die rondfolderen
de, geitewollensokken-socialisten zou behagen te veranderen? 
Waarom niet los van de PvdA? Felix: Rottenberg, de volgende och-

Bomans 

- Is het waar, meneer, dat gij een tijdschrift wilt oprichten? 
- Ja, dat willen wij. 
- En hie is dat plan zo plotseling gekomen? 
- Dat Plan is niet plotseling gekomen. Het is gegroeid. 
- Mijn hemel, hoe merkwaardig! Wanneer? 
- Op een avond. Wij zaten bijeen, allemaal begaafde jonge kerels, 
die wat anders wilden. En opeens begrepen wij, wat het was: een 
tijdschrift· 
-Een literair tijdschrift? 
-Neen. Breder. Een tijdschrift van algemeen culturele strekking. 
-Bestaan er daarvan niet reeds meerdere? 
-Niet in de zin, waarin wij het bedoelen. 
- In welke zin bedoelt gij het dan? 
- In opbouwende zin. 
- Wie van u kwam het eerst op dit idee? 
-Niemand. Op een avond begrepen we, dat het tijd werd, de hand 
aan de ploeg te slaan. 
- Uw tijdschrift heet zeker De Ploeg? 
-Zeker. Hoe weet ge dit? 
- Omdat wij gisterenavond ook bij elkaar gekomen zijn. 
- Begaafdejonge kerels? 
- Inderdaad. 
- Wilden zij wat anders? 
- Ja, dat wilden wij. En opeens begrepen we, dat het een tijd-
schrift was dat ons ontbrak. 
- Een letterkundig weekblad? 
- Neen. Breder. Iets van meer algemene culturele strekking. 
- Ik moet u dat afraden. 
- Waarom? 
-Er bestaan daarvan reeds meerdere. 
- Jawel. Maar niet in de zin waarin wij het bedoelen. 
- U bedoelt toch niet in de opbouwende zin? 
-Zeker, dat bedoelen wij. 
-Zeg eens, in welk café hebt gij vergaderd? 
- In De Kring. 
-Dank u. Wij waren in De Koepel. Er is dus wel degelijk een punt 
van verschil. 
-Dat is ook mijn mening. Ik groet u. 
- Ik groet u evenzeer. 

Uit: Godfried Bomans, Kopstukken 
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tend op bezoek bij de lunch, raadde dit af. Die reactie was van een 
partijvoorzitter natuurlijk te voorspellen, minder vanzelfsprekend 
vond ik het dat er de rest van het weekend niet meer over gespro
ken werd. Ik geloof dat de optie om werkelijk uit te groeien tot een 
onafhankelijke vrijzinnige, sociaal-liberale beweging, stukliep op 

een te grote loyaliteit jegens Rottenberg. 
Participatie in Niet Nix ter meerdere eer en glorie van de PvdA 

was niet aantrekkelijk voor veel 'onafhankelijke' Niet Nixers, en 
zeker niet voor hen die al van een andere partij lid waren. Het 
'frisse en vrijzinnige' karakter van Niet Nix was immers niet een 
reden om ook lid te worden van de PvdA. 
Ook als interne vernieuwingsbeweging stokte Niet Nix. Het vanaf 
het begin gepredikte motto 'Geen macht maar invloed' ging tegen
werken. Waar leidden al die hippe discussiemiddagen nou toe? 

Wat werd er bereikt? Met het vertrek van Rottenberg als partij
voorzitter was Niet Nix ook nog eens zijn voornaamste bescherm
heer kwijt en leek het definitief verworden tot een gedoogzone 
voor sociaal-liberale jongeren binnen de PvdA. 
Toen Booij en Van Bruggen zich in 1999 kandidaat stelden voor 
het partijvoorzitterschap, kwam dat veel te laat. De meerderheid 
van de J?vdA-Ieden was de schijnbare beginselloosheid van de par
tij beu en ze zaten niet te wachten op nieuwe, jonge, vrijzinnige in
itiatieven. Het alternatief van Rottenberg en zijn 'Rottenberg
boys' voor de in 1995 afgeschudde ideologische veren was mislukt. 

Mislukte nieuwe pog""g 

Intussen hadden de verkiezingen in 1998 plaatsgevonden en was 
D66 in zetelaantal gehalveerd. Een aantal jonge leden groepeerde 
zich als Opschudding om organisatorische misstanden binnen de 
partij recht te zetten. Met veel mediabelangstelling'en snelle slo
gans werden de plannen gepresenteerd. Het voorna,amste doel 
was een duidelijker etiket: sociaal-liberaal. Hoewel D66'ers als 
Hans van Mierlo zich vanaf het begin tegen zo'n etiket hadden 
verzet, leek de meerderheid inmiddels klaar voor deze 'ideologi
sche' verandering en zonder veel problemen werden de voorstellen 

van Opschudding overgenomen. Hoewel Opschudding veel kleiner 

was dan Niet Nix, geen inhoudelijke agenda had en professionele 
ondersteuning miste, stelden de media de twee met elkaar op een 
lijn. Mede daardoor besloten de groepjes elkaar maar eens in het 
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geheim op te zoeken en te spreken. 
In eerste instantie hadden de Niet Nixers weinig op met de 
D66'ers. Bij veel Niet Nixers was veel sympathie voor de onaf
hankelijke geest van Van Mierlo's D66. Het stond ze tegen dat Op
schudding die onafhankelijkheid had verruild voor een ideologisch 
etiket. De D66'ers stonden op hun beurt zeer wantrouwend tegen
over de Niet Nixers, van wie ze 'PvdA-trucs' en 

Jongerenorganisaties 

Hoe het ook zij, als politieke vernieuwing ergens vandaan kan ko
men, dan is het van jongeren. Zij zijn immers nog ongebonden en 
kunnen daardoor gemakkelijker uit de groeven van ingesleten ge
woontes stappen en die ter discussie stellen. Wat de geschiedenis 

van Niet Nix en LEF heeft geleerd is de nood
matennaaierij vreesden. De meeste reserves 
werden echter overwonnen en er werd zowaar 
een initiatief genomen tot samenwerking. In 
oktober 1999 volgde de lancering van de virtu
ele beweging LEF (Liberté, Egalité, Frater
nité): 'Sociaal-liberaal vanuit een vrijzinnig
culturele invalshoek.' Opschudding en Niet 
Nix verklaarden plechtig in deze nieuwe club 
verder te gaan. 

Ondanks de gehanteerde strakke mediaplan
ning, het enthousiasme dat het initiatief 
opriep en het uitstekende idee erachter was 

Alternatief van 
Rottenherg en zijn 
'Rottenherg-boys ~ 
voor afgeschudde 
ideologische veren 
PvdA was mislukt 

zakelijkheid bereid te zijn het heft in eigen 
hand te nemen. Kortom: de moed om verant
woordelijkheid te nemen. 
Binnen het huidige politieke bestel is het 
daarbij noodzakelijk om je goed te organise
ren en niet te vertrouwen op louter 'virtuele' 
oplossingen en ongestructureerde netwerk
modellen. LEF en Niet Nix konden wel afge
ven op de ouderwetse rondfolderende partijle
den, maar juist het gebrek aan achterban en 
organisatie brak hun op. Anders dan de offi
ciële politieke jongerenorganisaties kenden 

LEF, helaas, vanaf het begin tot mislukken 
gedoemd. Hoewel Booij en Van Bruggen in een interview in het 
GroenLinks-magazine nog zeiden dat LEF wel eens 'een nieuwe 
doorbraakpartij' zou kunnen worden, was er achter de schermen, 
en ook bij hen, een totaal gebrek aan duidelijkheid of een concreet 
doel. Een nieuwe partij? Nee, debat! Maar hoe dan? Een virtuele 
beweging? Wie regelt dan de beantwoording van de e-mails? Het 
bleven onbeantwoorde vragen. De feestelijke oprichting van LEF, 
als vanouds in poptempel Paradiso met muziek en interviews op 
bankstellen, was meteen een van de laatste. Het meest verhelde
rende beeld van de mislukking van LEF werd meteen na afloop 
van de oprichting getoond: na eerst gebroederlijk de sociaal-libe
rale revolutie te hebben uitgeroepen, gingen de PvdA'ers en 
D66'ers aan aparte tafeltjes zitten. Oprichting geslaagd, vernieu
wingsbeweging overleden. 

Het Gideonsyndroom 

De bijbelse uitdrukking 'Gideonsbende' is in de Nederlandse poli
tiek geregeld gebruikt. De term is vernoemd naar de veldheer 
Gideon die erin slaagde met een piepklein leger een grote vijand op 
de vlucht te jagen door heel veel lawaai te maken. Zowel de oprich
ters van D66 als de straatvechters van Nieuw Links kregen deze 
titel. Niet ten onrechte, want ze beheersten het debat, namen deel 
aan de macht en konden hun visies uitvoeren. 
De vernieuwingsbewegingen van de afgelopen jaren zijn vaak met 
deze Gideonsbendes vergeleken. Naar mijn mening leden ze ech
ter aan een ziekelijke variant hiervan: 'het Gideonsyndroom'. Door 
een gesmeerde persstrategie, aantrekkelijke presentatie en veel 
tromgeroffel kregen deze beweginkjes razendsnel de aandacht van 
de media en werden gespreksonderwerp van columnisten en poli
tieke partijen. Maar anders dan Gideon, Van Mierlo en Nieuw 
Links, bleef een doorbraak uit. Niet vanwege een falende strate
gie, maar bij ontstentenis van een einddoel. Waar Van Mierlo het 
lef had een partij te beginnen, Nieuw Links de durf had de macht 
af te dwingen, was het de nieuwe beweginkjes te doen om 'het 
debat', de 'invloed'. De aanvankelijk danig geschrokken vijand kon 
gewoon terugkeren naar zijn plek. En uiteindelijk was er niets 
aan de situatie veranderd. 
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ze geen interne democratie of officieel lid
maatschap, wat de werkelijke loyaliteit aan 

een gezamenlijke richting bemoeilijkte. Het conceptregeerakkoord 
van 1992 of de gezamenlijke aanval op de Nederlandse gedoogcul
tuur in 2000 waren met een virtuele, ongestructureerde beweging 
niet van de grond gekomen. Gebrek aan continuïteit, structuur en 
commitment verijdelt het juiste 'politieke gevaar'. 

SociaalAiberale vleugels 

Na acht jaar Paars is er vrijwel niets gebeurd binnen het partij
politieke landschap. Geen nieuwe concentraties, geen afsplitsin
gen, geen nieuwe Paarse partij. En de sociaal-liberale vleugels in 
VVD, PvdA en GroenLinks zijn almaar groter geworden. De ana
lyse van LEF dat de politieke verschillen binnen partijen groter 
zijn dan tussen partijen lijkt aan actualiteit niet hebben ingeboet. 
Maar waar leidt dat toe? Naar mijn mening zal dat de komende 
tijd nergens toe leiden. De roep om een sociaal-liberale doorbraak 
in het partij landschap heeft onder het huidige sociaal-liberale 
gesternte van Paars een gebrek aan onmiddellijke noodzaak. Hoe
wel aan Paars van alles mis is, is het contrast tussen de werke
lijkheid en zo'n pleidooi te zwak. (Dit zou overigens ook een inhou
delijke reden kunnen zijn voor het mislukken van de sociaal-libe
rale initiatieven van Niet Nix en LEF.) Ik denk dat een eventuele 
herschikking in het politieke landschap pas van de grond komt 
onder een andere coalitie, zoals van PvdA, CDA en GroenLinks. 
Een dergelijke coalitie, die een sterkere neiging zal hebben naar 
collectivistische politiek, zal wellicht wrevel oproepen onder de so
ciaal-liberale vleugels van die partijen. Mogelijk dat onder die 
omstandigheid er verschuivingen gaan plaatsvinden. 
Sinds Opschudding D66 van een sociaal-liberaal etiket heeft voor
zien, heeft de partij de verantwoordelijkheid om deze sociaal-libe
rale potentie uit te diepen. De standpunten op het gebied van 
ethiek, milieu en democratisering hebben aantrekkingkracht op 
de sociaal-liberale vleugels van andere partijen. Maar wil de par
tij het centrum zijn van een eventuele toekomstige sociaal-libera
le herschikking, dan zal ze ook op sociaal-economisch gebied een 
sterker profiel moeten ontwikkelen. 
Als de partij die slag maakt, dan zou Hans van Mierlo en zijn 
jonge Gideonsbende van 1966 toch nog zijn zin kunnen krijgen: 
D66 als definitieve bom onder het partij stelsel. • 
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T HEM A 

Betaalt de baby de boom? 
Jongeren, politiek en generaties 

De VN-Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling stelde in 1987 de relatie tussen 
generaties en milieu aan de orde. Het naar de voorzitter genoemde Brundtlandrap
porti omschrijft duurzame ontwikkeling als 'een ontwikkeling, die tegemoet komt aan 
de behoeften van het heden zonder aantasting van de mogelijkheden van toekomstige 
generaties om hun behoeften te bevredigen'. Ook uit dit citaat blijkt dat politieke 
vraagstukken veelal in het kader van een aantal generaties aan de orde komen. Positie 
en belangen van jongere generaties staan daarbij naast die van de oudere generaties. 

Het is al sinds eeuwen bekend dat discon-
tinue veranderingen op macroniveau d oor Hen k 

(trendbreuken) intensieve en langdurige 
effecten kunnen hebben op menselijk gedrag en instituties in de 
samenleving. Denk aan oorlogen. De effecten zijn vooral zwaar en 
langdurig waar trendbreuken individuen raken in hun formatieve 
periode, die globaal ligt tussen het tiende en vijfentwintigste 
levensjaar. Krijgt een aantal opeenvolgende geboortejaargangen 
(cohorten) met zulke effecten te maken, dan kan een maatschap
pelijke generatie ontstaan. 
Wetenschappelijk onderzoek benadert effecten van trendbreuken 
doorgaans langs drie wegen. Er wordt een typologie opgesteld voor 
een globaal overzicht. Vervolgens worden hypothesen en theorieën 
opgesteld om te kunnen verklaren en interpreteren. Tenslotte wor
den gedetailleerde gegevens verzameld. Ik beperk me hier tot een 
typologie en enkele onderzoeksterreinen en verwijs voor uitvoeri
ge uiteenzettingen naar de literatuurlijst. 
In dit artikel hanteer ik een typologie met vijf maatschappelijke 
generaties, te beginnen met de Vooroorlogse generatie. Zij omvat 
degenen die de crisis van de dertiger jaren en de Tweede Wereld
oorlog in hun formatieve periode ondergingen. De Stille generatie 
maakte haar formatieve jaren mee in de periode van opbouwen 
economische voorspoed. De cohorten die tot de vroege babyboom 
behoren maakten hun formatieve periode mee tijdens de 'Cultu
rele Revolutie' van eind jaren zestig, begin jaren zeventig. De late 
babyboom maakte de recessie van eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig mee in de formatieve periode. Globaal gesproken omvat de 
babyboom de cohorten van 1946 tot 1970. Hierop volgde de Baby
bustgeneratie. Tot deze generatie behoren de huidige jongeren, dat 
wil zeggen de cohorten van 1975 tot ongeveer 1990. Van de cohor
ten van de babybust, dus vanaf 1970, kan nog niet met zekerheid 
worden vastgesteld, of zij voldoen aan de minimumcriteria voor 
een maatschappelijke generatie. 
Deze typologie is een globaal 'conceptueel schema' ten behoeve van 
overzichtelijke discussie, en is net zo grof als de verdeling in de 
politiek tussen 'links' en 'rechts'. Want kijken we naar uitkomsten 
van gedetailleerd empirisch onderzoek, dan zien we een sterk 
genuanceerd beeld. Zelfs een schijnbaar homogene trendbreuk als 

Profdl: HA. 8ecker is emerit.lIs hoogleraa,r sociologi,e vall de Universiteit 
Ut recht 
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de hongerwinter had zeer uiteenlopende effecten 
B eek erop stedelingen en plattelanders, op kinderen en 

volwassenen, op mannen en vrouwen. 
De typologie dient slechts als hulpmiddel bij de analyse en com
municatie. Daarnaast circuleren in de samenleving met dezelfde 
oogmerken nog andere beelden van generaties. Onderzoek v 
Diepstraten, Ester en Vinken c.s.2 heeft aannemelijk gemaakt da 
de wetenschappelijke en de maatschappelijke generatiebeelden 
grotendeels overeenkomen. Voor definities kan een ieder terecht in 
de wetenschappelijke literatuur. 

Fairness 

In 1977 verscheen A Theory of Justice van de fIlosoof John Rawls3. 

De morele wijsbegeerte kreeg er een enorme impuls door en inmid
dels kennen we al meer dan dertigduizend commentaren. Bij de 
rechtvaardigheid tussen generaties gaat Rawls uit van een im
pliciet sociaal contract tussen generaties. Hij schrijft: ' 'Elke ge 
neratie moet niet alleen de verworvenheden van cultuur en be
schaving in stand houden, alsmede de gevestigde rechtvaardige 
instituties ongedeerd oyerdragen, maar zij moet ook in elke perio
de een passende hoeveelheid reëel kapitaal opzij leggen.' 
Rawls ziet sociale rechtvaardigheid als 'fairness', dus als eerlijk
heid en sportiviteit. Dit beginsel overstijgt het zuivere eigenbe
lang. Wat de solidariteit tussen generaties betreft is zijn beginsel 
dat sparen moreel verplicht is, het 'just savings principle'. 
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Hierover zegt hij: 'Het beginsel van rechtvaardig sparen kan wor
den beschouwd als een afspraak tussen generaties, volgens welke 
elke generatie haar rechtvaardig aandeel moet leveren in het ver
werkelijken en instandhouden van een rechtvaardige samenle
ving.' 
Begin jaren tachtig groeide het besef dat de vergrijzing door de 
ouder wordende babyboom kosten met zich zou brengen die onge
lijk verdeeld zouden liggen over de generaties. Hierdoor ontstond 
een interpretatie van het generatiecontract waarbij elke generatie 
de oudere generatie steunt zodra daar behoefte aan is en daar 
later op haar beurt ook zelf op kan rekenen. Het gaat daarbij niet 
om een exacte verrekening van de kosten maar de verschillen tus
sen generaties moeten wel binnen redelijke grenzen blijven. 
In de jaren negentig werd in Nederland duidelijk dat die verschil
len zeer omvangrijk kunnen worden. De WRR berekende dat voor 
de AOW slechts de helft van de uitgaven gedekt zou worden door 
de te verwachten premies. Jansweijer4 stelt dat de Vooroorlogse 
en de Stille Generatie relatief weinig last van aantasting van hun 
AOW-rechten en pensioenvoorzieningen zullen hebben. Maar als 
de Vroege Babyboomgeneratie ook op welvaartsvaste pensioen
rechten zou rekenen, kan zij van een koude kermis thuiskomen. 
Bij de late Babyboomgeneratie wordt de balans bij de AOW aan
zienlijk minder gunstig en volgens de WRR bij de cohorten vanaf 
1980 in toenemende mate ronduit ongunstig. De WRR suggereert 
dat de welgestelde ouderen een extra bijdrage leveren om de ver
schillen binnen redelijke grenzen te houden. Van Kempen stelde 
in 1996 de discussie op scherp met de vraag 'Betaalt de baby de 
boom?'. De WRR stelde in zijn rapport Generatiebewust beleid 
(1999) tenslotte voor om ook gepensioneerden AOW-premie te 
laten betalen, maar dit lijkt vooralsnog politiek onhaalbaar. 
Bezien we de stand van de jongeren in 2001, dan moeten we ons 
realiseren dat tot omstreeks 2030 het generatiecontract in ons land 
en elders jongeren reden tot protest zal geven. Het gaat daarbij om 
de kosten van de vergrijzing (AOW maar ook gezondheidszorg) en 
de zorg voor het milieu. Want het Brundtlandrapport signaleerde 
het probleem, maar er is nog geen oplossing voor gevonden. 

Jeugdcentrisme 

Behalve het generatiecontract geven ook de politieke waarden van 
bepaalde jongeren aanleiding tot bezorgdheid. Vinken5 bracht 
deze ontwikkeling in Nederland in kaart. In 1990 bleek 32% van 
de jongeren jeugdcentrist; zij identificeren zich met andere jonge
ren en zetten zich af tegen volwassenen en hun instituties. Het 
zijn vooral jongens met een lagere opleiding die sterk negatief 
blijken over ouderen én weinig positief over de eigen leeftijds
groep. Zij wantrouwen ouderen, voelen zich door hen achterge
steld en willen hun bemoeienis niet. Zij onderscheiden zich het 
sterkst van hun tegenhangers, de volwassenencentristen, door 
hun cultureel conservatisme. 
Naarmate jongeren ouder worden boet het jeugdcentrisme in aan 
belang, aldus Vinken. Zo'n veertig procent van de gemiddeld zes
tienjarige jeugdcentristen uit 1986 schuift in 1994 naar volwasse
nencentrisme. En bijna 95% van de sterk volwassenencentristi
sche jongeren van 1986 is dat acht jaar later nog. Vooral lager op
geleide jeugdcentristen en de hoger opgeleide jeugdcentristen met 
partner uit 1986 blijven trouw aan hun jeugdcentrisme. Met name 
de lager opgeleiden kenmerken zich door autoritaire denkbeelden. 
Scheepers en Coenders (1996) hebben aangetoond dat snel opko
mende recessies als effect kunnen hebben dat lager opgeleide 
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autochtone jongeren overgaan tot etnische discriminatie. Het is 
niet de minste reden om het jeugdcentrisme aandacht te geven. 

Sociaal en. humaan kapitaal 

Sociaal kapitaal van een mens, groep ofland is het geheel van de 
beschikbare sociale relaties. Robert Putnam6 constateerde voor de 
Verenigde Staten dat de erosie van het maatschappelijk midden
veld verklaard kan worden door het sterk toegenomen individu
alisme van de Protest- en daaropvolgende generaties. Wie tot deze 
cohorten behoort, keert zich grotendeels af van het verenigingsle
ven en de politieke partijen en gaat zijn eigen weg. Tv-kijken doe 
je zelden in groepsverband. Putnam signaleert echter een veran
dering. Handhaven in het beroepsleven en de samenleving vergt 
steeds meer een relatief grote investering in sociale netwerken. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat zich bij onze jongeren een soort
gelijke omslag zal voltrekken. 
Humaan kapitaal betreft opleiding, ervaring en vaardigheden, die 
mensen in hun beroepsleven kunnen inzetten. En jongeren heb
ben het voordeel dat zij in hun formatieve penode al met compu
ters hebben leren omgaan. Als effecten van trendbreuken in de 
ICT zijn 'techniekgeneraties' ontstaan 7. Deze cohorten zullen daar 
in de komende tijd de vruchten van plukken. 

Wie de staat van de jongeren nu en straks wil verkennen, zal de 
neiging moeten onderdrukken om zonder meer lijnen uit het ver
leden door te trekken. De meeste maatschappelijke en politieke 
knelpunten vereisen dat het patroon van generaties in een dyna
misch model wordt geplaatst. Een generatie-stroommodel is voor
al van belang om niet alleen de risico's, maar ook de kansen in 
beeld te krijgen. In Nederland liggen die kansen in de verborgen 
financiële reserves, het relatief hoge niveau van opleiding en vaar
digheid, groeiende aandacht voor sociale netwerken en de op
komst van de 'postmoderne degelijkheid' .• 

Noten 

Zie voor meer bibliografische en andere gegevens de website 
http://researchJss.uu.nlIhb/. 
1. Brundtland Report, Dur Common Future, Oxford: Oxford Uni
versity Press 1987 (World Commission on Environment and De
velopment) 
2. Diepstraten, 1., P. Ester, H. Vinken, Mijn generatie. Zelfbeelden, 
jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste 
eeuw. Tilburg: Syntax Publishers 1998. 
3. John Rawls, A Theory of Justice, Oxford: Oxford University 
Press 1972. 
4. Jansweijer, R.M.A., Gouden bergen, diepe dalen: de inkomens
gevolgen van een betaalbare oude dagsvoorziening, The Hague, 
Government Printing Office 1996. 
5. Vinken, H., Political Values and Youth Centrism. Theoretical 
and empirical perspectives on the political value distinctiveness of 
Dutch youth centrists, Tilburg: Tilburg University Press 1997. 
6. Putnam, Robert, Bowling Alone; The Collapse and Revival of 
American Community, Simon & Schuster (Trade Division) 2001 
7. M. Docampo Rama, Technology Generations: handling complex 
user interfaces, Maastricht: Shaker Publishing, 2001; A.G. van de 
Goor and H.A. Beeker, Technology Generations in The Nether
lands: a sociological analysis, Maastricht: Shaker Publishing, 
2001 
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T HEM A 

Progressief liberalisme 
De negentiende-eeuwse wortels van D66 

1 
In een vraaggesprek met NRC Handelsblad stelde D66-voorman Thom de Graaf o~ 
langs dat het progressief liberalisme een politieke traditie is om te koesteren. In poli
tieke partijen als D66 en de honderd jaar geleden opgerichte Vrijzinnige Democra
tische Bond (VDB) komt deze traditie het beste tot haar recht, zo meent hij. Een mas
sapartij zal zij daarmee niet snel worden. 

A
fkeer van dogma's, voorkeur voor demo
cratisch pragmatisme, liefde voor staat
kundige hervorming en toeneiging tot 

De Utrechtse historicus H. Righart beschouwt2 
door Edwin Volbeda 

politieke discussie als het meest opvallende 

de sociaal-democratie zijn voor De Graaf de meest in het oog sprin
gende overeenkomsten tussen de beide vertegenwoordigers van 
het progressief liberale gedachtegoed. Wat de electorale aantrek
kelijkheid betreft gelooft De Graaf dat de progressief-liberalen 
voorlopig geen grote massapartij zullen worden. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat het met name kiezers uit de 'middenklasse 
en de intellectuele bovenlaag' zich tot de VDB en D66 aangetrok
ken voelen, omdat zij 'geen neiging tot strakke partijdiscipline en 
machtsdenken' hebben. 'Zij geloven in redelijkheid en de overtui
gingskracht van argumenten in het debat', aldus De Graaf, die 
met deze uitspraken lijkt te berusten in het feit dat zijn partij de 
komende verkiezingen waarschijnlijk opnieuw zetels zal verliezen. 

De kiezer die zich niet voelt aangesproken door deze typische D66-
nuance, zo lijkt De Graaf te willen zeggen, heeft behoefte aan 
absolute helderheid, waarvoor een duidelijk profiel is gewenst. Of 
CDA, PvdA ofWD dit bieden, is de vraag. In ieder geval ademen 
deze partijen een sfeer van herkenbaarheid waarmee zij elk een 
flink percentage van het electoraat aan zich weten te binden. Niet 
zelden met retoriek omkleed, doen zij een appèl op de persoonlijke 
leefsfeer van de kiezer. Zo trekt het CDA de kiezer die zich zorgen 
maakt over de teloorgang van christelijke waarden, is de PvdA er 
voor de laaggeschoolde werknemer en is de WD van oudsher aan
trekkelijk voor succesvolle ondernemers. 
De speerpunten van D66 daarentegen laten zich maar moeilijk rij
men met het persoonlijk belang van de kiezer. Discussies over 
staatsrechtelijke vernieuwing worden vaak afgedaan als té ab
stract, gezeur in de marge en niet ter zake. Electoraal-strategisch 
maakt het openstellen voor de pluriforme werkelijkheid een partij 
als D66 voor veel mensen onherkenbaar of 'vaag'. Immers, een ge
nuanceerd wereldbeeld gaat noodzakelijk ten koste van een dui
delijke, herkenbare profilering. Maar voor intellectuelen of mid
dengroepen is juist de hieruit voortvloeiende discussiecultuur van 
buitengewoon groot belang. Zo is bij de vrijzinnige liberaal elke 
zinnige discussie open, terwijl bij de christen, de socialist of de 
conservatief liberaal de uitkomst vaak bij voorbaat al vaststaat. 
Illustratief hiervoor waren recentelijk de discussies over de vraag 
of de monarchie wel of niet gedemocratiseerd zou moeten worden. 

Edwill Vo/beda is historicus ell redactielid vall Idee 
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kenmerk van de liberale traditie: 'Tegenover de 
liberale denktraditie steken confessionelen en socialisten nogal 
povertjes af en 'de liberalen is vaak arrogantie verweten, omdat 
zij zichzelf graag als ''het denkend deel der natie" afficheerden, 
maar wie hun ongebreidelde activiteit en tomeloze energie gade
slaat, moet toegeven dat zij inderdaad intellectueel ver uittoren
den boven confessionelen en socialisten. Akkoord, de organisatie 
van een bureaucratisch partijapparaat met een gedisciplineerde 
en duidelijk afgebakende achterban was niet hun sterke kant, 
maar zoiets verdraagt zich ook niet met vrij waaiende, kritische 
geesten'. Of D66 sinds haar oprichting geheel aan deze profiel
schets heeft voldaan laat ik in het midden. Het is mijns inziens 
wel het vrijzinnig of progressief liberalisme dat De Graaf voor 
ogen heeft en koestert. 

Openbare ruimte 

Het Nederlandse liberalisme is een politiek-filosofische traditie 
die duidelijke vormen begon aan te nemen in de jaren dertig en, 
veertig van de negentiende eeuw. Voor die tijd was er nog nauwe
lijks sprake van een openbare of publieke ruimte. Elke vorm VaJli 

kritiek werd in de kie~ gesmoord door koning en burgerij. Pas in 
de jaren dertig en veertig begint zich een voorzichtige vorm van 
kritiek afte tekenen die voortkomt uit een onder de burgerij breed 
gedragen onvrede met het beleid van koning Willem 13, die volgens 
haar niet in staat was gebleken om de economische en politieke 
malaise het hoofd te bieden waarin Nederland zich bevond na de 
afscheiding van de Belgen in 1830. Sterker nog: de falende koning 
maakte de problemen alleen maar groter. Door deze omstandighe
den werd de roep om een structurele grondwetswijziging door libe
ralen als Thorbecke luider; van een echte politieke oppositie was 
echter nog nauwelijks sprake. In de periode tussen 1840 en 1848 
veranderde er op dat punt weinig, maar het revolutionaire kli
maat elders in Europa noopte koning Willem 11 ertoe om tegemoet 
te komen aan de liberale wens tot wijziging van de grondwet. In 
één nacht, zo wil het beroemde verhaal, werd de koning een libe
raal in hart en nieren4. 

Het Nederlandse liberalisme was omstreeks 1840 vooral een alge
mene levenshouding of een mentaliteit. Het was een streven naar 
intellectuele vrijheid van het individu met een sterke behoefte aan 
beweging en vernieuwing; het was bovenal een reactie op het star-
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re Nederland van de jaren dertigfi· Velen voelden zich hierdoor 
aangetrokken, onder wie intellectuelen, katholieken, protestanten 
en ondernemers. Volgens de historicus R. Aerts gaf met name het 
in 1837 opgerichte liberale tijdschrift De Gids een stem aan dit 
'mentale liberalisme'. Als verzamelplaats voor liberale ideeën bood 
De Gids ruimte voor het ventileren van allerlei vormen van vrij
zinnigheid. Het tijdschrift 'impliceerde een vrij, wetenschappelijk 
onderzoek van de waarheid'. In een tijd van sociaal-economische 
armoede werd er in dit blad veel geschreven over 'de lessen der 
staathuishoudkunde'. Pas later in de jaren veertig werden ook 
staatkundige en politieke vraagstukken bediscussieerd6. 

Ofschoon men spreekt van een 'doctrinair liberalisme', hebben de
ze liberalen aanvankelijk niet de bedoeling gehad om van het libe
ralisme een denksysteem of een partij te maken. Stelselzucht of 
partijvorming hadden een negatieve connotatie en werden vrijwel 
direct geassocieerd met 'onnationaal sektarisme'7. Zij stonden het 
belangrijke burgerideaal van het dienen van het nationaal of alge
meen belang in de weg en daar ging het de liberalen vooral om. Zij 
beschouwden zichzelf als de natuurlijke kern van de natie en wa
ren ervan overtuigd dat zij daarom de behartigers waren van het 
nationaal belang. Wanneer een individu zich geheel zelfstandig 
zou ontwikkelen tot een mondige en verantwoordelijke burger zou 
het algemeen belang daarmee vanzelf zijn gediend, zo was een al
gemeen geaccepteerde gedachte. 
Een sterk ontwikkeld tijdbesef vormde mijns inziens de basis van 
dat liberale gedachtegoed. Want in tegenstelling tot de achttiende
eeuwse Verlichters, die vooral universalistisch en kosmopolitisch 
waren georiënteerd, richtten de Nederland-

de moed niet zou opgeven, deed men daarbij met grote regelmaat 
een beroep op het roemrijke vaderlandse verleden. De negentien
de-eeuwse Nederlandse burger werd veelvuldig geconfronteerd 
met de 'winners'-mentaliteit van de Gouden Eeuw10. 

Het liberale debat 

Toen de liberale beginselen (constitutionele monarchie, scheiding 
der machten, vrijheid van vereniging, van meningsuiting, van on
derwijs en van godsdienst) eenmaal in de grondwet van 1848 wa
ren verankerd, moesten zij volgens Thorbecke nog wel 'nationale 
kracht' wordenll. Met name werden bestaande tijdschriften en ge
nootschappen aangewend om de burger te wijzen op zijn burger
plichten. Bovendien kwamen er in de jaren vijftig talrijke rederij
kerskamers en debating societies om het verworven burgerrecht 
van meningsvrijheid in de politiek te stimuleren. Burgers werden 
hier getraind in uiterlijke welsprekendheid én in het debat. Het 
ging erom dat de burger binnen deze verenigingen leerde om op 
een fatsoenlijke wijze te discussiëren, dat is op een zakelijke, juri
dische of parlementaire wijze, zónder retoriek, particuliere emoties 
of naijver. Populisme was eveneens uit den boze. Volgens de histo
rici I. de Haan en H. te Velde domineerde onder vrijwel alle Ne
derlandse liberalen de jurist en was er derhalve geen sprake van 
een volkstribuun: '[Liberalen 1 werden wel gekarakteriseerd als be
trekkelijk "linkse" figuren, met een zacht of zelfs onaangenaam 
stemgeluid dat de grote schare en zelfs het parlement niet wist te 
boeien' en 'Thorbecke sprak "gelijk men gewoon is in het boudoir 

van een zwakke kraamvrouw te doen"12. 
se negentiende-eeuwse liberalen zich met 
name op de eigen tijd en het eigen volk. Het 
Nederlandse volk en zijn cultuur beschouw
den zij als een organisch geheel dat eigen 
vormen diende te ontwikkelen die pasten bij 
de eigen tijd8. Men stond dus open voor nieu
we ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de we
tenschappen, en stond kritisch tegenover 
tradities. Sommige radicale liberalen trok
ken zelfs het christelijk geloof in twijfel. Dit 
was voor het merendeel van de overwegend 
protestantse liberalen een onacceptabele ge
dachte. Wel stond men over het algemeen 
uiterst sceptisch tegenover de grote metafy
sische denksystemen die elders in Europa, 
vooral in Duitsland, werden ontwikkeld. 

, Gedisciplineerde 
afgebakende 

achterban 

De grondwet van Thorbecke was een nieuwe 
aanzet tot een objectieve staatsstructuur. 

en Dit betekende dat het doctrinair liberalisme 
altijd in het teken moest staan van het alge
meen belang, dus los van provincialisme, 
cliëntelisme en familiebanden. De liberalen 

verdraagt zich ook 
niet met 

waren van mening dat machtsuitoefening 
pas legitiem was indien zij voldeed aan de 
volgende twee normen. Zij diende in de eer-
ste plaats de toets van controle te kunnen 
doorstaan, van de uitslag waarvan een ieder 
kennis zou moeten kunnen nemen. Vervol-vrij waaiende~ 

kritische geesten~ gens verkreeg ze haar rechtvaardiging in 
het publieke debat, waarin geen ruimte zou 
mogen zijn voor het verdedigen van particu-

Men richtte zich dus op het heden en ging ervan uit dat er sprake 
was van vooruitgang indien de volwaardig ontwikkelde burger 
zijn lot in eigen handen zou nemen en zijn verworven vrijheden 
dienstbaar zou maken aan de nationale gemeenschap. In het kort 
vormde deze dynamische conceptie van de Nederlandse samenle
ving toentertijd hét liberale programma. 
Maar om dit hooggestemde liberale programma te verwezenlijken 
moest allereerst worden afgerekend met de slappe, slaapverwek
kende, passieve 'Jan Salie'-mentaliteit, die het Nederlandse volk 
volgens vele liberalen al enige tijd teisterde9. In een tijd van 
wetenschappelijke vooruitgang en een daardoor toenemend ver
trouwen in een betere toekomst bleef Nederland ver achter bij de 
grote omringende landen die er wél in slaagden om aansluiting te 
vinden bij de tijdgeest. Daarom verlangden de liberalen meer 
inzet van hun medeburgers om de economische, politieke en cul
turele impasse te doorbreken. Om ervoor te zorgen dat de burger 
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liere belangen13. 
Van de burger werd dan ook verwacht dat hij de maatschappelij
ke werkelijkheid op een haast wetenschappelijke wijze benaderde. 
Zo werd er onder andere veelvuldig gebruik gemaakt van statisti
sche gegevens om het argument in het debat op een wetenschap
pelijk verantwoorde manier te onderbouwen. Het was dan ook een 
tijd van wetenschappelijke vooruitgang waardoor het gezag van 
'onloochenbare feiten' toenam. 
Onder aanvoering van Thorbecke streefde een groep radicale libe
ralen vanaf 1848 naar staatkundige en economische vernieu
wing14 en men vond dat een wetenschappelijke benadering van de 
burger deze liberale doelstellingen diende. Het gevolg was echter 
dat er binnen de debating societies vaak op een hoog en ingewik
keld abstractieniveau allerlei typisch liberale thema's werden 
aangesneden en werden bediscusieerd. Degene die zich niet aca
demisch had gevormd, zoals bijvoorbeeld een bloembollenhande
laar, maar die wél vrije toegang had, werd en vóelde zich hierdoor 
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buitengesloten15. De liberalen vormden destijds dan ook een betrek

kelijk kleine, homogene en gesloten bovenlaag van goed opgeleide, 

welgestelde burgers die weinig voeling hadden met de wensen en 
grieven van het 'gewone volk'. Volgens De Haan en Te Velde was het 
liberalisme meer een politiek voor koks dan voor de gasten 16. Pas in 

het laatste kwart van de eeuw zou hier verandering in komen en 

werden de gasten, mede onder invloed van de liberale politieke ver
richtingen, een doorslaggevende factor in het politieke spel. 

Polarisatie 

Een belangrijk probleem van het liberalisme toentertijd was het 

feit dat de liberale (politieke) debatten in beschaafde trant niet 

altijd de verwachte uitkomst hadden. Liberalen waren namelijk 
de mening toegedaan dat meningsverschillen binnen de politiek 

gezond zijn, mits er uiteindelijk toch een zekere overeenstemming 

zou ontstaan op basis van de liberale beginselen. Want de natio

nale eenheid ging boven alles. Dat dit slechts een illusie was bleek 

vooral in de jaren zeventig en tachtig. De sociale onrust, veroor

zaakt door marktonvolkomenheden en de sociale protesten daar

tegen17, verhardde de politieke standpunten aanzienlijk en luidde 

een lange periode van polarisatie in. Politieke vraagstukken als 

staatkundige vernieuwing en het ontwikkelen van een kapitalisti

sche markteconomie, die vanaf 1848 de politieke agenda hadden 

bepaald, maakten onder invloed van de sociale misstanden plaats 

voor de prangende vraag óf en zo ja hóe de overheid in de samen

leving moest ingrijpen. Voordien waren vrijwel alle liberalen van 

mening dat overheidsingrijpen tot een minimum beperkt moest 

blijven. Alle hoop was immers gevestigd op de burger die zich, in 

's lands belang, in alle vrijheid kon ontplooien. Volgens de sociaal 

geëngageerde links- of progressief-liberalen van de jaren zeventig 
was deze zienswijze echter achterhaald en onverantwoord in een 

tijd van sociale misère18. Een ander liberaal dilemma dat leidde tot 

verdeeldheid vormde de kiesrechtkwestie. Moesten degenen die de 

meeste belasting betalen niet ook de meeste invloed uitoefenen? Of 

was een ruimer kiesrecht gewenst en eerlijker? Uiteindelijk kreeg 

in 1896 ongeveer de helft van de volwassen mannen die zich onder

scheidden door 'welstand en geschiktheid' stemrecht19. Begin twin

tigste eeuw werd het kiesrecht verder uitgebreid. 

De strijd om het electoraat 

De jaren tachtig en negentig zagen het begin van partijvorming én 

de strijd om het electoraat. Om een achterban van christenen en 

werklieden te mobiliseren, moesten zowel confessionelen als socia

listen de oude liberale fatsoensnormen ver overschrijden. Niet 

alleen de thematiek (sociale onrust), maar ook de stijl en het fysie
ke karakter van politiek bedrijven veranderden aanzienlijk. Het 

met retoriek overladen 'bezielende' en 'gevoelvolle' optreden van 

socialistische leiders als Domela Nieuwenhuis en Troelstra vond 
niet langer plaats in de 'salons' maar op straat en werd door hun 

achterban als 'echt' ervaren20. Ook de liberalen pasten zich aan bij 

de nieuwe politieke situatie en stichtten in 1885 hun eigen partij: 

de Liberale Unie. Deze zou uiteindelijk vanaf 1901 concurrentie 

krijgen van de al eerder genoemde Vrijzinnige Democratische 

Bond en tenslotte pas in 1906 van de Vrije Liberalen21, de conser

vatief-liberale voorlopers van de VVD. In tegenstelling tot de con

fessionele en socialistische beginselpartijen was het voor de libe

ralen uiterst moeilijk om een vaste achterban te mobiliseren die 

groot genoeg was om politiek effectief te kunnen zijn. De tijd dat 
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politiek louter gemaakt werd door een betrekkelijk kleine en 
gesloten sociale bovenlaag leek definitief voorbij. De twintigste

eeuwse verzuilde samenleving verergerde de situatie van de libe

ralen. Een eigen liberale zuil bleek niet levensvatbaar en de libe
ralen moesten het keer op keer afleggen tegen de 'organisatie

koorts van de protestanten, katholieken en socialisten'22. Na de 

Tweede Wereldoorlog zien we dan ook dat de progressief-liberalen 

zich aansluiten bij de PvdA, een grote volkspartij. 
D66, de andere en latere vertegenwoordiger van het progressief

liberale gedachtegoed, kent een geheel andere geschiedenis. Of

schoon zij zich regelmatig heeft afgevraagd of er voor haar nog wel 
een leven is binnen het politieke bestel, die sinds het einde van de 

negentiende eeuw vrijwel onveranderd is gebleven, wist zij uitein

delijk toch een vaste plek te verwerven als 'bruggenbouwer'. Geïn
spireerd door de 'fatsoenlijke stijl' en de vernieuwingsdrang van 

Thorbecke en de zijnen, stelt D66 zich open voor de politieke prak

tijk, die momenteel 'sociaal-liberaal' gekleurd is. Al zeven jaar lang 

slaagt D66 erin om de twee uitersten in het politieke spectrum (so

cialisten en conservatief-liberalen) in de regering bij elkaar te hou

den. Strategisch denkend probeert D66 binnen de benauwde gren

zen die de beide machtige coalitiepartners PvdA en VVD aange

ven, de Nederlandse samenleving te democratiseren. De laatste 

tijd lukt dat heel aardig. Er is slechts één probleem. De kiezer her

kent vooral degenen die elkaar op de brug tegemoet komen en 

elkaar de hand reiken! • 
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Rebel op rood pluche: 
senator Q en iD21 

Na de verkiezingen van 13 juni 1999 werd de eerste vergadering van de Belgische 
Senaat voorgezeten door drie bepaalde leden, er was immers nog geen gekozen voor
zitter. Het reglement geeft aan dat dan de jongste senator tot het presidium behoort: 
in casu een advocaat uit het Kortrijkse, Vincent Van Quickenborne (1973). 
Hem had ik januari 1999 al ontmoet bij een weekend van de Jonge Democraten, dus 
de relatie tussen de politieke gelding van jongeren en Van Quickenborne was snel 
gelegd. 

relen om met Van Quickenborne te d oor Wou ter - Jan 0 0 s ten I 
njuni reisde ik afnaar de senaatsbu- verscheurd om eenduidig rechts te zijn. 

Daardoor ontstaat er een lacune in het 
partijstelsel. De liberale VLD is namelijk spreken. Na een lunch op een zonnig 

terras stuurde hij me door naar Sven Gatz (1967), de politiek lei
der van iD21 (getiteld 'woordvoerder'). Gatz is lid van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad en van het Vlaams parlement. Zodoende 
stak ik die middag nog de straat over van het Paleis der Natie 
naar het Vlaams parlement. 

Vlaamse partijen 

De in 1998 opgerichte vernieuwingsbeweging iD21 ('integrale 
democratie') heeft een oproep gedaan aan alle democratische par
tijen en de Volksunie heeft hierop positief geantwoord. De allian
tie VU&iD is daarop de verkiezingen ingegaan. Op 13 juni 1999 
had iD21 het jongste kiespubliek, inmiddels heeft waarschijnlijk 
de groene partij AGALEV jongere sympathisanten. Er breken 
gunstige tijden aan voor de Vlaamse groenen. Bij volgende ver
kiezingen zullen volgens Van 

linkser dan de VVD. Het Vlaams Blok maakt gebruik van de lacu
ne. Van Quickenborne geeft aan dat het isoleren en negeren van 
het Blok, het Belgische 'cordon sanitaire', alleen intellectuelen 
aanspreekt. Juist omdat het Blok door het establishment gene
geerd wordt, trekt de partij veel stemmen. Zo stevenen de extre
misten in de stad Antwerpen recht af op een absolute meerder
heid, tenzij hun partij net zo explodeert als het Front National in 
Frankrijk. Volgens Van Quickenborne doen CVP en VLD er beter 
aan zoveel mogelijk mensen aan te trekken dan er zo min moge
lijk af te schrikken. 

'De VU is op dagen terminaal,' geeft Van Quickenborne aan. 
Binnen de Volksunie is spanning gegroeid tussen enerzijds ee~ 
communautair (nationalistisch) georiënteerde vleugel rond oud
voorzitter Geert Bourgeois die sociaal-economisch linkse stellin-

gen paart aan ethisch conservatisme, e 
Quickenborne biotechnologie, genetisch 
gemodificeerde organismen en migratie 
steeds belangrijker thema's zijn. Van 
Quickenborne is het met AGALEV eens dat 
economische migratie mogelijk moet zijn, 
andere partijen zien dit niet zitten. iD21 
begon met een algemeen appèl, maar sinds 
iD'ers zijn verkozen en meeregeren is het 
niet zo eenvoudig om over de partijgrenzen 
heen een open en serieuze discussie te voe
ren. Het oorspronkelijke, abstracte doel om 
de vermolmde structuren open te breken 

I soleren en negeren 
Vlaams Blok, 
het Belgische 

'cordon sanitaire', 
spreekt alleen 

intellectuelen aan 

anderzijds een vleugel die voorbij het com
munautaire vraagstuk kijkt en waar steun 
is voor legalisatie van cannabis en voor een 
homohuwelijk. De Volksunie-Jongeren en 
iD21 passen het best bij die laatste vleugel. 
De partij gaat de volgende verkiezingen 
niet in met de twee vleugels: de VU-leden 
beslechten het pleit per schriftelijke stem-
ming. 

Jongeren /la de verzuilillg 

volstaat voor iD21 niet meer in het licht 
van de politieke realiteit. Per slot van rekening deelt iD21 in de 
Vlaamse regeringsmacht. Op het junicongres lagen vijf thema's 
voor om het doel van de beweging aan te vullen. 

Net als in Nederland het CDA, heeft de CVP het moeilijk met alle 
vernieuwing. De Vlaamse christen-democratische partij is te zeer 

De (Ultew' is redacteur vall I dec. 
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België, zelfs Vlaanderen, is anders dan Ne
derland. Progressieven hebben er nog een zware dobber aan de 
verzuiling. De vakbonden zijn bijvoorbeeld tot in de diepte opge
nomen in de publieke instellingen. iD21 komt dan ook met een 
notitie tegen de verzuiling. Het gewenste alternatief is niet alleen 
dat politiek in alle openheid bedreven wordt door politieke partij
en, de directe partijsubsidies zijn al verhoogd, maar vooral ook da 
het 'nieuwe middenveld' meer aan bod komt. Dan komen ook indi
vidueel engagement en non-gouvernementele organisaties in de 
plaats van de verzuilde structuren. 
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Zoals de politicoloog Hans Daalder treffend aangaf, kent een ver
zuilde samenleving een politiek met een passieve bevolking. De 
politieke betrokkenheid die de verzuiling kende, diende de elites 
die de politiek bedreven. 'De politieke betrokkenheid van de ver
zuiling is niet authentiek', aldus Van Quickenborne. Door de erfe-
nis van de verzuiling is activisme van onderop 

cesvol instrument. Voor de mogelijkheden van communicatie blijfti 
veel aandacht. Bij partijmedia als de nieuwsbrief wordt scherp 
gelet op de balans tussen vorm en inhoud. De nieuwsbrief was a] 
zo flitsend dat oudere betrokkenen het te ver vonden gaan. 

nog altijd niet vanzelfsprekend. Jongeren heb
ben aan verzuiling geen boodschap meer, dus 
de situatie verandert wel. Van professoren ver
neemt Van Quickenborne dat jongeren tegen
woordig meer links-liberaal georiënteerd zijn. 
Als zij zich onttrekken aan de traditionele ver
banden, zijn jongeren juist aan te spreken met 
concrete zwart-witte stellingen. Zo wil Van 
Quickenborne dan ook politiek bedrijven. Hij 
staat er binnen het establishment om bekend: 
bijvoorbeeld als antimonarchist en als de sena
tor die (om te beginnen?) cannabis willegalise-

et is heter 
zoveel mogelijk 

De scherpe stellingen en het strakke gebruik van 
media moeten jongeren aanspreken, maar in 
België laat zich daarbij nog een belastende erfe
nis gelden. De hervormingen in reactie op de 
schrijnende kwesties van Dutroux, Agusta-cor
ruptie, de moord op Cools en de moordpartijen als 
in Nijvel, zijn nog niet afgerond. Doordat de 
instellingen maar zo traag veranderen, wordt de 
opbouw geremd van een vertrouwensvolle relatie 
tussen publiek en politiek.. 

mensen aan 
te treld{en dan 

zo min mogelijk 
af te schrikken 

Literatuur 

ren en die zelf inhaleerde. Meer behoudende VU'ers willen soft
drugs-Iegalisering beslist niet steunen. Overigens kan de mondig
heid van jongeren nog meer ruimte gegeven worden. Hoewel het 
niveau van het Belgische onderwijs goed is, stelt Van Quicken
borne dat in de scholen het gezag nog te veel heerst, met name in 
het technisch secundair onderwijs. Aanpak hiervan dient zich uit 
te strekken tot zelfs de wijze van toetsen, denk aan openboekexa-
mens. 

Van Quickenborne wil het Uonge) publiek raken met inhoudelijke 
stellingen. Het bereik van de massamedia en het groeiend belang 
van internet en email zijn daarbij noodzakelijk. Deelname aan be
togingen, voor de rechten van homoseksuelen bijvoorbeeld, kan de 
nodige journalistieke aandacht trekken. Van Quickenborne geeft 
aan dat jongeren ook direct te bereiken zijn: iD21 beeft bijvoor
beeld een laagdrempelige lounge-party georganiseerd waar de po
litici vrij aan te spreken waren. 

Politiek als vak 

Van Quickenborne is zo van advocaat uit
gegroeid tot politicus in hart en nieren, 
dat hij denkt zich na de volgende verkie
zing beter te kunnen uitleven in de Kamer 
dan in de Senaat. Het is de vraag of de 
strakkere fractiediscipline in de Kamer 
hem genoeg ruimte biedt om te freewee
len. Sven Gatz bevestigt dat Van 
Quickenborne een man van scherpe poli
tiek is. Met Gatz is het leiderschap van 
iD21 wat grijzer geworden en kan de par
tij zich evenwichtiger presenteren. 
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Het genoemde loungen heeft tweemaal 
plaatsgehad en wordt dan geëvalueerd. 
Gatz legt uit dat de politieke associatie er 
wel was, de aanwezigheid van de populai
re minister Bert Anciaux was aangekon
digd en aan de ingang lagen brochures, 
maar partijvlaggen en speeches bleven 
achterwege. Gezien het forse aandeel van 
nog niet gekende iD21-aanhangers onder 
de bezoekers, is de lounge-party een suc- Sven Galz (links) en Vincent van Quickenbonw op het D66-partijcongres in H~'rtJi,..,('I"J 
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STATEMENTS 

Jonge, idealistische vrijwilligers: 
ze bestaan nog! 

V aak gehoord: de jeugd van tegenwoor
dig heeft geen idealen meer. Het 

tegendeel laat de praktijk van Stichting 
Europa Centrum zien, waar vanaf 1990 het 
succesvolle project 'Junior Team Europa' 
draait, dat grotendeels afhankelijk is van 
jonge vrijwilligers met een drive voor 
Europa. 

Jaarlijks worden er via alle universiteiten 
en hogescholen vrijwilligers gezocht die een 
schooljaar lang gastlessen over verschillen-

'fessa, Maas is directeur van de licht illg Europa 

Cellt.rmlt 

de Europese thema's willen geven op scho
len voor voorgezet onderwijs. En elk jaar 
opnieuw melden zich veel meer jongeren 
aan dan nodig is voor het team. 

Wat drijft deze jongeren? Inderdaad, er zijn 
CV-jagers tussen, maar die komen niet eens 
door de selectie. De meesten van hen heb
ben echter de innerlijke overtuiging, dat de 
Europese Unie een steeds grotere rol gaat 
spelen in het dagelijks leven en dat de nieu
we generatie daarvan op de hoogte moet 
zijn. Deze overtuiging impliceert gelukkig 
niet, dat er louter en alleen positieve gelui
den over Europa verspreid worden! De kri-

20 
I DEE - OKTOBE R 2001 

tische, objectieve houding ten opzichte van 
de EU staat hoog in het vaandel van het 
Europa Centrum en zijn vrijwilligers. 
De drijfveer van de teamleden is ook mijn 
drijfveer. Vanuit mijn ervaring als voorlich
ter in het Europees Parlement was het ver
spreiden van objectieve informatie over de 
EU het belangrijkste motief om anderhalf 
jaar geleden voor het Europa Centrum te 
kiezen. De door D66 voorgestane burger
participatie kan alleen van de grond komen 
als het overgrote deel van de Nederlandse 
bevolking goed geïnformeerd is. Laat ik 
daar dan een heel klein steentje aan bijdra

gen .• 
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ITINERARIA 

De Kloof 
Hoe krijgt je iets gedaan van een onwillig medemens? Zorg ervoor dat jouw verlangen 
zijn of haar liefste wens wordt. Breng hem op een idee dat spontaan uit zijn eigen brein 
lijkt te ontspruiten. Hij zal zich trots en blijmoedig inzetten voor de verwezenlijking van 
wat jij wilt. 

Deze methode heet manipulatie. En daar houden we niet van in onze Nederlandse cul
tuur. Het zij zo, maar waar het gaat om het bespelen van de wil van de kiezer wordt het 
- in ieder geval voor de politiek àctieven onder ons - een ander verhaal. 
De kern van een geslaagde manipulatie is het verleggen van jouw intentie naar de ander. 
De politiek is daar niet handig in. We blijven onze bedoelingen in vele toonaarden aan de 
man brengen, proberen die van andere politieke partijen te ridiculiseren en moeten ver
moeid en ook wel bitter constateren dat zo weinig mensen willen inzien welk prachtig 
gelijk door velen achteloos wordt genegeerd. Wij persen onze mening door de strotten van 
steeds heviger tegenstribbelende kiezers. Die later cynisch constateren dat er allemaal 
weer niks van terecht gekomen is. Van al die schone beloftes in verkiezingstijd. 
Ontevreden, ontevreden ... en de volksvertegenwoordigers in de verdediging over alles wat 
er maar misloopt in onze maatschappij. Zij blijven uitleggen hoe moeilijk het is om tot 
een goede besluitvorming te komen. Alleen de eigen betrokken aanhang luistert. 

Het ook zo vaak voor Els Borst opgenomen? Op al die partijtjes waar jij als actief D66'er 
weer de klos bent en moet luisteren naar hoe een buurvrouw of familielid bijkans het 
leven liet vanwege de lange wachtlijsten of de slechte zorg? Wat doe je dan? Je probeert 
uit te leggen hoe onmogelijk haar taak is, hoe die Pvdifer -ja, Simons - er een zootje van 
gemaakt heeft, of dat er in de tegenwoordige tijd ook geen personeel te huur is. Dat de ver
zekerings-maatschappijen niet meewerken, Wiegel zwaait daar de scepter, nou dan weet 
je het wel ... Allemaal heel oninteressant tegenover het keiharde gelijk vanje opponent. 

Iedere politieke partij, iedere politicus roept dat 'de kloof tussen de burgers en de politiek' 
moet worden gedicht. De vraag blijft hoe. 1Wee oplossingen liggen voor de hand en wor
den ook gepraktizeerd. 
De eerste, zeer succes rijk, wordt toegepast door lokale politieke partijen. Hun methode is 
simpel: zij zeggen dat zij de mening van de burgers vertegenwoordigen. Tegenover de 
overheid, zo ver mogelijk weg van de overheid, door het innemen van negatieve stand
punten. Jammer genoeg herkent een substantieel deel van de kiezers zich daarin, al was 
het maar vanwege die zieke buurvrouw. En de meer constructieve partijen maar hopen 
dat de interesse van de kiezers voor de 'lokalo's' van korte duur zal zijn. Vaak is dat zo en 
gaat de kiezer weer zweven naar een andere kortstondige liefde. 
De tweede methode om de kloof te dichten wordt zelden bewust toegepast, maar is onge
twijfeld heel effectief. Dat is het nemen van wrede en onrechtvaardige besluiten door de 
politieke besturen. Niets bindt de kiezer zo aan het politieke proces als de collectieve ver
ontwaardiging over wat daar gebeurt. Helaas is deze werkwijze cynisch en slecht voor de 
maatschappij en daarmee - zeker voor D66-bestuurders - niet bruikbaar. 

Er is nog een derde mogelijkheid waarvoor een lans gebroken moet worden. Het beproefd 
recept in de opvoedkunde: dat van beloning en straf. Waarom belonen wij de stemmer niet 
met privileges. De niet-stemmer zal het ontbreken daarvan als straf aanvoelen en kan 
kiezen tussen blijven zwelgen in onverschillig negativisme of het aanpassen van zijn atti
tude. Jawel. Gaan stemmen is de primaire daad van betrokkenheid bij de politiek. De 
stemmer bekent kleur en krijgt daarmee tegenover de partij of politicus van zijn keuze een 
gevoel van betrokkenheid, misschien zelfs wel van verantwoordelijkheid. Dat gevoel ver
dient waardering door de gekozen overheid. De beste kans ligt op gemeentelijk niveau. 
Daar wordt geregistreerd wie is komen stemmen en wie niet. Waarom zou van deze weten
schap niet gebruik gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door alleen stemmers regel
rechte inspraak in de gemeenteraadsvergadering te geven. Geef mensen die gestemd heb
ben een bewijs je en verbind aan het bezit van dat pasje ruimere toegang tot en betrok
kenheid bij het politieke proces. Ik denk dat het werkt . • 
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PERSPECTIEF 

Waarheen D66? 
(lt's the GovernlUent, stupid!) 

D66 is een staatkundige hervormingspartij die tevens een 'gewoon' sociaal-liberaal, 
politiek programma heeft. Deze twee kanten van haar identiteit werden door verschil
lende D66-voorlieden in de loop der geschiedenis afwisselend meer en minder gepro
fileerd. 

I nde beginperiode met van Hans van Mierlo 
stonden de staatkundige hervormingen het d oor Bra m F jek 

werd het eerste kabinet zonder confessionelen gefor
meerd, de voornaamste prestatie van D66 tot nu. 
Trots wees D66 tijdens de verkiezingscampagne van meest centraal. D66 streefde naar een per dis

trictenstelsel gekozen parlement om de wurggreep te verzachten 
waarin partijleidingen in het lijstenstelsel hun kandidaten hou
den en om meer macht te geven aan individuele volksvertegen
woordigers en hun kiezers. Een rechtstreeks gekozen regering zou 
de beperkingen van het coalitie systeem en de daarin dominante 
rol van de confessionelen opheffen. Op lagere bestuursniveaus zou 
hetzelfde moeten gebeuren, en er moesten correctieve referenda 
komen om de burger een beslissend wapen in handen te geven 
tegen de politieke regenten. 

Redelijk alternatief 

Jan Terlouw benadrukte de andere kant meer: 'het redelijk alter
natief'. De door veel burgers niet erg gewaardeerde polarisatie in 

Terlouw op campagne. 

die tijd tussen 'rechts' en 
'links' zorgde ervoor dat de 
D66-aanhang groter werd 
dan ooit tevoren. Toen wei
nigen de redelijkheid van 
Terlouws beslissing kon
den zien om in Van Agt-III 
te blijven zitten, slonk die 
aanhang weer net zo snel 
als zij gegroeid was. 
Een hernieuwd lijsttrek
kerschap van Van Mierlo, 
die als geen ander de pro
blematiek van de systema
tische zwakte van ons poli
tieke systeem aan de kie
zer kon uitleggen (' Neder
land is geen de-mocratie, 
maar een partijencratie'), 
maakte D66 begin jaren 
negentig volgens peilingen 
even de populairste partij 
van het land. Na de beste 
verkiezingsuitslag ooit 

Bram Fick is poLiticoloog. Noord-Hollands D66-bestuurder ell hoofdredacteur 
vall het Amsterdamse partijblad De Olifant 
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drie jaar geleden op de 'Paarse' successen en verkondigde voort
zetting van deze coalitie als voornaamste streven. De kiezer wilde 
wel een voortzetting van Paars maar beloonde D66 niet, dat als 
'redelijk alternatief' niet meer nodig was en bovendien niet de 
indruk maakte nog revolutionaire verbeteringen te kunnen of wil
len bewerkstelligen. 

Opschudding 

De voortdurende daling in populariteit heeft binnen D66 tot veel 
zelfonderzoek geleid. Enkele 'opschudders' meenden de partij door 
het etiket 'sociaal-liberaal' meer aansprekend te maken. Deze ver
wachting is niet uitgekomen. Anderen vinden dat D66 zich weer 
meer als radicale hervormingspartij moet opstellen. Een meerder
heid binnen de partij gelooft weliswaar in het nut van hun hervor
mingsvoorstellen, maar mist vertrouwen dat de kiezer hiervoor 
enthousiast gemaakt kan worden. 
Dit is een grote vergissing. De burger is meer dan ooit ontevreden 
over de manier waarop de politiek opereert. Het beste voorbeeld uit 
de afgelopen jaren leverde de Bijlmerenquete. De Tweede Kamer 
moest beoordelen of de regering adequaat had gehandeld na de 
Bijlmerramp. In deze zaak, die niets met traditionele verschillen 
tussen onze partijen te maken had, stemden op drie leden van de 
enquetecommissie na al
le oppositiepartijen te
gen en alle coalitiepartij
en voor de regering. Des
gevraagd verklaarden 
onze volksvertegenwoor
digers dat ze de zaak op 
zijn merites hadden be
oordeeld. De redelijke 
burger zag natuurijk in 
dat een groot deel van 
zijn vertegenwoordigers 
had geleden aan cynis
me dan wel opportuun 
zelfbedrog. De reactie 
was een combinatie van 
boegeroep en gelaten 
ontevredenheid. 

Hans van Mierlo op het partij
congres e~d jaren zeventing. 
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Borden voor de verkiezingscampllo"'l1e in Amsterdam, eind jaren zestig. 

Leefbaar Nederland 

Het rituele stemmen volgens de partijlijn in ons parlement is niet 
het enige ergerniswekkende gevolg van ons 

amateurs versleten en voorman Westbroek werd door prominente 
D66'ers versleten voor kroegbaas (een zeer beperkte en onrecht
vaardige samenvatting van 's mans e.v.) en 'Hadjememaar'. West· 

broek betaalde de D66'ers met gelijke munt 
politieke systeem. Het coalitiesysteem levert, 
ook in andere landen, zelden krachtige rege
ringen op. Al onze politieke partijen zullen in de 
komende verkiezingscampagne aandacht vra
gen voor de trits problemen op het gebied van 
onderwijs, zorg en veiligheid. Wie een stap 
terugdoet ziet dat al deze problemen zijn te her
leiden tot een slecht functioneren van de over· 
heid en haar slecht geleide ambtenarenappa
raat. De steeds vaker opduikende voorbeelden 
van chronisch plichtsverzuim van verantwoor
delijke ambtenaren en zelfs grootscheepse frau
de en corruptie hebben de verontwaardiging in 

E rvaren doch 
radicaal D66 

terug door het een clubje principeloze carrière
politici te noemen. 

Minder politiek spel 

aan zijde van een 
boos Leefbaar 

Nederland biedt 

D66 zou zich in de toekomst populair en nuttig 
kunnen maken door meer vertrouwen te tonen 
in het belang en de haalbaarheid van haar 
radicale hervormingsvoorstellen. Het zal niet 
meer lukken de burger voor deze plannen te 
motiveren door incantatie van het toverwoord 
'Democratie', dat zijn magische werking allang de beste kans 

de samenleving nog groter gemaakt. Hoe groot deze verontwaar
diging is bleek bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 
Utrecht, waar de lokale partij Leefbaar Utrecht onder leiding van 
haar welsprekende boze voorman Henk Westbroek in een klap de 
grootste partij van de stad werd. 
Voor D66 is de opkomst van een nationale partij Leefbaar Neder
land een zeer interessante ontwikkeling. De remedies die de 
Leefbaar-beweging tegen de huidige ellende voorschrijft komen 
voor een groot deel uit de D66-koker: referenda, gekozen burge
meesters. De eerste reacties van D66 op de opkomst van de nieu
we partij waren sterk afwijzend: 'Leefbaar' werd voor een stel 
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kwijt is. D66 moet duidelijk maken hoe het, 
door de spelregels van onze democratie te veranderen, het gedrag 
van politieke gezagsdragers anders wil conditioneren. De belan
gen van politici moeten minder samenhangen met hun partijen, 
coalities en ambtenaren, en meer met de belangen van hun kie
zers: dit zal leiden tot minder politiek spel en een krachtiger 
bestuur. 
Een ervaren doch hernieuwd radicaal D66 aan de zijde van een 
boos Leefbaar Nederland biedt de beste kans om de Nederlandse 
overheid 'op te schudden' en Nederland meer leefbaar te maken en 
te voorzien van wat het allereerst nodig heeft: een eerlijke en effi
ciënte overheid. • 

IDEE -OKTOBER 2001 



PERSPECTIEF 

Heilig eigen huisje taboe 
Hoewel de ondertitel 'sociaal-liberaal' anders doet vermoeden, stelt D66 vanouds dat 
zij niet zomaar is in te passen in het traditionele p olitieke spectrum. D66'ers zijn prag
matisch. In die zin is D66 de partij van de logica: wij laten ons niet leiden door dog
ma's maar door argumenten. Heilige huisj es zijn taboe. 

A
lthans, dat is de theorie. Het heeft 
er de schijn van dat wij wel dege- d oor Pe t e r v an der V I i s 

ben daarbij een niet te rechtvaardigen 
voordeel boven niet-huizenbezitters, nu de 
aftrekbaarheid van rente onder consumplijk een heilig eigen huisje kennen: 

de hypotheekrenteaftrek. Toen het tijdens de verkiezingscampag
ne van 1998 rond dit onderwerp begon te rommelen in PvdA-gele
deren, waren D66 en VVD er als de kippen bij om te verklaren dat 
de kiezer niet voor die aftrek hoefde te vrezen. Dat was gebaseerd 
op ons verkiezingsprogramma en electoraal ongetwijfeld verstan
dig, maar niettemin demagogisch. Dat zat mij dwars. 

Hete aardappel 

In de paragraaf over het schrappen van fiscale aftrekposten doet 
het program 1998-2002 de zaak met één zin af: "De aftrek van 
hypotheekrente voor de eigen woning blijft [ ... l buiten beschou
wing, aangezien het daarbij in de regel gaat om langlopende ver
plichtingen met een belangrijke relatie met de eigen oudedags
voorziening." Een magere onderbouwing die enigszins beschamend 
ia voor een partij die hecht aan een zorgvuldige afweging. 
Bij de ingrijpende belastingherziening 2001 heeft het kabinet vast
gehouden aan de hypotheekrenteaftrek en de de eigen woning als 
fictieve inkomstenbron. De uitgaven ter verwerving (kosten hy
potheek) tellen daardoor als aftrekpost, en daartegenover een 
huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) voor fictieve huurinkom
sten wegens eigen bewoning. Tamelijk gezocht. Aldus ook Francine 
Giskes tijdens het debat over de belastingherziening 2001, waarin 
zij benadrukte dat D66 een open discussie over de hypotheekrente
aftrek niet uit de weg gaat maar zich erbij neerlegt dat die pas later 
plaatsvindt. Eind maart 2001 vroeg Giskes om een goede ver
gelijking tussen woonkosten van kopen en huren. Maar de finan
ciële implicaties van koop mogen daarbij niet wezenlijk veranderen. 
Dat is een opmerkelijke, tamelijk voorbarige conclusie, want bij 
mijn weten is de open discussie nog steeds niet gevoerd. Ik zie 
geen reden om die hete aardappel nog langer vooruit te schuiven, 
de tijd is rijp om kleur te bekennen. De argumenten tegen de 
hypotheekrenteaftrek liggen voor het oprapen: 
• Het is een fiscaal curiosum, gebaseerd op een fictie die niet met 
de praktijk strookt; 
• Weinige andere Europese landen kennen dit instrument in de 
vrijwel onbeperkte vorm van Nederland; 
• De faciliteit is kort na de oorlog ingevoerd om huizenbezit te sti
muleren. Hypotheekrenteaftrek is niet langer noodzakelijk; 
• De hoogste inkomens met de duurste huizen profiteren het 
meest; 
• Huizenbezitters kunnen (top-)hypotheken gebruiken om (direct 
of indirect) andere vermogensbestanddelen te financieren, en heb-

De aul.eur is Iwiseigen.aar en. voorzitter van. D66 A III sl.erdam 
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tieve kredieten nagenoeg is afgeschaft. Het eigen huis is daarmee 
verworden tot 'de spin in het web van de belastingarbitrage' (aldus 
belastingkundigen Caminada, Goudswaard en Vording); 
• De schatkist derft jaarlijks vele miljarden aan belasting (volgens 
ramingen uit 1998 tenminste f 10 miljard); 
Logischerwijs valt uit deze feiten maar één conclusie te trekken: 
afschaffing, althans in ieder geval drastische beperking. 

Kogel door de kerk 

Natuurlijk is het een verworven recht, en kunnen wij de huizenbe
zitters niet van de ene op de andere dag in de kou zetten. De 
afschaffing zal geleidelijk moeten gaan, via een ruime overgangs
periode. Maar eens zal de kogel door de kerk moeten, en waarom 
niet nu? 
Een maximum aftrekbaar bedrag voor nieuwe hypotheken, en 
geleidelijke afbouw naar dat maximumbedrag voor bestaande 
hypotheken in vijf jaar is een eerste stap in de goede richting. Alt
ernatief voor een overgangsregeling die de scherpe kantjes eraf 
haalt is het idee van GroenLinks voor een 'tax credit' die aftrek van 
hypotheekrente alleen tegen een lager tarief mogelijk maakt. 
Met de opbrengst kunnen andere logische belastingmaatregelen 
worden gefinancierd, zoals afschaffing van het huurwaardeforfait, 
de overdrachtsbelasting en verdere verlaging van het toptarief in 
de inkomstenbelasting. Aangezien huizenbezitters daarvan be
langrijk meeprofiteren, kan een draagvlak worden gecreëerd. 
Slechts wie de hypotheekrenteaftrek te extensief gebruikt, zal na 
verloop van tijd nadeel ondervinden. Het vergt durf, maar D66 zou 
die moeten opbrengen om ons belastingstelsel logischer te ma
ken . • 
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COLUMN 

Pim 
De kans dat Pim Fortuyn na de verkiezingen van volgend jaar minister-president 
wordt is, zacht gezegd, niet erg groot. Maar de kans dat hij lid van de Theede Kamer 
wordt - als hij dat zou willen - is wel groot, heel erg groot zelfs. Met ongeveer zestig
duizend stemmen zit hij erin en voor een bekende figuur als Fortuyn moet dat niet 
moeilijk zijn. Hij hoeft de kiesdeler (electoraat gedeeld door 150) maar te halen en hij 
zit erin. 

Daarmee zou hij dan demonstreren wat insiders allang weten: datje in ons land met 
heel weinig moeite parlementslid kunt worden. De drempel is laag, lager dan in vele 
andere landen. In Duitsland, Frankrijk, Engeland en zelfs België is het een stuk moe
lijker. 
Hoe komt dat? 
Then aan het eind van de Eerste Wereldoorlog ook bij ons het algemeen kiesrecht werd 
ingevoerd, ging die invoering gepaard met iets nieuws: de evenredige vertegenwoor
diging (kortweg: e.v.) Alle politieke families in ons land zouden zonder vertekening in 
's lands vergaderzaal terug te vinden zijn. Geen afwijkingen meer zoals onder het dis
trictenstelsel. Het parlement als een exacte politieke landkaart. In dat systeem - maar 
dat terzijde - had je ook geen referendum nodig om te weten hoe de politieke opvat
tingen lagen. Het antwoord van het parlement zou immers identiek zijn aan het ant
woord van het electoraat. 
De voorwaarde waaronder deze redenering correct is ligt voor de hand: iedere kiezer 
moet tot een politieke familie behoren en blijven behoren. Als de kiezers een beetje 
gaan zweven, of gaan 'shoppen' zoals tegenwoordig, dan valt er niets meer exact af te 
spiegelen. Dan wordt alleen maar de partijpolitieke onrust of de mode van de dag 
doorgegeven. 

Decennia lang waren de politieke families buitengewoon stabiel. Onze voorouders 
stemden jarenlang op dezelfde partij. Verschuivingen van een zetel of drie in de 
Theede Kamer (van toen nog honderd leden) werden in de jaren dertig al snel 
beschouwd als aardverschuivingen. De verzuiling heerste nog in optima forma. Je 
stemde zoals de pastoor je opdroeg, of je vader, of de vakbond - of een andere autori
teit. De partijverhoudingen lagen muurvast, de tegenstellingen waren groot en bleven 
dat. De bazen van de zuilen waren de bazen van Nederland. 
De e.v. is in dit land van vele minderheden van oudsher nogal populair. De plurifor
miteit is groot en wordt door het kiesrecht in stand gehouden. Dat een kiesstelsel niet 
speciaal dient om de politieke opinies exact weer te geven maar vooral een basis dient 
te geven voor machtsvorming - dat is een redenering die in verzuild Nederland niet 
welkom was. 'Government by the people' staat bij onze gevestigde orde laag aange
schreven 
De e.v. vooronderstelt sterke en stabiele politieke partijen. En juist die vooronder
stelling is aan het verdwijnen. Partijen zijn nog maar een schaduw van wat ze vroe
ger waren en de verschuivingen per verkiezing zijn veel groter dan bij de invoering 
ooit werd verwacht. En in die ambiance wordt dan werkelijkheid wat indertijd hele
maal niet de bedoeling was: ruim baan voor allerlei aspiranten die op eigen houtje 
beginnen en niks te maken hebben met politieke families. 

Zo kan Pim op z'n sloffen in het parlement komen. Zestigduizend stemmen uit heel 
Nederland is voldoende. 
Een Engelse Pim zou dat alleen maar lukken als zijn aanhang de meerderheid zou 
hebben in een enkel district en dat zit er niet in. 
De slotsom van dit alles is bizar: de e.v., bedoeld om een stabiel politiek landschap 
getrouw te spiegelen, geeft nu allerlei politieke onrust direct door naar het parlement. 
En zo wordt een negatieve kwaliteit zichtbaar: de buitengewone conjuctuurgevoelig
heid van ons parlement waardoor Kamerleden eens te meer worden gestimuleerd om 
te scoren. Daarom valt er veel te zeggen voor een kiesstelsel dat primair regio's verte
genwoordigt in plaats van opinies. • 
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PERSPECTIEF 

Tolerantie een gevaarlijl~e farce? 
Het idee van de tolerantie hangt nauw samen met dat van de evenwaardigheid van alle 
culturen. Immers, als alle culturen evenwaardig zijn, is het niet te verantwoorden dat 
men intolerant zou zijn tegenover een andere cultuur. Op een zeer eenvoudig niveau 
kan men echter reeds zien dat beide ideeën onzin zijn. 

door Johan De Clercq 
privé-bezit van wapens, waaronder zelfs I nde Amerikaanse samenleving is het gen in hun cultuur teweegbrengen. Zo heeft 

publieke aandacht voor de vergelijking tussen 
machinegeweren, toegelaten en zijn mo-

nokini's verboden. In West-Europa is het omgekeerde het geval. 
Vermits zowel de VS als West-Europa democratieën zijn, kan dit 
verschil dus enkel te wijten zijn aan een verschil in de mentaliteit 
van de meerderheid, en dit is nu juist wat de cultuur uitmaakt. 
De Amerikaanse cultuur is wellicht de meest invloedrijke ter we
reld, dus kun je er moeilijk naast kijken. In exportproducten van 
de Amerikaanse cultuur zoals films en tv-series, valt trouwens op 
dat ook zij meestal veel geweld bevatten, en weinig bloot. 

Schlagermuziek 

Als niet racistisch beschouwen we kritiek op of repressie van het 
diepgewortelde vermeende recht van elke Amerikaanse burger op 
wapenbezit, de oorzaken van het dubbele aantal verkeersdoden in 
België in vergelijking met Nederland, de marsen van de Noord
Ierse protestantse Oranjeorden (een eeuwenoude traditie), het feit 
dat fundamentalistische christenen uit Staphorst omwille van een 
bijbelinterpretatie weigeren hun kinderen te laten vaccineren 
tegen polio, Duitse schlagermuziek. Wel racistisch vinden we kri
tiek op of repressie van de criminaliteit bij migranten, het bedelen 
van zigeuners, bijgeloof bij Afrikanen, het Arabisch nationalisme 
of rapmuziek van zwarte jongeren. Er is, kortom, een scherp on
derscheid tussen culturen van rijke en van arme gebieden ofbevol
kingsgroepen. 

Pornografie 

Op het gebied van de zedigheid is dit zeer frappant. Westerse 
vrouwelijke toeristen die in het (arme) Thnesië in monokini zon
nen, zijn voor de progressieve intelligentsia barbaren 'omdat ze 
blijk geven van een gebrek aan respect voor de plaatselijke (isla
mitische) cultuur'. Als politici zoals Alexandra Colen (Vlaams 
Blok) of burgemeester Lippens van Knokke (CVP) omwille van 
hun conservatieve ingesteldheid protesteren tegen pornografische 
reclame en nudisme, vindt het linkse kamp hen achterlijk en wor
den ze belachelijk gemaakt. Dit onderscheid tussen de evaluatie 
van culturen van rijk en arm wordt vrijwel steeds impliciet 
gemaakt. Ik heb nog nooit een motivatie of zelfs een expliciete ver
melding gezien. 
Het ergste is wel dat hierdoor arme culturen geen kritiek krijgen. 
Terwijl kritiek op en vergelijkingen van culturen er juist toe kun
nen leiden dat personen van een cultuur hun waarde- en gedrags
patroon gaan wijzigen en daardoor veranderingen en verbeterin-

Johan de C lercq is Vlaams publicist 
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het aantal verkeersdoden in België en Neder
land (2 à 2,5 staat tot 1) ertoe geleid dat in België maatregelen zijn 
genomen die de verkeersonveiligheid deden dalen, zoals beperking 
van het alcoholverbruik en een soms scherpe controle van en re
pressie bij dronkenschap van jonge chauffeurs na discotheekbe
zoek. Alcohol drinken en dronken worden bij feesten is in Vlaan
deren (en elders) een eeuwenoude traditie en dus een bij uitstek 
culturele kwestie. Discotheekbezoek is een moderne vorm van 
feesten en, gezien de Belgische ruimtelijke ordening en afwezig
heid van openbaar vervoer is daarbij het gebruik van de auto 's 
nachts nagenoeg onvermijdelijk. Het feit dat er in de weekends ve-
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Ie jonge dronken chauffeurs op pad zijn, met al dan niet dodelijke 
ongelukken als gevolg, is dus een gevolg van onze cultuur. Het 
tegengaan hiervan kan niet zonder in een bepaalde mate onze cul
tuur aan te tasten. Wat ook strijdig is met bepaalde Belgische cul
turele normen is het installeren van verkeerscamera's (aantasting 
van de privacy) en snelheidsbeperkingen, aangezien sjoemelen 
deel uitmaakt van de Vlaamse cultuur en het ideaal van de snelle 
verplaatsing sterk verbreid is en ook een prominente rol speelt in 
de hardrock en actiefilms. De gevolgde, vaak repressieve politiek 
tegenover dronkenschap had resultaat: het aantal verkeersdoden 
in België daalde van 3000 begin jaren zeventig tot 1500 eind jaren 
negentig, niettegenstaande een groei van het totaal aantal afge
legde kilometers per auto met een factor 2,5. 

Het onderscheid tussen politiek correcte en incorrecte kritiek en 
repressie valt grotendeels samen met het onderscheid tussen 
blank en niet-blank. Bijgevolg belemmert de politieke correctheid 
niet de vooruitgang door culturele verbetering bij blanken, maar 
ontmoedigt ze deze wel bij niet-blanken. Hier ligt mijns inziens 
zeer goed mogelijk een oorzakelijk verband met het feit dat Mrika, 
het Derdewereldcontinent dat cultureel het nauwst tegen Europa 
leunt, er economisch ook het slechtst aan toe is, en Azië, het we
relddeel waar het fenomeen van de nieuwe geïndustrialiseerde 
landen het duidelijkst is, vaak politiek incorrect is. Een voorbeeld: 
Mohammed Mahatir, de lang regerende premier van Maleisië, dat 
in enkele decennia zijn armoede ontworstelde, schuwde er niet 

voor om de lagere criminaliteit onder etni
Indien deze positieve ontwikkeling niet had 
plaatsgevonden, zou dit niet alleen veel men
selijk leed berokkend hebben maar ook de 
positie van Brussel als Europese hoofdstad 
(met vele buitenlandse hoge ambtenaren en 
werknemers bij particuliere bedrijven) onge
twijfeld geschaad hebben, evenals de toeristi
sche sector. Omdat ook in Nederland het aan
tal verkeersdoden daalde, bleef de relatieve 
verhouding België-Nederland overigens onge
wijzigd. 

Politieke 
sche Chinezen in zijn land als voorbeeld te 
stellen voor de moslims, waartoe hij behoort. 
Dezelfde politici die overal oproepen tot toler
antie, beschouwen de Amerikaanse cultuur 
als minderwaardig en zijn intolerant tegen
over privébezit van wapens of dronken auto
rijden. In deze zin is tolerantie een farce. Het 
is echter een gevaarlijke farce, vermits het 
ideaal van de tolerantie voortdurend gepro
pageerd wordt, daardoor werkzaam is en op 
andere vlakken wel ingang gevonden heeft. 
Migranten krijgen de boodschap dat er in 
hun manier van denken en handelen niets 
verkeerds is, en dat iedereen die een andere 
opinie heeft een racist is. De burgeroorlog in 
ex-Joegoslavië is gedeeltelijk te verklaren 

correctheid is., 
net zoals 

Turken en aids 

de nazi-ideologie., 
verantwoordelijk 

voor de dood 

In tegenstelling hiermeewordt een vergelij
king tussen criminaliteit bij Marokkaanse mi
granten en autochtone Belgen als hoogst po-

van miljoenen 

litiek incorrect beschouwd, en is bijgevolg verregaand taboe in in
tellectuele. en universitaire kringen en bij beleidsmakers. Re
pressief optreden inzake dit probleem wordt afgewezen door het 
progressieve deel van de intelligentsia, zoals Agalev (de Vlaamse 
Groene partij). Op dit vlak is er dan ook géén vooruitgang geboekt. 
Volgens bepaalde (zwarte) traditionele genezers in Zuid-Afrikaan
se landen kan aids genezen als de aidspatiënt seksueel contact 
heeft met een maagd. De ziekte zou dan 'verhuizen' naar deze per
soon. Dit geloof is er deels verantwoordelijk voor dat er in Zuid
Afrika alleen al vier miljoen aidspatiënten zijn die vermoedelijk 
allen een (vreselijke) dood zullen sterven. 
Men zou kunnen stellen dat geneeskunde niet tot het culturele 
domein behoort. Dit wordt echter tegengesproken door het feit dat 
als een illustratie van de domheid van racisten vaak het voorbeeld 
aangehaald wordt van de arabische geneeskunde, die in de vroege 
middeleeuwen meer geavanceerd was dan de Europese. Terloops 
gezegd, de redenering dat dit de domheid van racisten aantoont 
steunt op de veronderstelling dat volkeren identiek blijven door de 
eeuwen heen, een idee dat ook de Servische nationalisten in de 
Joegoslavische burgeroorlogen huldigden en dat de genocide op de 
moslims fundeerde. Zij werden namelijk identiek geacht met de 
'furkse overheersers van weleer, wat ook blijkt het feit dat de 
Serviërs hun 'Turken' noemden. 

Nazi-ideologie 

Het aangehaalde voorbeeld bewijst dat politieke correctheid, het 
idee van de evenwaardigheid van alle culturen, net zoals de nazi
ideologie verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen 
en zij valt er qua immoraliteit dus zeker mee te vergelijken. 
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doordat de Serviërs, in plaats van zelf toler
antie op te brengen voor andere culturen, eisten dat de andere cul
turen tolerant zouden zijn tegenover de in hun cultuur opgeslagen 
eeuwenoude haat tegenover 'de Turken'. 
De opgang van extreem-rechts, of toch tenminste van de anti-poli
tieke stemming, is in een bepaalde mate te wijten aan het feit dat 
diegenen die tot de eigen (rijke) cultuur behoren, in navolging van 
het ideaal van de tolerantie nu ook eens wat verdraagzaamheid 
tegenover zichzelf gaan eisen, bij voorbeeld inzake bouwovertre
dingen (Knack nr. 11 (1413/2001) vermeldt dat bepaalde hierom 
gestrafte burgers op de lijsten van het Vlaams Blok gingen staan), 
belastingsontduiking, dronken autorijden of snelheidsovertredin
gen, of respect tegenover de ook in de eigen cultuur ingebedde eis 
tot zedigheid (Alexandra Colen). 

Intolerantie 

In plaats van te stellen dat intolerantie an sich verkeerd is, stel ik 
dat er goede en slechte intolerantie bestaat. Iedere cultuur heeft 
verboden, zoals het verbod op alcoholconsumptie in de islam, en 
deze verboden vormen een feitelijke intolerantie tegenover andere 
culturen. De gemiddelde moslimvader zal vast en zeker niet tole
rant zijn als een van zijn kinderen regelmatig dronken naar huis 
komt. Het feit dat dit een normale zaak is in de Ierse cultuur, en 
dat men dit gedrag kan verklaren als een 'ver-Iersen' van de per
soon, verandert hier niets aan. De kwaliteit van een cultuur wordt 
bepaald door de mate waarin haar normen en waarden ertoe bij
dragen dat de mensen gelukkig zijn of worden. Soms kan een into
lerante houding aangewezen zijn, en er op termijn juist toe leiden 
dat verschillende etnische groepen vreedzaam met mekaar gaan 
leven, op nationaal of op mondiaal niveau. • 
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PERSPECTIEF 

Gedeelde normen? 
Opmerkingen bij het Brusselse minderhedenvraagstuk 

Tijdens de discussie over de jongste staatshervorming bevestigde Brussel haar positie 
van twistappel in het communautaire vraagstuk. De meerderheidsvorming langs Vlaam
se zijde werd immers afhankelijk gesteld van 'garanties voor de Brusselse Vlamingen'. 
Ter bestrijding van het negatieve imago van deze laatste groep lanceerde minister Bert 
Anciaux voor Brusselse Aangelegenheden een campagne. Veel aandacht trok het de 
affiche waarop een jonge Marokkaanse vrouw zegt: 'In Brussel delen Vlamingen en a~ 
derstaligen dezelfde waarden. En ik, ik deel die ook.' 

door Godfried Geudens 1 
Brusselse vraagstuk is eigenlijk D e grote belangstelling voor het een machtsevenwicht. 

Volledige transparantie en belangeloos-
niet echt verwonderlijk. Op micro-

schaal confronteert de stad ons immers met een fundamenteel 
vraagstuk dat in in vele westerse landen bijzonder actueel is, na
melijk de omgang van de staat met minderheidsgroeperingen. Die 
relatie kan verschillende gedaanten aannemen en een minderhe
dendebat vereist dus de nodige nuance. Het is zinvol van meet af 
aan het onderscheid te maken tussen nationale minderheidsgroe
pen (zoals de Vlamingen in Brussel) en etnische minderheden (zoals 
de Marokkaanse gemeenschap in Brussel en BelgiëlOok al is het 
niet mogelijk deze groepen steeds los van elkaar te bestuderen. 

Karikaturen 

De discussie wint bovendien niet aan helderheid door de vaak ver
regaande polarisatie; vaak herleiden de verschillende strekkingen 
elkaar tot regelrechte karikaturen. Zo beroepen vele pleitbezor
gers van de multiculturele samenleving zich op een individualis
tisch kosmopolitisme. Individuen worden immers beschouwd als 
dragers van fundamentele vrijheidsrechten en de uitoefening van 
die rechten biedt iedereen voldoende ruimte om zijn waardepa
troon te beleven. In dat liberale model zou het harmonieuze sa
menleven spontaan tot stand komen3. Deze gevolgtrekking ge
tuigt voor velen echter van naïviteit omdat ze totaal voorbijgaat 
aan het belang van groepsidentiteit4. Individualisme zou blind 
blijven voor de marginalisering van minderheidsculturen. 
Deze vaak nationalistisch geïnspireerde bekommernis stelt de eer
ste groep daarentegen vaak gelijk met groepsegoïsme en onver
draagzaamheid. Zo zouden de Brusselse Vlamingen met hun eis 
voor een gegarandeerde minimumvertegenwoordiging afbreuk 
doen aan het democratische gelijkheidsbeginsel 'one person, one 
vote'5. Het pleidooi voor cultuurbehoud zou bovendien ingegeven 
zijn door een xenofobe ingesteldheid en leiden tot een uniform 
waarden patroon voor de leden van de eigen groep. Deze troebele 
debatstijl gaat hand in hand met de overbeklemtoning van het be
langenconflict. En waar redelijke argumenten ontbreken, bestaat 
geen enkel beletsel om de politieke strijd te beslechten met louter 

De alltellr is lIIliver.~ i. /.air a.lsis/.en/. aan de Rech/sJacu.ltei/. van de Ufliversiteit 
Antwerpe" UFSIA (Ufli'versitaire Facul/eitefl Sint-Igna/.ills Antwerpen) 
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heid zijn dan wellicht vrome wensen, 
maar een argumentatieve onderbouw kan een meerwaarde bieden 
aan het minderhedendebat. Met een aangepast denkkader zou 
misschien een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de 
legitieme en minder legitieme aspiraties van minderheden. Want 
dat individuen (en niet groepen) de drager zijn van fundamentele 
rechten is een belangrijke verworvenheid. Maar evenzeer beseffen 
we dat onze groepsidentiteit van belang is: denk aan onderwijs en 
culturele voorzieningen in de eigen taal. 

Etnische en nationale minderheden 

Het is de verdienste van de Canadese filosoof Wil! Kymlicka dat 
hij het minderhedenvraagstuk niet uit de weg is gegaan6. Als over
tuigd liberaal heeft hij deze uitdaging ernstig genomen waarbij 
zijn uitgangspunt het belang en de waarde is van groepsidentiteit 
binnen een zuiver liberale benadering. Extreme of eenzijdige 
standpunten zijn van meet af aan uitgesloten. 
Een belangrijk onderdeel van zijn opvattingen is het hierboven 
genoemde onderscheid tussen nationale en etnische minderheden. 
Beide groepen vragen respect voor hun identiteit en een volwaar
dige deelname aan het maatschappelijke leven, maar hun aspira
ties vragen een verschillende politieke en juridische vertaling. 
Nationale minderheden vragen garanties voor het gebruik van de 
eigen taal, eigen onderwijs- en culturele instellingen en een gega
randeerde politieke vertegenwoordiging, kortom een zekere af
scherming ten opzichte van de dominante cultuur. Etnische min
derheden kennen daarentegen vaak een omgekeerd probleem: fei
telijk en juridisch voelen zij zich immers vaak buitengesloten en 
zij verlangen daarom juist een gelijke behandeling met de autocht
one bevolking. Hun integratie kan bovendien slechts slagen wan
neer hun specifieke eigenheid (ten dele) erkend wordt. Hier ziet 
Kymlicka dus geen tegenstelling, integendeel: minderheden voe
len zich slechts opgenomen als de maatschappij hun eigenheid 
erkent en respecteert? 
Deze verschillende uitgangspositie is van fundamenteel belang om 
het specifieke eisenpakket van beide groepen te begrijpen. Een 
nationale minderheid kan zich immers moeilijk tevreden stellen 
met een abstracte gelijke behandeling. Dergelijke formele neutra-
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liteit leidt namelijk tot feitelijke dominantie van de heersende cul
tuur. In die opvatting herkennen we de eerder aangestipte kritiek 
op het individualistische kosmopolitisme; door zijn strikte uit
gangspunt van individuele vrijheid blijft deze opvatting blind voor 
maatschappelijke ongelijkheden. Omgek~erd zal een etnische 
minderheid een afzonderlijke behandeling juist aanvoelen als dis
criminatie waarbij haar leden het statuut van tweederangsbur
gers opgelegd krijgen8. Voor hen impliceert gelijke behandeling 
geen afscherming, maar het wegwerken van de barrières met de 
autochtone bevolking!!. 
Ook het zuiver conflictmatige karakter van het vraagstuk wordt 
hierdoor gemilderd. Zo zijn zowel volwaardige garanties voor na
tionale minderheden als vreemdelingenstemrecht argumentatief 
met elkaar verzoenbaar. Dat betekent dat in de politieke discussie 
de invulling van de ene eis niet louter als pasmunt voor de reali
satie van de andere dient te worden beschouwd. Uiteraard is het 
nastreven van een machts- en belangenevenwicht onvermijdelijk, 
maar het debat hoeft alleszins daartoe niet beperkt te blijven. 
Kymlicka toont immers overtuigend aan dat de aspiraties van bei
de groepen op zich normatief verdedigbaar zijn. 

Het liberalisme voorbij? 

Men kan zich echter de vraag stellen of Kymlicka de liberale prin
cipes van individuele vrijheid en gelijkheid niet opgeeft door een 
overdreven aandacht voor groepsbelangen. Doet in Brussel een 
volwaardig statuut voor de Vlaamse minderheid geen afbreuk aan 
het principe van gelijke politieke vertegenwoordiging (door een ge
garandeerde minimumvertegenwoordiging) en werkt het onver
draagzaamheid (door overbeklemtoning van de groepsidentiteit) 
niet in de hand? 
Een eerste vaststelling is dat Kymlicka een materieel gelijkheids
beginsel hanteert. Dat betekent dat hij dit principe invult met oog 
voor de maatschappelijke realiteit van bestaande ongelijkheden. 
Een formele opvatting daarentegen impliceert enkel een 'blinde', 
neutrale toepassing van de wet. Een materiële benadering kan 
betekenen dat feitelijke ongelijkheden leiden tot juridisch gediffe
rentieerde behandelingen om ongelijkheden enigszins te tempe
ren. Een neutrale toepassing van de kieswetgeving zou ertoe kun
nen leiden dat een minderheid door haar numerieke zwakte haar 
belangen niet of onvoldoende kan verdedigen op het politieke fo
rum. Een gegarandeerde aanwezigheid kan dat risico vermijden, 
maar impliceert uiteraard dat de minderheid getalmatig overver
tegenwoordigd zal zijn. Die ongelijkheid is echter verantwoord 
omdat haar feitelijke achterstelling tot politieke onmondigheid 
zou leiden. In een liberaal bestel zal zo'n 'voorkeursbehandeling' 
wel een bovengrens kennen want tussen de groepen mag geen 
nieuwe feitelijke ongelijkheid ontstaan10. 

Kymlicka's aandacht voor groepsidentiteit betekent niet dat hij 
het primaat van de groep boven het individu erkent; in die zin is 
hij geen voorstander van groepsrechten, maar handhaaft hij zijn 
liberale uitgangspunt van individuele vrijheid. Zijn 'realistische', 
meer 'concrete' benadering verschilt echter van die van vele he
dendaagse liberalen doordat hij wel bepaalde individuele rechten 
erkent die hun bestaan aan het lidmaatschap van een bepaalde 
groep ontlenenll. Zo wordt taalvrijheid, een klassieke grondrecht, 
uitgehold als nationale minderheden niet tenminste in hun con
tact met de overheid de eigen taal mogen gebruiken. De taalvrij
heid blijft echter onverkort een individueel recht12. De waarde van 
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groepsculturen wordt erkend, maar ook begrensd door de mate 
waarin de groep de individuele rechten van de eigen leden respec
teert. Leden bepalen zelf of en in hoeverre ze de culturele eigen
heid van hun groep delen. Minderheden kunnen geen fundamen
tele inbreuk doen op de individuele vrijheid. 
Wellicht is het veel Brusselaren niet volledig duidelijk tot welke 
groep ze behoren. Ook hun loyaliteit kan sterk verschillen, het is 
zelfs niet uitgesloten dat sommigen zich lid voelen van meerdere 
groepen 13. Dergelijke gevallen van 'fragmentaire' of 'meervoudige 
identiteit' zijn niet noodzakelijk een uiting van modieus postmo
dernisme, maar kunnen een logisch uitvloeisel zijn van een feite
lijk multiculturele samenleving. Het is de vraag of politici met 
minder zuivere bedoelingen dit individuele karakter niet onge
merkt uithollen ten gunste van collectieve rechten en deze vervol
gens een sacrale status te geven. Deze kwetsbaarheid van Kymli
cka's theorie is onlosmakelijk verbonden met zijn integrale bena
dering, die slechts kan leiden tot een complexe (en dus kwetsbare) 
theorie. 

Het maatschappelijke tekort 

In hoeverre biedt Kymlicka dus eigenlijk een voldoende adequaat 
antwoord? Als liberaal dènker reikt Kymlicka een juridisch kader 
aan voor zaken als politieke vertegenwoordiging en administra
tieve voorzieningen. Op zich is dit niet verwonderlijk: met hun 
aandacht voor individuele vrijheid en gelijkheid staan liberalen 
huiverachtig tegenover inhoudelijk bepaalde staatsopvattingen en 
zijn ze voorstander van een neutrale overheid. Ze spreken zich dus 
in principe niet uit over het maatschappelijke leven, waar derge
lijke inhoudelijke opvattingen (in religie en cultuur) wel een rol 
spelen. Een onmiskenbaar pluspunt is de grote aandacht voor 
institutionele vraagstukken. Bijkomend sterk punt van Kym
licka's theorie is zijn openheid voor groepsculturen. Zijn liberaal 
model verdisconteert deze realiteit en vermijdt hierdoor wereld
vreemde theorievorming. Kymlicka's visie geeft slechts een gedeel
telijk antwoord op het minderhedenvraagstuk en een dergelijke 
beperking is ook wenselijk. Het liberale gedachtegoed biedt niet 
het aangepaste begrippenapparaat om het maatschappelijke le
ven te benaderen. 
Zo lijkt een radicaal individualisme ons maatschappelijk hoogst 
onwenselijk14. Theoretisch is het volledig autonome en rationele 
individu uiteraard iets aantrekkelijks, zeker in een multiculture-
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Ie grootstad als Brussel. De pleitbezorgers van een dergelijk indi
vidualistisch multiculturalisme maken zich echter schuldig aan 

eenzijdigheid. Het is voor velen immers van groot belang om deel 
uit te maken van een sociale structuur. Tegenwoordig is de 'ver
sterking van het sociale weefsel' een modieuze slagzin geworden 
die onmiskenbaar deel uitmaakt van het politieke jargon. Maar 

een gezonde 'sociale structuur' komt niet alleen tot stand door een 
aangepast subsidiebeleid voor verenigingen. Even belangrijk lijkt 
het bestaan van een zekere gemeenschapszin en het is soms sto
rend dat aanhangers van een individualistisch kosmopolitisme 

alleen de positieve aspecten van de grootstedelijke context aanha
len. Problemen als verkrotting, vereenzaming, straatcriminaliteit 
en vervuiling vallen niet te beheersen (laat staan op te lossen) van

uit een radicaal individualisme - eventueel verzacht tot verlicht 
eigenbelang -, maar veronderstellen een verantwoordelijkheidsbe
sef tegenover het collectieve gebeuren. Op het woord burgerzin 
hoeft dan ook geen taboe te rusten. 

Communitarisme 

Op politiek vlak zijn de individuele vrijheid en gelijkheid dus abso
lute basisprincipes; op maatschappelijk vlak echter lijken ze min
der aantrekkelijk. Op het politiek-institutionele vlak is een libe
raal model hoogst wenselijk, op maatschappelijk vlak heeft een 
gematigd gemeenschapsmodel meer aantrekkingskracht. 
Bovendien vormt communitarisme zo juist een ondersteuning voor 
het liberale bestel. Vaak hebben oproepen tot meer burgerzin en 
verantwoordelijkheidsbesef iets moraliserends, toch zijn ze wellicht 
meer verkieslijk dan de gevolgen van verregaande individualise
ring. Misschien is het niet zo vergezocht om een verband te zien tus
sen de vaak schrijnende sociale vereenzaming en extreem gedrag op 
politiek en sociaal vlak15. Met 'een vorm van gemeenschapsdenken' 
bedoelen we alleszins al niet dat de gedeelde waarden afkomstig 
moeten zijn van de dominante groep. Daartegenover willen we een 
meer bescheiden vorm van communitarisme plaatsen. 
Zo zal een globaal en alomvattend waardenpatroon weinig haal
baar, laat staan wenselijk zijn: de culturele en ideologische ver
scheidenheid van de verschillende Brusselse bevolkingsgroepen is 

daarvoor veel te groot. In een meer bescheiden vorm achten we 
een gedeeld normbesef wel mogelijk. Uitgangspunt zou kunnen 
zijn dat alle Brusselaars deel uitmaken van dezelfde collectiviteit, 
wat een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 
Daarbij blijft er voldoende ruimte over voor de eigenheid van elke 
groep16. 

In onze optiek vertonen normen ook een dynamisch karakter. 
Samenlevingen evolueren en die (triviale) vaststelling gaat bij uit
stek op voor (groot)steden. In- en uitwijking, stadsvernieuwing en 

-uitbreiding kunnen ertoe leiden dat er wijzigingen optreden in 
culturele en waardepatronen. 
Behoud van de eigen identiteit hoeft ook geen totale afscherming 
van culturen te betekenen. Het is veeleer wenselijk dat er juist een 
sterke interactie bestaat tussen de verschillende minderheids
groepen. Een sterke eigenheid en openheid voor het andere zijn 
dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Dit communitaristische 'alternatief heeft ongetwijfeld iets vaags; 
dat hangt samen met de complexiteit van de problematiek. Noch 
een radicaal individualistisch kosmopolitisme, noch een doorge
dreven groepsdenken neemt het minderheidsvraagstuk voldoende 
ernstig. Al is het geen voldoende voorwaarde, een hecht sociaal le
ven hangt toch minstens ten dele af van overheidssteun aan de 
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verschillende minderheidsgroepen. De openheid zal ook bevorderd 
worden door deze politieke erkenning van minderheden. Voor een 

minderheidsgroep is het veel makkelijker zich open te stellen voor 
andere groepen en deze te respecteren als ze zelf zeker is van een 
minimale politieke vertegenwoordiging en haar culturele leven 

voldoende ondersteund weet. 

Slot 

Het is zeker de verdienste van Kymlicka's benadering die wissel
werking te stimuleren. In tegenstelling tot het huidige gangbare 
politiek liberalisme veronachtzaamt hij het maatschappelijke le

ven niet, maar verfijnt hij het liberale denken om een rijk cultu
reel leven mogelijk te maken. Zijn 'verrijkt' liberaal model biedt 
echter geen antwoord op alle vragen. Met name op het sociale vlak 
lijkt een gematigd gemeenschapsdenken een wenselijker benade
ring dan een liberale optiek. Ook op dat vlak is Kymlicka's bena
dering echter erg waardevol: ze erkent immers uitdrukkelijk de 
waarde van groepsidentiteiten en creëert daarmee de mogelijk
heidsvoorwaarde voor een rijk gemeenschapsleven . • 

Noten 

1. Met dank aan Johan Basiliades voor de inspiratie. 
2. Ik loop vooruit op de verderop te bespreken theorie van 
Kymlicka. 
3. Berustend op individuele vrijheid en gelijkheid. 
4. Groepen zijn van belang voor individuele identiteitsvorming 
maar ook voor adequate uitoefening van individuele rechten. 
5. Bij deze vertegenwoordiging ligt het vereiste stemmenaantal 
aanzienlijk lager dan voor een 'gewone' zetel. 
6. Voor het omvangrijke oeuvre van Kymlicka zie vooral 
Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority rights, 
1995. 

7. Hoe ver deze erkenning kan gaan komt verderop aan bod. 
8. Een bijzonder sprekend voorbeeld is het vroegere apartheidsre
gime. 
9. Inzoverre deze groepen specifieke voorzieningen vragen, zijn die 
juist gericht op betere integratie (cf. supra). 
10. Een logische grens omdat de ene ongelijkheid anders de ande

re vervangt. 
11. Kymlicka laat overtuigend zien dat vroegere liberalen de min
derheidsproblematiek een prominente plaats in hun theorievor
ming gaven. In het naoorlogse liberalisme verzwakte die aandacht 
voor een meer abstract-universele invalshoek. Een genuanceerde 
aanpak van het minderhedenvraagstuk blijft daardoor een merk
waardige blinde vlek in vele partijprogramma's. 
12. Duidelijk uit de strikt persoonlijke uitoefening van dit recht. 
13. Het is steeds meer 'Vlaamse Brusselaars' dan 'Brusselse 
Vlamingen', waaruit alleszins geen dominante identiteit spreekt. 
14. D.w.z., sociale verbanden moeten niet gebaseerd zijn op onge
lijkheid en dwang, maar zijn wel een noodzakelijke component 
van het maatschappelijke leven. 
15. Zie het onderzoek van o.m. Elchardus: een sterk verenigings

leven bevordert respect voor democratische waarden. 
16. Het onderscheid tussen verschillende soorten minderheden is 
hier niet van fundamenteel belang, het gemeenschappelijke is hier 
van tel. Wat uiteraard niet wegneemt dat de erkenning van min

derheden het gemeenschapsleven kan versterken. 
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Globale rechtvaardigheid 
Namens zichzelf en 27 andere slachtoffers van het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen 

Shabra en Shatila heeft de 33-jarige Souad Srour al-Mere'eh de Israëlische premier Ariel Sharon voor 

de Belgische rechter gedaagd wegens misdaden tegen de mensheid. De vraag hoe realistisch het is om 

negentien jaar na dato nog verhaal te halen, kan het best beantwoord worden met de uitspraak van 

haar Libanese advocaat Chibli Mallat dat 'dit het tijdperk van globale rechtvaardigheid is'. Het proces 

tegen Sharon is als blijk hiervan op te vatten en maakt ons zodoende daarvan bewust. Een bewust

wording die noodzakelijk is voor haar politieke vertaling. 

Daarvoor is echter niet het gerechtsgebouw in Brussel, maar het VN-gebouw in New Vork de aangewe

zen plaats. Dáár zal 'het tijdperk van globale rechtvaardigheid' bewaarheid moeten worden. Daarvoor 

is een grondige reorganisa

tie van onze volkerenorgani

satie een eerste vereiste. 

Denk daarbij aan de ophef

fing van de ondemocratische 

(vetorecht!) Veiligheidsraad 

en de overheveling van zijn 

'vredestaak' naar de Alge

mene Vergadering. Hierdoor 

moeten de Verenigde Naties 

kunnen uitgroeien van een 

ongeloofwaardige organisa

tie van regeringen die natio

nale-economische en -veilig

heidsbelangen vooropstellen 

(getuige de Amerikaanse 

verwerping van 'Kyoto' en 

het Amerikaanse 'ruimte

schildplan'), tot een mondi

aal beleidscentrum met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat uiteraard 

nooit de herinnering aan de afschuwelijke slachtpartij in Shabra en Shatila zal kunnen uitwissen. 

Herhaling van deze schandvlek in de geschiedenis van de twintigste eeuw (om maar te zwijgen van 

'Verdun' en 'Auschwitz') zal het daarentegen wel weten te voorkomen. Daarmee zal vorm zijn gegeven 

aan de 'Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld', waartoe de Algemene 

Vergadering van de VN in november 1998 unaniem besloot (Resolutie 53/25) na een oproep van alle in 

leven zijnde Nobelprijswinnaars voor de Vrede. 

Wouter ter Heide, Zwolle 
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SWB Wetenschapsdag 2001 
over onderwijs 

Plaats: Polman's huis, zaal 'Ottone', Kromme Nieuwegracht 62, Utrecht. 
Tijd: zaterdag 8 december a.s., van 13.00 tot 17.00 (na afloop gelegen
heid voor een drankje). 

Deze dag is met name bestemd voor D66'ers die werken in het onderwijs 
of in hun werk daarmee raakvlakken hebben. Natuurlijk is een ieder met 
bijzondere belangstelling voor dit themaveld ook van harte welkom. 

Inhoud 
Het centrale onderwerp is: de toekomst van het funderend (basis- en 
voortgezet) onderwijs. Meer gericht luidt de vraagstelling: welke gevolgen 
hebben bepaalde maatschappelijke trends (zoals digitalisering, commer
cialisering, individualisering en de ontwikkeling van de multiculturele 
samenleving) voor de aard en organisatie van, en de verhoudingen in het 
onderwijs? . 

'De aard van het onderwijs' duidt op de inhoud, de vormen en de organi
satie. 'Verhoudingen in het onderwijs' hebben betrekking op de verant
woordelijkheden en verwachtingen die de direct betrokkenen hebben ten 
aanzien van elkaar. Allerlei thema's kunnen onder deze noemer worden 
gebracht, zoals de betekenis die het onderwijs moet houden dan wel krij
gen (sociaal-cultureelJeconomisch-maatschappelijk), de rol van de over
heid en van het particulier initiatief, de positie en status van de leraar, de 
betrokkenheid van de ouders, ICT, de motivatie onder kinderen/jongeren, 

meertalig onderwijs en de positie van leerlingen uit minderheidsgroepen. 

Deelnemers 
De zaal is geopend vanaf 12.30 uur. Bij binnenkomst kunt u een kopje 
koffie of thee nuttigen. Om 13.00 start het programma, waaraan wordt 
deelgenomen door o.a. : 
- Ursie Lambrechts, lid Tweede Kamer D66 (portefeuille Onderwijs) 
- Jules Pieters, hoogleraar Onderwijskunde Universiteit Twente 
- Leo Prick, directeur Intervu, publicist over onderwijs 
- Henk Pijlman, oud-D66 wethouder (portefeuille Onderwijs) in Gro-
ningen, bekend van de 'vensterscholen' 
- Alexander Rinnooy Kan, lid Raad van Bestuur ING, co-auteur 'Bij de 
les!' 
- Frans van Vught, rector magnificus Universiteit Twente, lid Onder
wijsraad 
De dag wordt voorgezeten door Jos EIbers, voorzitter College van Bestuur 
Ichtus Hogeschool. 
Naast een aantal inleidingen en een discussieforum wordt ook plaats in 
het programma ingeruimd voor interactie met de zaal. 

\ Aanmelden 
De kosten voor het bijwonen van deze bijzondere bijeenkomst bedragen 
Fl. 25,- per persoon. De betaling kunt u bij binnenkomst op de dag zelf 
verrichten. 
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden: 
per E-mail: landelijksecretariaat@d66.nl 
per fax: 070 3641917 t.a.v. D66 - SWB 
per post: D66 - SWB, Postbus 660, 2501 CR Den Haag 
eventueel per telefoon: 070 3566066 
In alle gevallen onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer 
en eventueel E-mailadres, en de aanduiding 'SWB Wetenschapsdag'. 
Na aanmelding ontvangt u een uitgewerkt programma-overzicht . • 

2 
IDE E - NOVEMBER 2001 



REDACTIONEEL 

Geen idee? 
Politiek gaat niet alleen over het moment waarover ieder zich druk maakt, de brandende 
kwestie die uit het niets opdoemt, het debat tot een kookpunt brengt en dan als vluchtig 
gas weer verdwijnt. Politiek is al evenmin louter een sträk uitgevoerd regeerakkoord en 
de daaruitvolgende som van wapenfeiten die zowel coalitiepartners als oppositie hopen te 
verzilveren op verkiezingsdag. De 'waan van de dag' houdt de gemoederen bezig, maar 
morgen is er weer een dag. En hoe zal die eruit zien? Wat zijn de ethische haken en ogen 
aan onze technologische mogelijkheden, hoe voorkomen we bij ons en elders de tweedeling 
van rijk en arm, wie betaalt de vergrijzing en zet Methusalem achter een pc, hoe houden 
we onze biotoop leefbaar en het bestuur transparant? Dat zijn nu typisch onderwerpen uit 
het domein van Idee. 

Als D66-lid ontvangt u deze special van Idee gratis. 

Omdat we u willen informeren over een wetenschapsdag die gewijd is aan de toekomst, 
want de toekomst van het onderwijs. Ook omdat we u een Idee willen geven, want D66 
heeft niet zo gek veel instituten die in alle stormen overeind bleven en het inmiddels tot 
een eerbiedwaardige leeftijd hebben gebracht. Spreekbuis van de werkgroepen van het 
wetenschappelijk bureau, en van iedereen die het daarmee niet eens is. Omdat ook de par
tij zich niet uitsluitend fIxeert op de huidige partijlijn en het heden, maar kwesties bekijkt 
met een toekomstperspectief. Eenzelfde benadering als uw motivatie om lid te worden, of 
niet soms. 

Idee is net zo lastig als D66. 
Idee is gericht op het gedachtegoed en de agenda van D66 op de langere termijn. De 

auteurs zijn daarom ook niet alleen afkomstig Uit de partij geledingen , zoals onze volks
vertegenwoordigers en de werkgroepen van het wetenschappelijk bureau. Wij geven juist 
ook betweters de ruimte, vernietigend tegenbewijs uit de wetenschap, querulanten langs 
de zijlijn en luizen in de pels van de luizen in onze pels. Zolang ze maar met argumenten 
komen. Idee mobiliseert expertise en standpunten over maatschappelijke ontwikkelingen 
van binnen en van buiten de partij, om te reflecteren op de potentiële betekenis van deze 
inbreng in de politiek van D66. Alleen zo houden we elkaar scherp. 

Idee is een hele steun voor D66. 
Want de partij heeft naast leden en kiezers óók intermediairs nodig, mensen die de inhou
delijke inzichten vertalen in politieke en strategische argumentatie én in maatschappelij
ke betrokkenheid. Idee biedt aan die belangrijk~ intermediairs een medium en is daarmee 
een bruggenbouwer voor de eigen achterban, maar ook voor de sympathisanten in de 
maatschappelijke en wetenschappelijke netwerken. 
Daarmee is Idee ook een proeftuin voor vernieuwende inzichten. Enige afstand tussen 
blad en partij is heel gezond, het vergroot de kans op nieuwe impulsen, kritische kantte
keningen, opinies waartegenover je standpunt moet bepalen, ook als je ze niet overneemt. 
Omje partij fundament te geven (en te laten behouden) is het noodzakelijk datje nadenkt 
over de achtergronden en de gevolgen van het denken van de partij. En een podium hebt 
om daarover in vrijheid met elkaar in debat te gaan. Als D66 geen blad als Idee had, zou 
ze het moeten oprichten. 

Gelukkig is dat niet nodig. 

U kunt zich abonneren. 
Zoals de wetenschap betaamt, eerst maar eens een proef. Betaal nu 30 euro (pakweg 66 
gulden), en u bent verzekerd van Idee tot eind 2002. Wie dan leeft, dan zorgt. Beschouw 
het als een investering in uw toekomst, en in de toekomst van Idee. In het colofon hier
naast staat hoe u zich kunt abonneren. Goed idee? 
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Kees Verhaar, voorzitter redactieraad, 
Arthur Olof, eindredacteur 
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PERSPECTIEF 

WTC.exe 
De dodelijke ingenieus gecoördineerde terreuraanslagen van 11 september op New 
York en Washington waren misdaden tegen de gehele mensheid. Hier werden niet alleen 
de Verenigde Staten getroffen, dit waren aanslagen van het kaliber 'nooit meer'. Maar 
de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon waren geert aanslagen op de demo
cratie. Die .volgden pas daarna, in eigen huis. Wie niet meerijdt op deze Murder on the 
Orient Express, verdient geen plaats in de 'vrije wereld'. 

Wat 'nooit meer' mocht plaatsvinden, d oor Art h U rOl 0 f mentariër, Matthew Parris, zei in The Times: 'Po-
heeft de mensheid nimmer zo vaak litieagent van de wereld spelen is geen antwoord op 
meegemaakt als sindsdien. De koele rij- de ramp in New York. Politieagent van de wereld 

tjes van talloze gruweldaden tegen de mensheid sinds Auschwitz 
zijn bekend. Wat dat betreft was 'zwarte dinsdag' een massamoord 
van dertien uit het dozijn. Toch maken wij een verschil. Alle die
ren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere. Als we 
de oorspronkelijke inheemse bevolking even vergeten (maar dat 
hadden we al gedaan), dan was dit de eerste massamoord op 
Noord-Amerikaans grondgebied. En de Verenigde Staten zijn ver
nederd, aldus premier Kok. Dat was sinds Pearl Harbour niet 
meer vertoond, en dat hebben alle Japanners geweten, niet alleen 
de soldaten. Het is de arrogantie geweest van de Verenigde Staten 
om te denken dat dergelijke massamoorden alleen 'ver van hun 
bed' plaatsvinden. Hier heeft David Goliath in eigen huis geraakt, 
met voltreffers. Nota bene een Conservatieve Britse oud-parle-

5 

spelen was de aanleiding ertoe.'l 

Oorlogstaal 

Totaal onverantwoord namen mensen als Bush en Tony Blair, die 
zich in Pakistan ontpopte als de Mghaanse kabinetsformateur, 
het woord 'oorlog' in de mond. Oorlog met wie? Voor het gesundes 
Volksempfinden was dit geen beletsel, en de pers droeg brandstof 
aan. Waar hetzes en lynchpartijen zijn, is de pers nooit ver weg. 
Post hoc ergo propter hoc? 'De wereld wijst momenteel naar alle 
arabieren alsof zij religieus voorgeprogrammeerde monsters zijn', 
signaleerde Marie-José Mondzain2 in Le Monde, 'Maar degenen 
die zich arroganter en vastberadener dan ooit gedragen zijn Bush, 
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Poetin en Sharon.' Bush was plotsklaps staatsman van de eerste 
orde, Poetin vindt eindelijk begrip voor 'zijn Tsjetsjeense probleem' 
en Ariel Sharon beëindigde de gesprekken van minister Peres met 
'onze eigen Bin Laden', Yasser Arafat. In Nova moest Kees Drie
huis een collega bedwingen die Maarten van Rossem wou aan
vliegen omdat hij de Derde Wereldoorlog niet wenste te proclame
ren. 'Wou u dan zeggen dat er niets is gebeurd?!' Vrije pers? 

Verdraagzaamheid 

Uit een enquête van het Forum-tijdschrift Contrast bleek dat 5,6% 
van de Nederlandse moslims de aanslagen goedkeurde. Of hadden 
ze er begrip voor? Bij Intomart werd het nog erger. Andermaal 
voer voor journalisten. In een andere democatie, veertig jaar gele
den, citeerde de Londense advocaat Peter Benenson in een histo
risch artikel in The Observer Voltaire: 'Meneer, ik verafschuw uw 
mening, maar ik geef mijn leven voor uw recht om haar te uiten.' 
Historisch, omdat met dit artikel Amnesty International werd 
geboren. Historisch ook, omdat het oude koek is. In Nederland 
concentreerde de pers zich op de actualiteit. In Ede gingen 

6 

Marokkaanse jongeren met veel misbaar de straat op. Later bleek 
dat niets met de aanslag te maken te hebben. 'In geen land zijn 
sinds 11 september zoveel moskeeën beklad als in Nederland', 
wreef Paul Witteman minister Roger van Boxtel van Inte
gratiebeleid in. Hebben ultra-rechtse graffiti-smeerders niet net 
zoveel te maken met integratie, als terreuraanslagen met recht en 
democratie? Kabinetswoordvoerders in het NOS Journaal moeten 
nadenken over zo'n vraag. Vrije pers? 

Recht 

De FBI heeft de hand gelegd op vijf pagina's instructies in het ara
bisch voor de daders. Waar komt dat vandaan, vraag je je af. Als 
het inderdaad van een dader was, zal hij dat toch niet op zijn 
nachtkastje hebben laten liggen. Uit een van de vliegtuigen dan? 
Een black doc. 
Na deze aanslag op de symbolen van het kapitalisme zijn zelfs de 
banken niet meer veilig, het is nu echt afgelopen met het 'bank
geheim'. Wie had dat nog durven hopen na Irangate? 
De verdenking ligt op Osama bin Laden en zijn organisatie, te 

gast bij de Mghaanse Talibaan. Net zoals Saddam 
Hoessein zonder uitzondering getraind door 'het 
vrije westen'. Er is overtuigend bewijsmateriaal, 
maar dat mogen we niet zien. De doodvonnissen zijn 
alvast uitgesproken, want je moet het momentum 
vasthouden. Texaan Bush: 'Daar hadden we in de 
goede oude tijd in het wilde westen posters voor: 
"Wanted: dead or alive".' De rechterlijke macht? 
Welke macht? 
Recht zou alleen kunnen komen van een gremium 
dat boven alle staten verheven is. In Rome is de aan
zet gegeven tot een internationaal strafhof, met zetel 
in Den Haag. Maar meer dan een aanzet is dat niet. 
De Verenigde Staten hebben jarenlang de Verenigde 
Naties ondermijnd en gesaboteerd, door eenvoudig 
geen contributie te betalen. Achterstallige betalin
gen worden nu afhankelijk gemaakt van de eis dat 
het internationaal strafhof geen Amerikanen zal 
berechten (de Helms-Biden-wet), want Tenfer, c'est 
les autres'. Nu de VS een brede coiilitie tegen het ter
rorisme nodig hebben, is het achterstallig onderhoud 
razendsnel weggewerkt. 

Er is een gruwelijke misdaad gepleegd, en de daders 
moeten worden gestraft. Maar lynchen was zo'n 'cul
turele verworvenheid' van het Wilde Westen, toen er 
nog geen 'beschaving' in Noord-Amerika bestond. We 
mogen hopen dat zelfs de Texaan Bush, fervent voor
stander van de doodstraf, zich hier niet blijvend door 
zal laten leiden. Want wie bedreigt nu eigenlijk het 
recht en de democratie? • 

Noten 

1. Pauline Bax, 'Niet iedereen staat achter Bush', in 
NRC Handelsblad van 29.9.2001 . 
2. 'Je ne me sens pas américaine' in Le Monde, 
18.9.2001. Marie-José Mondzain is hoofd onderzoek 
van het Franse Nationaal Centrum voor Weten
schappelijk Onderzoek. 
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door Jan Vis 

Mr. U . Vis is lid van de Raad van 
State en oud-hoogleraar staats
recht. 

COLUMN 

Witte rool(. 
De monarchale erfopvolging is blijkens onze grondwet tot in de puntjes geregeld. Er wordt niets aan 
het vrije spel van wat voor krachten dan ook overgelaten. Er kan ons niets onverwachts gebeuren, met 
al het denkbare is rekening gehouden. 
Onder de monarchieën is Nederland een jonkie. Toen we na de Franse tijd een koninkrijk werden, 
behoorde een fatsoenlijke opvolgingsregeling intussen tot de algemene staatkundige wijsheden. De 
geschiedenis kende immers talloze voorbeelden van niet of slecht geregelde opvolgingen. Veel moord en 
doodslag aan de hoven. 
Zoiets wilde niemand meer. 
Maar er zit iets paradoxaals aan. De fatsoenlijk geregelde erfopvolging werd werkelijkheid in dezelfde 
tijd waarin de koninklijke macht zijn dominante positie kwijtraakte. 
Hangen die twee ontwikkelingen samen? Is de fatsoenlijke regeling er misschien vooral gekomen omdat 
de positie waar het om ging niet zo veel meer voorstelde? 
En is wellicht het omgekeerde ook waar? Dat posities met grote macht slechts met grote moeite aan een 
regeling kunnen worden onderworpen? 
Het antwoord, lijkt mij, is ja en nee en hangt af van de context. Is die democratisch of niet? 
Neem het bedrijfsleven. 
Over de manier waarop topposities worden ingevuld valt in abstracto weinig aan te merken. Leden van 
de raden van bestuur worden meestal benoemd door de raden van commissarissen en de commissa
rissen zelf worden gekozen door de aandeelhouders. Volstrekte willekeur is er dus niet - maar de echte 
beslissing over wie waar komt te zitten ligt toch vooral bij een net goed zichtbare oligarchie, een 'old 
boys network' (met excuses aan de girls), vergelijkbaar met ondemocratische gremia als het politbureau 
van de CPSU of de pretoriaanse garde van het keizerlijke hof in Rome. 
Tussen de monarchale machtsstrijd van vroeger en de hedendaagse machtsverwerving in het bedrijfs· 
leven bestaat enige overeenkomst. Cor Boonstra als de reïncarnatie van een Romeinse keizer ... 
In het hedendaagse staatkundig bedrijf is het beeld anders. 
Als de kiezers het laatste woord hebben is de gang van zaken duidelijk. Democratie levert overzichte
lijkheid op als het gaat om de topposities in bijvoorbeeld de VS en Frankrijk. Waar de kiezers niet 
beslissen maar wel meetellen wordt onderhandeld; de uitkomst staat niet vast maar is wel onderwor
pen aan de goedkeuring van een democratische gekozen gremium - zoals bij ons. Niemand wordt hier 
premier als de parlementaire meerderheid hem / haar niet lust. Democratische constituties verschaffen 
duidelijkheid en voorzienbaarheid. Het onderwerp was te belangrijk om het ongeregeld te laten. 
Maar als het gaat om de dragers van de democratie, de politieke partijen, dan is het beeld opmerkelijk 
wisselend. 
Neem de lijsttrekker, wie wijst hem aan? 
Er bestaan veel verschillende procedures. Bij een onomstreden leiderschap tellen de verschillen niet. 
Maar als er meerdere 'kroonprinsen' zijn of als de enige kandidaat erg omstreden is, dan tellen de ver· 
schillen wel. Bij meningsverschil is een overzichtelijke democratische procedure onmisbaar. Ontbreekt 
zo'n procedure, dan is er alle kans op kleine en grote rampen: beschadiging van de beoogde lijsttrek
ker, van zijn aanhangers, van zijn tegenstanders, van de hele partijleiding, van de hele partij. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of het gebeurt. De recente lotgevallen in de CDA-top zijn een schoolvoorbeeld. 
De partijelite hoopte op witte rook maar het werd een uitslaande brand. 
Het gaat niet om natuurnoodwendige gebeurtenissen. Ze zijn te voorkomen. De voornaamste voor
waarde voor een heilzaam verloop ligt niet zozeer in het nauwkeurig omschrijven van de bevoegdhe
den. Beslissend is de kwantiteit van het gezelschap beslissers. Als dat klein is (en bij het CDA was het 
klein) kan er flink gekonkeld en gerommeld worden, dubbele agenda's zijn aan de orde van de dag, 
coalities kunnen makkelijk worden gevormd en opgebroken, voor de buitenwacht valt er niets te con
troleren. 
Als het gezelschap groot is ( alle partijleden of het hele partijcongres) dan is dat allemaal niet moge
lijk. Door het grote aantal beslissers blijft niets geheim, gekonkel en verraad kunnen nooit een beslis
sende omvang krijgen. Er hoeft niet te worden geworsteld' , er worden gewoon neuzen geteld. 
Democratie, het meedoen van iedereen, werkt heilzaam - ook in de partij. 
In politieke partijen als dragers van de democratie hoort geen interne oligarchie te bestaan. 
In het verzuilde, weinig democratische Nederland van vroeger met alle standsverschillen vandien bleef 
partijpolitiek leiderschap langdurig onaangevochten. De voormannen bleven lang zitten en als er 
iemand vertrok, leverde de oligarchie een opvolger. 
Die tijd is voorbij. Die manier van doen eigenlijk ook -- wie dat niet beseft kan flink wat schade aan
richten . • 
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Lessen in de toel~omst 
Een inleiding op het thema 

'Het funderend onderwijs in de 21ste eeuw' is het onderwerp van de D66-wetefbo 
schapsdag op 8 december in Utrecht. Over de noodzaak van extra investeringen in 
basis- en voortgezet onderwijs lijkt politieke eensgezindheid te bestaan, maar er is veel 
onenigheid over de beste bestedingswijze. In deze special van Idee geven onderwijs ex
perts daar hun visie op. 

T weede-Kamerlid Ursie Lambrechts legt 
politieke prioriteit bij de verbetering van 
de arbeidspositie van leraren, bestrijding 

door Erik Dees 
en Ib Waterreus 

grotere variëteit in leraarsfuncties ontstaan, 
waarbij de school een kleinschalige maatschap 
wordt waarin een team van leraren samenwerkt. 

van onderwijsachterstanden en verkleining van 
de scholen, die ook meer vrijheid moeten krijgen. De andere bij
dragen werken deze onderwerpen op uiteenlopende wijze nader 
uit. 
Leo Prick ziet in het lerarentekort een kans om het onderwijs 
anders te organiseren. De kleine groep hoger opgeleiden die in het 
onderwijs overblijft, moet beter worden benut. Zij moeten zo veel 
mogelijk worden ingezet voor taken waarvoor een hoge opleiding 
daadwerkelijk vereist is. Surveilleren en administratieve taken 
moeten worden overgenomen door ondersteunend personeel. 
Ook Erik Dees vindt dat het docentschap moet veranderen. Hij 
beredeneert dat de oplossing van het lerarentekort gelegen is in 
een verhoogd aanzien van het beroep. Dit kan worden bereikt door 
het werk te professionaliseren (de docent wordt tevens manager) 
en te variëren, in samenhang daarmee het salaris te verbeteren en 
zorgvuldiger om te gaan met de positie van beginnende docenten. 
Pas dan zal de belangstelling van jongeren voor de lerarenoplei
dingen weer toenemen, 
Alexander Rinnooy Kan en Frans de Vijlder zien eveneens een 
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De moderne ICT-toepassingen bieden bovendien 
de mogelijkheid om onderwijs op maat te leveren aan leerlingen. 
De grootschaligheid die nodig is voor de ontwikkeling van ICT-pro
gramma's en de persoonlijke ontwikkeling van leraren kan wor
den verkregen door de vorming van franchisenetwerken van scho
len. 
Volgens Erik van Buiten en Frans van Vught zou de overheid een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van di
gitaal studiemateriaal als lerarenopleidingen dat zelf gaan ont
wikkelen voor scholen. Scholen hebben volgens hen ook meer be
hoefte aan extra leraren dan aan bemoeienis uit Zoetermeer. Een 
kwart van de ambtenaren van het ministerie van OC&W zou zelfs 
overbodig zijn. 
Een praktijkvoorbeeld van succesvolle bestrijding van de onder
wijsachterstanden is de zogenaamde "Vensterschool". Het school
gebouw biedt daarbij ook huisvesting aan andere welzijns-, sport 
en cultuurvoorzieningen voor de school en de buurt. Initiatiefne
mer Henk Pijlman beschrijft het ontstaan van de Vensterschool in 
de jaren negentig, toen hij voor D660nderwijswethouder in Gro-

ningen was. 
Ook Jules Pieters benadrukt het belang van een 
nauwe band tussen scholen en de buurt. De 
investeringen zouden zich vooral moeten richten 
op de kwaliteit van de docent, omdat die door
slaggevend blijkt te zijn voor de effectiviteit van 
de school. 
Daarom vindt Ib Waterreus het de moeite waard 
om een diplomabonus opnieuw in te voeren, een 
toeslag voor docenten met een academische oplei
ding. In Nederland is de koppeling van het sala
ris aan het opleidingsniveau bij bezuinigingen in 
1986 losgelaten. Buitenlandse ervaringen laten 
zien dat alternatieve beloningsvormen voor lera
ren, zoals prestatiebeloning, zelden het gewenste 
resultaat opleveren. Een effectievere vorm van 
beloningsdifferentiatie lijkt het werken met toe
slagen, bijvoorbeeld voor regio's en vakken die 
met tekorten kampen. 

In ieder geval biedt dit nummer genoeg stof tot 
discussie voor de wetenschapsdag. Wordt ver
volgd op 8 december! 
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Onderwijs in een 
multiculturele samenleving 

Is ons ondern;ijs in staat om al die verschillende jongeren van uiteenlopende etnische 
achtergronden goed voor te bereiden op de samenleving, en kan het overheidsbeleid 
daar een zinnige bijdrage aan leveren? Die vraag vern;oordt de twijfel van velen over 
ondern;ijs en ondern;ijsbeleid. En die twijfel wordt gevoed door de vele, in hoog tempo 
opgelegde veranderingen van de afgelopen jaren: 'weer samen naar school', tweede 
fase, vmbo, basisvorming, ondern;ijsachterstandenbeleid en de nog steeds voortdende-
rende schaalvergroting: eerst in het voortgezet ondern;ijs, toen in het mbo en nu zelfs 
in het basisondern;ijs. Enige twijfel lijkt gepast of al deze veranderingen, vaak in com
binatie met bezuinigingen, wel het gewenste effect hebben en daadwerkelijk bijdragen 
aan de zo vurig gewenste verbeteringen. 

Lam b ree hts bereiden. Oude structuren en oude instru
menten voldoen niet meer. De samenleving 

heeft zich van homogeen naar heterogeen ontwikkeld. In de grote 
steden is dat het duidelijkst zichtbaar. Rotterdam kent bijvoor
beeld meer dan 200 taalgroepen en evenzoveel culturen. De sa
menleving is multi-etnisch en multicultureel geworden. 

D e eerste vraag die we ons steeds d oor U r s i e 
moeten stellen is: wat verwachten -------------
we eigenlijk van ons onderwijs? Die vraag is op zichzelf 

eenvoudig genoeg te beantwoorden. In wezen verwachten wij 
slechts dat onze kinderen en jongeren worden voorbereid op een 
hun passend plekje in de samenleving. Wij willen graag dat zij als 
verantwoordelijke burgers kunnen deelnemen aan de samenle
ving en daaraan uiteindelijk ook zelf mede vorm aan geven. Dat 
willen alle ouders, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn. 

Mammoetwet 

Het is geen ander doel dan aan het begin van deze eeuw werd ge
formuleerd, in de zestiger jaren met de Mammoetwet, eind zeven

tiger jaren en begin 
jaren tachtig met de dis
cussie over de midden
school. Toegegeven, be
paalde accenten zijn in 
de loop van de jaren wat 
verschoven. Dan lag het 
accent meer op individu
ele ontplooiing, dan 
weer meer op beroeps
kwalificaties, en nu op 
"maatwerk". Maar het 
hoofddoel verandert 
eigenlijk nooit. Onder
wijs moet jongeren voor
bereiden op een plaats 
in de samenleving. 
Wat wel verandert is de 
samenleving zelf, en on

ze inschatting wat jongeren nodig hebben om zich op haar voor te 

De auteur is Tweede-Kamerlid van D66 met Onderwijs in portefeuille. 
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Wie naar de onderwijsresultaten kijkt van allochtone kinderen in 
deze steden, wie gewoon de cijfers laat spreken en moet vaststel
len dat allochtone kinderen na de basisschool al een achterstand 
van twee jaar hebben in taal en van één jaar in rekenen, kan niet 
tevreden zijn. Wie daarbij bedenkt dat de kans miniem is dat ze 
die achterstand later nog inlopen, heeft argumenten te over dat 
het beter kan en beter moet. 
Zo langzamerhand is wel duidelijk dat het probleem niet metter
tijd vanzelf verdwijnt. Lange tijd werd uitgegaan van de klassieke 
indeling in eerste-, tweede- en derdegeneratie nieuwkomers. We 
meenden dat de eerste generatie gewoon niet zou aanhaken en dat 
de tweede generatie een voorhoede zou kennen die het pad zou 
effenen voor de derde generatie, die sociaal-economisch volledig 
geïntegreerd en geëmancipeerd zou zijn. Zo ging het toch immers 
overal in de wereld met immigranten? De praktijk heeft laten zien 
dat de werkelijkheid genuance,erder, maar ook complexer is. Dat 
laat zich het best illustreren aan de hand van een tweetal feno-
menen. 

Regeneratie 

Het eerste is de regeneratie van de eerstegeneratieproblematiek. 
Het telkens opnieuw doorgeven van achterstanden van ouders op 
kinderen. Een blijvende instroom van eerstegeneratie-allochtonen 
door huwelijken met jongeren uit het thuisland en de blijvende 
stroom vluchtelingen. Soms ook doordat een deel van de ouders er 
heel bewust voor kiest om de Nederlandse samenleving buiten te 
sluiten. Ouders die zelf goed Nederlands spreken maar er heel be
wust voor kiezen om hun kind op geen enkele wijze met de Neder
landse taal te confronteren. Dat moet de school maar doen. 
Bovendien zien we dat de instrumenten om de Nederlands taal en 
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cultuur buiten te sluiten zich sneller hebben ontwikkeld 
dan de instrumenten die de vensters naar de Nederlandse 
taal en cultuur openzetten. Wie in de Haagse Schilderswijk 
woont, de winkels ter plekke gebruikt en uitsluitend naar 
arabische zenders kijkt (waar zelfs geen schotel meer voor 
nodig is), kan nagenoeg perfect de Nederlandse samenle
ving buiten de deur houden. Kinderen van zulke ouders 
zullen van generatie op generatie de kenmerken vertonen 
van eerstegeneratie-allochtonen. 
Hoe beperkt de mogelijkheden ook zijn om hiertegenop te 
boksen, de school is toch de enige plek waar we echt toe
gang hebben tot deze kinderen en hun ouders. Juist voor 
deze kinderen kan goed onderwijs een groot verschil 
maken. En het mooie is dan dat goed onderwijs, met meer 
nadruk op het aanleren van de Nederlandse taal, gestruc
tureerde methodes, kleinere groepen en herstel van de 
menselijke maat, niet alleen voor allochtone maar ook voor 
autochtone kinderen meer kansen biedt op volwaardige 
deelname aan de samenleving. Dat bewustzijn is inmiddels in elk 
geval gegroeid. 

Misplaatst rechtvaardigheidsgevoel 

Het is evident dat de overheid hier een taak heeft. Niet alleen van
uit haar meer algemene verantwoordelijkheid voor de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs, maar vooral ook vanwege haar 
verantwoordelijkheid voor de situatie waarin we ver:.>;eild zijn 
geraakt: een groot gebrek aan samenhang in de hele infrastruc
tuur van welzijn, hulpverlening en onderwijs; geen voorrang voor 
of eisen aan taalbeheersing; geen goede taalmethodes waar ze het 
hardst nodig zijn; geen waardige positie voor de leraar; scholen 
met jarenlang achterstallig onderhoud; niet open durven zijn over 
achterblijvende schoolprestaties uit misplaatst rechtvaardigheids
gevoel. En jarenlange bezuinigingen die geen enkel kabinet ervan 
weerhielden om nieuwe, vergaande ambities te formuleren. We 
hebben het dus wel degelijk over een overheid die steken heeft la
ten vallen. 
Gelukkig is diezelfde overheid inmiddels bereid om oude fouten te 
herstellen en te investeren in wat nodig is om alle jongeren, met 
welke achtergrond dan ook, een volwaardige plaats in onze multi
culturele samenleving te bezorgen. Die bereidheid geeft hoop 
maar is zonder gericht beleid niet voldoende. 
De allergrootste bedreiging is het nog steeds toenemende tekort 
aan leraren. De absolute prioriteit zal de eerstkomende tijd dan 
ook moeten liggen bij het verbeteren van de positie van de leraar: 
het totaal aan arbeidsvoorwaarden waardoor het onderwijs weer 
een sector wordt waar men graag wil werken en er trots op kan 
zijn. Zonder leraar geen onderwijs. Niet voor autochtone kinderen, 
niet voor allochtone kinderen. Zelfs de allerbeste ICT-program
ma's zullen de leraar niet overbodig maken. Thom de Graaf ver
woordde dat laatst op een D66-onderwijscongres in Groningen 
zeer treffend: 'Onderwijs zonder ICT is onwenselijk, maar onder
wijs zonder leraar is onmenselijk.' 

Schaalvergroting 

Een tweede bedreiging voor onze nieuw geformuleerde ambities is 
de nog steeds toenemende schaalvergroting. Niet alleen in het 
voortgezet onderwijs maar nu ook in het basisonderwijs. 
Er moet heel gericht een proces op gang gebracht worden van 
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schaalvergroting naar schaalverkleining. Van grote school naar 
kleine school. De eenzijdige nadruk op de beheersaspecten van het 
onderwijs heeft tot een gigantische schaalvergroting geleid zonder 
dat het proces van kleinschalige inrichting van de school is be
waakt. Kennen en gekend worden door medeleerlingen en leraren, 
ook buiten het klaslokaal, is een voorwaarde voor een veilig en 
leerzaam schoolklimaat. Ook dat geldt voor alle kinderen, maar 
het meest voor degenen die extra aandacht nodig hebben. Dat zijn 
vanzelfsprekend de kinderen met welke onderwijsachterstand 
dan ook. 

Overladenheid 

Een derde bedreiging vormt de overladenheid en versnippering 
van inmiddels ons gehele basis- en voorgezet onderwijs. Meer is 
niet altijd beter. Wie de dikke stapels kerndoelen, eindexamenei
sen en overladen vakkenpakketten ziet, weet dat dit slechts een 
schijnbijdrage aan beter onderwijs is. D66 opteert voor minder 
verplichte vakken, een kleiner kerncurriculum, en meer ruimte 
voor de eigen keuzes van scholen, leraren en leerlingen. 
De opdracht voor de overheid zal dan ook zijn onze wet- en regel
geving zodanig in te richten dat verbeteringen en nieuwe ontwik
kelingen een kans krijgen, zonder dat wet- en regelgeving voort
durend aangepast moeten worden. Juist daarvoor moet de wet 
aangepast worden. Het is de kunst om de overheidsverantwoorde
lijkheid voor kwaliteit en toegankelijkheid volledig overeind te 
houden en tegelijkertijd meer ruimte te bieden voor initiatieven 
van onderop, wat D66 betreft binnen het publieke bestel en met 
overheidsfinanciering. Want als we het overlaten aan de markt en 
private financiering, zullen de kinderen in achterstandssituaties 
zeker niet als eersten profiteren. Particulier onderwijs is niet voor 
iedereen gelijk toegankelijk. Als we het wel toegankelijk willen 
maken voor kinderen met een achterstand, van minder welgestel
de ouders, betekent dat eenvoudigweg dat een deel van de publie
ke middelen zal wegvloeien naar het particulier onderwijs ten kos
te van het publieke bestel. De uitdaging zou moeten zijn om hier
in niet klakkeloos Amerika of Engeland achterna te lopen, maar 
om het ook hier op zijn Nederlands te doen: ruimte voor nieuwe 
initiatieven binnen het publiek gefinancierde en gecontroleerde 
bestel. Dat is pas vernieuwing. Dat geeft bovendien aan alle jon
geren betere en gelijkere ·kansen. En daar gaat het toch om? 
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De zegen van het lerarentekort 
De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden, en in het bijzonder die van leraren, laat de vol
gende ontwikkelingen zien. Nu al is sprake van een tekort aan hooggeschoolden. De 
komende jaren gaan de eerste babyboomers met pensioen. Zij waren niet alleen met 
velen maar vormden ook de eerste generatie die massaal profiteerde van de 'externe 
democratisering' van het tertiair onderwijs. Bovenop de bestaande behoefte komt dus 
de toenemende vraag naar vervanging. 

H et onderwijs is de meest vergrijsde arbeids- d oor L e 0 P r jek 
sector. Bij universiteiten, hogescholen, 
middelbaar beroepsonderwijs en alle voort-

ding tot mondhygiëniste, vervolgens tot jeugdtan
darts en ongetwijfeld straks ook tot gewoon tan
darts. Voor de tandarts betekent dat meer begelei

gezet onderwijs gaat de komende tien jaar ongeveer de helft van 
de onderwijsgevenden met pensioen. Dat geldt in mindere mate 
voor het basisonderwijs, maar ook daar zorgt de vergrijzing voor 
de uitstroom van veel ouderen met vaak een fulltime baan. In het 
gehele primaire en secundaire onderwijs gaat het volgens de 
Rijksbegroting de komende tien jaar om zo'n 80.000 fulltime lera
ren, wat anderhalf tot twee keer zo veel banen betekent. 

Vrouwvriendelijk 

Het onderwijs was tot voor kort een uitzondering als een voor 
vrouwen aantrekkelijke sector. Halverwege de jaren tachtig was 
de mogelijkheid om parttime te werken veruit het belangrijkste 
motief voor studenten om de lerarenopleiding te volgen. Uit zelf
behoud en gestimuleerd door wettelijke en maatschappelijke druk 
stellen inmiddels ook andere sectoren zich veel vrouwvriendelij
ker op. De sector onderwijs is in dit opzicht dus niet langer een uit
zondering en dus ook niet langer om die reden aantrekkelijk. Wel
licht is dat medeoorzaak van de tanende belangstelling voor lera
renopleidingen, terwijl het aantal toch al niet voldoende was om 
de uitstroom te compenseren. De conclusie is dat het een illusie is 
te denken dat we de komende tien jaren de vertrekkende leraren 
kunnen vervangen door vergelijkbaar opgeleid nieuw personeel. 
Onderwijsorganisaties zullen hun werkzaamheden dus anders 
moeten organiseren. Daarbij moeten ze rekening houden met de 
veranderende eisen die mensen stellen aan hun werk. Belangrijk 
in dit verband is de toegenomen behoefte aan perspectief. Vroeger 
had je veel dead end careers op alle niveaus, de fabrieksarbeider, 
postbode of huisarts voor het leven. Ook de leraar was daar een 
voorbeeld van. Daarnaast kenden we veel tijdelijke krachten: het 
grote leger vrouwen dat tot aan huwelijk of geboorte van het eer
ste kind werkte als huishoudster, apothekersassistente, inpakster, 
medisch analist, verkoopster. Veel ook in het onderwijs. 
Mensen verlangen nu meer de mogelijkheid van een loopbaan, 
willen groeien in hun werk en de daaraan verbonden verantwoor
delijkheden. Bovendien wordt iedereen geacht een heel leven lang 
economisch zelfstandig te zijn. We zien de gevolgen in allerlei sec
toren. Vroeger had de tandarts om de paar jaar een andere assis
tente, nu wil die assistente meer en volgt een aanvullende oplei-

De auteur is directeur van J ntervu, Psychologisch Adviesbureau voor 
Loopbaanbeleid. 
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ding en verantwoordelijkheid en minder zelf uitvoeren. 
Als gevolg van het gebrek aan hoogopgeleïden zien we overal de 
professionalisering van de werkzaamheden. De huisarts krijgt een 
praktijkassistente, politieagenten administratieve ondersteuning, 
de rechterlijke macht veel meer ondersteunend personeel. 

Toenemende verschillen 

Een derde belangrijke ontwikkeling betreft het onderwijs zelf, dat 
steeds meer moet afstemmen op de behoeften van individuele leer
lingen vanwege de toenemende verschillen tussen hen. 
Jongeren groeien steeds meer op in verschillende werelden. Vroe
ger waren er ook verschillen, maar ze waren kleiner, zeker in ver
gelijkbare milieus. Nu zien we ook tussen ouders met vergelijkba
re opleidings- en inkomensniveaus grote verschillen in life style. 
Bovendien hebben kinderen veel meer de mogelijkheid zich op 
hun eigen manier te ontwikkelen. De keuzemogelijkheden van 
vrijetijdsbesteding zijn sterk toegenomen. De een doet veel aan 
sport, de ander weet alles van computers, in het ene gezin wordt 
veel gelezen, in het andere nooit, sommigen doen belangrijke soci
ale ervaringen op als lid van een sportteam, anderen komen vaak 
in het buitenland, hebben veel buitenlandse kennissen. Dit brengt 
de noodzaak mee onderwijs waar wenselijk is af te stemmen op 
individuele leerlingen. Die wenselijkheid bestond wel, zeker waar 
het ging om verschillen in aanleg en belangstelling, maar ze is 
steeds meer noodzakelijke voorwaarde geworden. Mediatheek, 
open leercentra en IeT spelen hierin een rol. 

Consequenties 

Wat betekent dit voor het personeelsbeleid van scholen? In de eer
ste plaats zul je de schaarse hoogopgeleiden zo veel mogelijk inzet
ten bij activiteiten waar een hoge opleiding noodzakelijk is. 
Andere werkzaamheden worden verricht door mensen van andere 
niveaus. Verder moet alle medewerkers de mogelijkheid worden 
geboden om desgewenst carrière te maken. Ten slotte zullen scho
len steeds meer gedwongen zijn hun eigen kader op te leiden. 
Maar dat niet alleen. Ze zullen er ook mee moeten leven dat ze 
kader kwijtraken. Zo leert de ervaring dat veel leraren met een 
opleiding lerares basisonderwijs kiezen voor werk als assistente in 
het voortgezet onderwijs, bij voorbeeld omdat ze de verantwoorde
lijkheid voor een klas te zwaar vinden of liever werken met wat 
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oudere leerlingen. Verder heeft willen 
sommigen onder hen na enige tijd door
stromen naar een leraarsbaan in die sec
tor. Daarmee wordt een carrièrelijn her
steld die vroeger heel gewoon was: het 
doorstromen van leraren uit het basis
naar het voortgezet onderwijs en vandaar 
vaak naar het hbo. 

Zij-instroom 

Veel soelaas wordt verwacht van de zij
instroom: mensen met een hoge opleiding 
die alsnog naar het onderwijs willen. 
Hoewel ik er geslaagde voorbeelden van 
ken, valt daar onder de huidige omstan
digheden weinig van te verwachten. 
Radical career change, het voortzetten 
van je loopbaan in een heel andere sector, 
komt niet zo veel voor. Die zij-instroom 
wordt pas belangrijk wanneer het onder-
wijs het werk anders gaat organiseren. Dan gaat het om 'onderin
stroom', instroom van lager opgeleiden in verwante sectoren 
Geugdzorg, inrichtingsassistent, speltherapeut, groepsleidsters), 
mensen dus met een opleiding die aansluit bij bepaalde interes
sante aspecten. 
Tot op heden zoekt men in het onderwijs vooral mensen die zo veel 
mogelijk passen in het beeld van de leraar. Dat is logisch want bij 
de personele behoeften wordt uitgegaan van de traditionele ver
deling van alle taken onder leraren. Maar dit zal veranderen 
naarmate scholen zich steeds meer gedwongen zien het onderwijs 
anders te organiseren. Dit nu is de zegen van het lerarentekort, 
zoals ook de tandartsassistente haar nieuwe carrièremogelijkhe
den uitsluitend te danken heeft aan het tandartsentekort. Het 
lerarentekort dwingt scholen het onderwijs anders in te richten, 
wat onderwijskundig gezien ook wenselijk is. Dat is een zegen. 
Verder dwingt het tekort om mensen met ervaring van buiten de 
sector aan te trekken. Uit een onderzoek bleek dat scholen de in
troductie van leraarsassistenten zelf heel verfrissend vinden. Ook 
worden scholen gedwongen zich in te spannen om tegemoet te ko
men aan de loopbaanbehoeften van het personeel. Ook dat is een 
zegen voor het onderwijs, want het betekent dat mensen in staat 
worden gesteld hun talenten te ontdekken en verder te ontwikke
len. 
De term zij-instroom suggereert instroom op hetzelfde niveau. Die 
term past niet bij de personele ontwikkeling die het onderwijs de 
komende jaren noodzakelijk zal volgen. Scholen zullen gaan wer
ken met allerlei personeel, afhankelijk van bepaalde concrete 
werkzaamheden. De advertentie die de school nu plaatst vraagt 
om een leerkracht die flexibel is, enthousiast, breed inzetbaar, be
reid zich ook buiten de schooluren in te zetten, communicatief 
sterk, collegiaal, verantwoordelijkheidsgevoel, goed onderwijs wil
lende bieden. Allemaal algemeenheden. Logisch, want de taak is 
duidelijk: groepsleerkracht zijn. In de toekomst zal een school ge
richt gaan zoeken naar iemand met kwaliteiten op een bepaald 
terrein, bijvoorbeeld het begeleiden van individuele leerlingen, co
ordinatie van de werkzaamheden van assistenten, beoordeling 
van leervorderingen en leertekorten van individuele leerlingen en 
een aanpak om die te compenseren. Het zegenrijke gevolg van dit 
alles is dat scholen, net als andere arbeidsorganisaties, de taak-
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toedeling gaan afstemmen op de kwaliteiten en interesses van al 
het personeel. 

Kwaliteitbewaking 

De ervaring heeft geleerd dat velen huiverig staan tegenover de 
hier geschetste ontwikkeling. Men is bang dat het onderwijs kwa
litatief achteruit gaat als ook niet-leraren bij de onderwijsactivi
teiten worden betrokken. Dat iemand gediplomeerd leraar is, 
betekent niet dat hij ook geschikt is voor alle werkzaamheden die 
dat beroep met zich meebrengt. Ook leraren hebben sterke en 
zwakke kanten. Veel van hun werkzaamheden kunnen anderen 
net zo goed en soms veel beter. De introductie van leraarsassis
tenten leidde vrijwel unaniem tot verbazing: wat kan ze veel, we 
hebben het ook wel erg met haar getroffen. Een ding was duide
lijk: leraren hadden de neiging de assistenten vanwege hun lage
re opleiding (meestal mbo-niveau) te onderschatten. 
De kwaliteitsbewaking is, net zoals in iedere professionele orga
nisatie, de taak van de professionals, de leraren. Zij zijn deskun
dig op het gebied van leerstof en leervorderingen en moeten toe
zien op de kwaliteit van het werk. Ten dele zelf uitvoeren, ande
ren begeleiden, stimuleren, etc. De apotheker is illustratief. Hij 
doet lang niet alles zelf, maar is wel verantwoordelijk voor alles. 
Dit betekent dus dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de 
kwaliteit van de leraren. 

Bottle neek 

Waar halen we al dat ondersteunende personeel vandaan? In Ne
derland heeft ongeveer een kwart van alle onderwijsverlaters een 
opleiding op universitair of hbo-niveau. Dat zijn de hoogopgelei
den. De onderkant is verbijsterend omvangrijk en bestaat uit on
geveer 40% van alle jongeren die (nagenoeg) ongediplomeerd het 
onderwijs verlaten. Slechts 35% heeft dus een opleiding op het ni
veau van middenkader. Ik denk dat daar de bottle neck zit van de 
arbeidsmarkt voor de komende jaren. Die 35% lijkt onvoldoende 
gezien de arbeidsmarktontwikkeling. Want nogmaals, wat zich in 
het onderwijs voordoet is een trend in alle sectoren waar veel 
hoogopgeleiden werkzaam zijn .• 
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Wie wil docent worden? 
Het docentschap heeft vooral onder jongeren een sterk verminderd aanzien. De meer
derheid van de huidige docenten is echter behoorlijk te spreken over het beroep. Als 
één van de plezierigste kanten noemen ze de omgang met diezelfde jongeren! Andere 
pluspunten zijn de maatschappelijke betekenis en de onafhankelijkheid. Maar veel 
docenten gaan de komende tijd met pensioen en opvolgers zijn steeds moeilijker te vin
den. Er dreigt een dramatische stijging van onvervulbare vacatures. 

W aarom is het aanzien van het docentschap 
onder jongeren zo laag? Allereerst heeft d o or E rik D e e s 

het schoolvak is het moeilijk om de carrière buiten 
het onderwijs voort te zetten. 

een deel zich in de eigen schooltijd een 
negatief beeld gevormd: niet erg dynamisch, behoorlijk eentonig. 
De invoering van de 'l\veede Fase, met een meer begeleidende rol 
voor docenten, heeft niet veel verandering gebracht. Verder trekt 
de dagelijkse intensieve omgang met jongeren veel jongeren niet 
erg aan. Ze vinden de eigen groep vaak luidruchtig en niet erg ge
motiveerd. Velen herinneren zich de zware strijd die sommige 
docenten moesten leveren om zich staande te houden. Beginnende 
docenten 'uitproberen' is een wijdverbreid begrip. 

Negatief beeld 

Jongeren worden ook door andere argumenten in hun negatieve 
beeld gesterkt: 
1) de hoge werkdruk, met name voor jonge, beginnende docenten, 
die in de eerste jaren de noodzakelijke combinatie moeten opbou
wen van in- en overzicht in leerstof en -middelen, schoolorganisa
tie, didactische vaardigheden en ordehandhaving. Ook het per
centage leerlingen met echte leer- en gedragsproblemen groeit. 
Het huidige beleid wil deze groep zo veel mogelijk het reguliere 
onderwijs laten volgen, wat voor integratie en socialisatie begrij
pelijk is maar wel een extra verzwaring oplevert. Verder geven 
Nederlandse docenten relatief veel lessen aan veel leerlingen. 
Nederland scoort hoger dan andere westerse landen in aantal les
uren in een voltijdsbaan als de gemiddelde klassegrootte. 
2) Het salarisstelsel is verouderd. Het duurt ein
deloos voordat een docent in de hoogste lagen 
van zijn inkomensschaal terechtkomt en er is 
slechts zeer beperkte inkomensdifferentiatie. 
Het salaris van academisch gevormde eerste
graadsdocenten is gelijk aan dat van tweede
graadshbo'ers; communicatieve, didactische of 
aansturende kwaliteiten worden niet benoemd, 
laat staan gemeten en verwerkt in de hoogte 
van het salaris. 
3) De carrièreperspectieven zijn beperkt. Scho
len bieden slechts een beperkt aantal banen die 
anderssoortig zijn, al of niet op een hoger ver
antwoordelijkheidsniveau. En afhankelijk van 

Erik Dees is coördillator poli.tiek-wetellschappelijk werk 
van de Stichting Wetenschappelijk·Bureau van D66. 
Hiervoor wa·s hij leraar en conrector in het voortgezet 
onderwijs. 
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4) Ook bij een toenemend banenaanbod zullen de 
lesuren nog regelmatig beperkt in aantal of minder aantrekkelijk 
zijn, afhankelijk van de lessen per schoolvak, de beschikbaarheid 
en de wensen van zittende docenten. Zij verdelen voor het nieuwe 
schooljaar de lessen en bepalen wat overblijft voor nieuwkomers. 
Je kunt jongeren dus geen ongelijk geven: ondanks de positieve en 
plezierige kanten kleven er veel nadelen aan het docentschap voor 
de jonge, beginnende leraar. 

Nieuwe bronnen 

Op korte termijn ligt het voor de hand nieuwe bronnen aan te bo
ren: studenten, herintreders, zij-instromers. Hun entree biedt ech
ter op langere termijn een verschillend perspectief. Nog onbevoeg
de studenten als onafhankelijk docent voor de klas blijft een echte 
noodmaatregel. De combinatie van relatief weinig levens- en 
werkervaring en ontbrekende bevoegdheid maakt hun positie te 
zwak. Herintreders kunnen een school met hun bevoegdheid, er
varing en (hernieuwde) motivatie nog jarenlang goede diensten 
bewijzen, maar de mate van professionaliteit moet scherp in de 
gaten gehouden worden. Ook zij-instromers hebben al een bepaal
de persoonlijke ontwikkeling die doet veronderstellen dat zij de 
aanvangsproblemen sneller de baas kunnen. Bovendien laat hun 
'andere' achtergrond een frisse wind op school waaien, wat de 
band tussen school en samenleving verstevigt. 
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Meer structureel moet het docentschap echter zodanig verbeteren 
dat het ook voor jongeren weer aantrekkelijk wordt. De aard van 
het docentschap moet daarvoor veranderen, het beloningssysteem 
verbeteren en de begeleiding moet worden geïntensiveerd. 

De aard kan veranderen door de docent meer middelen te geven: 
extra ICT-voorzieningen maar ook facilitering van meer activitei
ten in en buiten de school. Voor bepaalde activiteiten moeten do
centen over assistenten beschikken zodat ze zelf meer manager 
worden. Meer variatie kan verder worden bereikt door taken en 
verantwoordelijkheden, zoals leerlaagcoördinatie, vaker te roule
ren en docenten vaker in te zetten bij externe activiteiten, zoals 
interscolair overleg of voorlichting. 
Aan docenten zullen (nog) hogere eisen gesteld worden. Zij dienen 
een sterke leerlinggerichtheid te combineren met een professione
le instelling, veelzijdigheid en leidinggevende capaciteiten. De 
voordelen zijn echter evident. Behalve meer aanzien komen er ook 
meer doorgroei- en overstapmogelijkheden omdat docenten dan 
van vele markten thuis zijn. Ze krijgen meer kans op een carrière
wending, in of buiten het onderwijs. 
Hiermee samenhangende financiële verbeteringen dragen na
drukkelijk bij aan een stijgend aanzien. Bij een verantwoordelijke 
en veelzijdige baan hoort namelijk, zeker in de beleving van jon
geren, een goede betaling. Een snellere doorstroming naar de top 
van de eindschaal is een belangrijk instrument. Ook dient (nu 
eindelijk eens!) werk gemaakt te worden van salarisdifferentiatie. 
Daartoe moet een stelsel van verschillende verantwoordelijk
heids- en kwaliteitsniveaus met bijbehorende salarisverschillen 
ontwikkeld worden. 
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Een intensieve begeleiding van jonge docenten, zowel vanuit de 
vaksectie als de schoolleiding, is van groot belang om de vereiste 
kwaliteiten in enkele jaren te ontwikkelen. De vakkennis is over 
het algemeen geen probleem, de omgang met (o.a. ICT-)middelen 
ook niet. Beginnende docenten hebben wel veel moeite met orde
handhaving en ~otivering. De zwaarste, maar ook meest uitda
gende klus voor jonge docenten is de ontwikkeling van overwicht 
en uiteindelijk gezag. Op de opleidingen moet hieraan meer tijd en 
aandacht worden besteed. En op school moeten jonge docenten ge
regeld de gelegenheid hebben om op vertrouwelijke basis ervarin
gen te delen en adviezen te ontvangen. Te horen dat vrijwel alle 
docenten het in hun beginfase wel eens lastig hebben gehad, is 
voor velen al een openbaring. 

Prettig gegeven 

Het mes snijdt aan twee kanten: als het respect voor docenten toe
neemt zal het gedrag van leerlingen verbeteren. Dan is ordehand
having minder nodig en is er meer energie en tijd voor lesgeven, 
begeleiden en o;ganiseren. Een prettig gegeven, dat naast verant
woordelijkheid, afwisseling, relatieve vrijheid, goede salariëring 
en toegenomen aanzien het docentschap tot een aantrekkelijk toe
komstperspectief maakt. 
Als de besluitvormers ons land verder willen laten ontwikkelen 
als kenniseconomie, en internationaal niet achterop willen komen 
in onderwijsbestedingen als percentage van het bruto nationaal 
produkt, moeten ze de hiervoor vereiste middelen met overtuiging 
vrijmaken .• 
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Gedachte-experiment over 
toekomstig onderwijs 

Vorig jaar presenteerden de auteurs samen met Roei in 't Veld het boekje Bij de les! 
Met ondersteuning van McKinsey en op uitnodiging van de Max Geldens Stichting voor 
maatschappelijke innovatie probeerden ze om in een concreet en inspirerend gedac~ 
te-experiment een innovatief ontwerp voor het onderwijs van de 21ste eeuw neer te zet
ten. Dat zou bij uitvoering leiden tot een drastisch ander onderwijs en een wezenlijk 
andere vorm van organisatie en bestuur dan we nu kennen. 

C
entraal staat de interactie tus
sen leerlingen en leraren. Leer
lingen moeten meer keuzevrij

heid krijgen en dat is met moderne tech-

door Alexander Rinnooy Kan 
en Frans de Vijlder 

middelmaat door een doordachte on
derwijsfilosofie. Deze filosofie is geba
seerd op welgekozen uitgangspunten 

nologie heel goed mogelijk. Met behulp van ICT is immers te on
derkennen wat de leerstijl en mogelijkheden van een individuele 
leerling zijn en is het ook mogelijk het curriculum en de vormge
ving van het programma aan individuele wensen aan te passen. 
Leerlingen krijgen daardoor onderwijskundige maatconfectie: aan 
de ene kant wordt gewerkt met standaardpakketten die ontwik
keld kunnen worden door op voldoende grote schaal te werken, 
aan de andere kant kan het aanbod op de maat van de individu
ele leerling worden geleverd. De ene keer zullen leerlingen in 
grote groepen werken, de andere keer individueel. Ook hoeft de 
school niet alle componenten zelf aan te bieden; de school of de 
leerling zelf kan ook organiseren dat een deel van de leerervarin
gen elders wordt opgedaan, terwijl de ICT ervoor kan zorgen dat 
hij toch verbonden blijft met de school, de kring docenten of de 
groep leerlingen waartoe hij behoort. 

Onderwijsfilosofie 

Een school moet meer zijn dan een verzamelplaats van klasloka
len. De 'goede' scholen onderscheiden zich op dit moment al van de 

Alexander Rinnooy Kan 

Alexander Rillnooy Ka.n is lid van de Raad vall Best.,wr van de ING Groep, 
Frans de Vijlder is werkzaam bij het Max Goole Kelilliscentrum. 
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die de schoolleiding via de leraren 
overdraagt op leerlingen. Deze 'spelregels' worden ook bewaakt. 
Er is ruimte voor het individu, maar de grenzen zijn duidelijk: de 
school is een hechte gemeenschap. 
Het creëren van een goede groepssfeer en gemeenschapszin heeft) 
een belangrijk didactisch doel: samenwerken, teamwerk is in de 
moderne economie voor vrijwel iedere functie een vereiste. Citaat 
van een leerling: 'Ik vind lassen op school leuk, omdat je daar in je 
eentje in een cabine kunt werken; maar op de werkplaats is dat: 
anders, dan moet ik samenwerken met collega's. Dat is moeilijker.' 
Maar niet alleen de leerling moet meer betrokken zijn bij de 
school. Dat geldt ook voor ouders en omgeving: veel leerlingen 
ervaren de situatie in en buiten de klas als (te) sterk verschillen
de werelden. Zo is in sommige gezinnen zó veel mogelijk met com
puters dat de school in vergelijking saai is. Andere leerlingen erva
ren het omgekeerde: een inspirerende school en een thuis waar 
school als verspilde moeite wordt ervaren. Het is belangrijk 
ouders actief te betrekken bij de school van hun kinderen. De twee 
werelden moeten in elkaar overlopen. 

Voortdurende zelfvernieuwing 

De eerder geschetste 'massa-individualisering' van het onderwijs 
vergt een geheel andere schoolorganisatie. Uitgangspunt moet 
zijn dat leraren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen 
en zeilen van de school als geheel. Dat kan als ze samen een maat
schap vormen waarin ze als lerende en zelfsturende teams samen
werken in het belang van degenen voor wie ze het allemaal doen: 
hun leerlingen. Leraren staan dan ook niet meer alleen voor de 
klas: ze werken in een team dat een bredere arbeidsdeling kent. 
Ook de schoolgebouwen moeten aan deze wezenlijk andere werk
wijze worden aangepast: werkruimten voor kleine en grote groe
pen, maar ook studieruimten voor docenten uitgerust met moder
ne ICT-mogelijkheden. Alleen leraren die willen bijleren, kunnen 
leerlingen inspireren tot gerichte belangstelling, en alleen leraren 
met oprechte interesse voor jonge mensen kunnen de vertrou
wensband creëren die tot betrokkenheid en samenhang leidt. 
De sleutel voor blijvende belangstelling voor onderwerp en men
sen is dan ook voortdurende zelfvernieuwing. Elk nieuw onder
werp en elke nieuwe leerling moeten als een positieve uitdaging 
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worden ervaren. Elke leraar is daarvoor in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk. Maar het systeem - lees: de schoolleiding en de 
betrokken overheden - dient deze zelfontplooüng te bevorderen. 
De oplossing ligt voor een belangrijk deel in een veel betere benut
ting van mogelijkheden tot functiedifferentiatie. Maar dat is niet 
te rijmen met de rigide indeling in klassen van 25, waarbij iedere 
klas wel voorzien moet worden van één leraar met ruwweg dezelf
de taak als al zijn collega's. In de toekomst hoeft een groot deel van 
de lessen niet meer klassikaal te worden gegeven: computers bie
den immers de mogelijkheid tot meer individueel onderwijs en 
zelfstandige werkvormen winnen langzamerhand terrein. 
In een school waar verschillende werkvormen worden gehanteerd 
valt veel te differentiëren. Een groot gedeelte van het werk be
staat uit het begeleiden van kleine groepjes leerlingen met relatief 
eenvoudige problemen; dit zou kunnen gebeuren door assistent
Ieraren, bijvoorbeeld beginnende leraren of zij-intreders met een 
deelopleiding. De meest eenvoudige taken zouden zelfs door 
ouders of oudere leerlingen kunnen worden uitgevoerd. Voor spe
cifieke vakken kunnen specialisten van buiten het onderwijs wor
den ingehuurd: bijvoorbeeld professionele musici voor een slag
werkcursus of universitaire wiskundestudenten voor 'remedial 
teaching'. Leraarschap wordt op deze manier weer een uitdagen
de en gevarieerde taak. 
Bij het werven en selecteren van de leraren en bij het vaststellen 
van hun verantwoordelijkheden spelen criteria als vakbekwaam
heid, prestaties en potentieel een belangrijke rol. Anciënniteit en 
opleiding zijn minder van belang. De echt goede leraren kunnen 
binnen de school de verantwoordelijkheid krijgen voor het ont
wikkelen van lesprogramma's, het coördineren van de verschillen
de vakken en werkvormen, het individueel begeleiden van leerlin
gen gedurende hun hele schoolloopbaan en het contact met de 
ouders. Zij kunnen ook, als zij daar plezier in hebben, hun jonge
re collega's trainen en coachen en aan specifieke groepen leerlin
gen specifieke aandacht schenken, groepen die meesterschap van 
de bovenste plank vergen: hoogbegaafden, achterstandsgroepen, 
of juist sterk gemengde groepen. Wie dat ambieert zou als inte
rimleraar tijdelijk de moeilijkste groepen op zich kunnen nemen -
uiteraard tegen passende betaling. Ook het soort werk waar lera
ren zich op richten, kan verschillen. Een leraar kan bijvoorbeeld 
een profiel ontwikkelen met een sterk 'mentor'-karakter - hij zou 
dan leerlingen begeleiden gedurende hun schoolcarrière en onder
steunen bij de keuze van hun vervolgstudie. Een andere leraar 
specialiseert zich wellicht in de introductie van nieuwe onderwijs
methoden. 
In het gedachte-experiment wordt de noodzakelijke kleinschalig
heid en geborgenheid van leerlingen en docenten in het primaire 
proces gecombineerd met de noodzakelijke grootschaligheid in de 
ontwikkeling van programma's en programmatuur door de vor
ming van franchisenetwerken, waarin scholen zich op basis van 
eenzelfde formule verenigen. Dat maakt ook een einde aan de wei
nig creatieve discussies over bestuurlijke en institutionele schaal
vergroting in het onderwijs. 

Vouchersysteem 

Een essentieel onderdeel van het plan is een vouchersysteem, dat 
leerlingen en hun ouders dwingt tot het maken van keuzes en de 
financiering van scholen een stuk transparanter maakt. Dat 
dwingt scholen weer tot individuele aandacht en dienstverlening. 
Het is op die manier voor oudere leerlingen ook eenvoudiger het 
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leren nog een tijdje uit te stellen, ofleren en werken op een flexi
bele manier te combineren zonder onmiddellijk als voortijdig 
schoolverlater gebrandmerkt te worden. Op haar beurt is de 
onderwijsmaatschap alert op het leveren van resultaat: dat is vaDJ 
belang om de kas en het eigen salaris kloppend te houden. He~ 
voucheridee past in een bredere benadering om de deelneme 
meer positie te geven, maar is niet voldoende. Van belang is 00 

dat er voldoende informatie beschikbaar is over de kwaliteit die 
scholen leveren en over de bestaande verschillen tussen scholen. 
Ouders en leerlingen zullen moeten leren dat hun keuzes ertoe 
doen en ook een aanzet kunnen zijn tot verandering. 

Sleuteltaken overheid 

Door de nieuwe verhouding tussen ouders en leerlingen enerzijds 
en de scholen anderzijds komen ook overheden in andere rollen 
terecht. De rijksoverheid houdt een sleuteltaak bij het toezicht op 
de kwaliteit en de toegankelijkheid van informatie hierover. De 
rijksoverheid heeft ook een belangrijke taak in het organisere 
van het veranderingsproces dat nodig is om tot de nieuwe verhou
dingen te komen en in het verschaffen van voldoende middelen 
Voor dit plan is immers extra geld nodig, zowel voor de jaarlijks 
exploitatie als voor grote initiële investeringen. Overigens ma~ 
een deel daarvan ook best uit private bronnen afkomstig zijn; dill 
versterkt de betrokkenheid van ouders, bedrijven en andere orga
nisaties bij het onderwijs. 
De lokale overheden kunnen vooral een rol vervullen als gids. Ze 
staan veel dichter bij de scholen, de deelnemers en hun woon- en 
werkomgeving. Ze kunnen deze spelers bij elkaar brengen, beïn
vloeden en helpen bij de organisatie van de informatievoorziening 
en de bestrijding van achterstanden. De ouders zijn daarbij h 
natuurlijke bondgenoten. Ouders die het beste met hun kinderen 
voor hebben - en wie heeft dat niet - kunnen er, als opvoeders en 
kiezers, in dit nieuwe samenspel voor zorgen dat enerzijds hun 
kinderen en anderzijds alle verantwoordelijke overheden echt bij 
de les blijven! • 

Literatuur 
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School venster op de wereld 
In 1990 werd Henk Pijlman in de stad Groningen na een daverende verkiezingswinst 
de eerste niet-PvdA-wethouder Onderwijs sinds 1945. PvdA-kanonnen als Jacques Wal
lage en Rein Zunderdorp waren hem voorgegaan. De gemeente had altijd al veel in 
onderwijs geïnvesteerd, en dat was hard nodig. De stad kende door de hoge en struc
turele werkloosheid veel achterstandsleerlingen. In een bruin café aan de oevers van 
het Reitdiep dacht Pijlman een oplossing uit die het als exportartikel zou schoppen to' 
Rusland en de Antillen. Maar eerst moest hij schoon schip maken. 

D e eerste vier jaar moest ik besteden aan 
de realisatie van de scholenfusie die het d oor Hen k 
Rijk afdwong. Binnen de grenzen van 

het mogelijke koos ik voor kleinschaligheid. Het bestuurlijke pro
ces was erop gericht ouders zoveel mogelijk zelf te laten bepalen 

hoe de nieuwe infrastructuur op onderwijsgebied eruit zou komen 
te zien. En dat lukte. Het lukte ook om het onderwijs buiten de 
gemeentelijke bezuinigingen te houden. De miljoenen die ik moest 
bezuinigen, legde ik volledig neer bij de bureaucratie. Ik zie nog 
het gezicht van de algemeen directeur van de dienst voor me, toen 

ze hoorde dat ik haar adviezen negeerde om op de scholen te bezui
nigen. De taakstelling voerde ze overigens loyaal en keurig door. 

Reitdiep 

D66 was ook in 1994 winnaar en ik kreeg de portefeuille Onder
wijs, Cultuur, Sport en recreatie, Minderhedenbeleid en Bestuur
lijke Vernieuwing. Een grote, maar prachtige portefeuille. Ik be
sloot daarin samenhang te ontwikkelen. Bovendien wilde ik het 

onderwijs een impuls geven. De gemeente stak veel eigen geld in 
achterstandsbeleid maar de resultaten waren niet om over naar 
huis te schrijven. Ik wilde niet afwachten tot de bezuinigingen 
naar dit terrein zouden komen, want het is wel heel makkelijk om 
de meest kwetsbaren te laten inleveren. De stad zat te wachten op 

een nieuw initiatief. 

Drs. flJ. Pijlman is plaatsvervangend voorzitter 'van hel. college van bestu"r 
van de Hanzehogeschool en voorzitter van de interdepartementale commissie 
Dagarrangementen. Van 1990 tot 1998 was hij wethouder va.n Groningell en 
inil.iatiefnemer van de Vellsl.erscholen. 
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In het najaar van 1994 nodigde ik een aantal men 
Pij I man sen uit in een bruin café in het dorp Garnwerd, 

aan de oevers van het Reitdiep. Een onderwijs
kundige, een leraar, een arts, een sportman, een bestuurskundige 
bogen zich met me over de school van de toekomst. Daar is de 
Vensterschool geboren. We gingen uit van twee groepen in onZe 

stad: er zijn veel werkloze burgers (op dat moment 20%1) en zij 
geven de werkloosheid door van generatie op generatie. Hun kin
deren hebben weinig kansen en slechte schoolprestaties. Aan sport 
en cultuur doen ze niet en vakantie zit er ook niet in. Daarnaast 
heb je de gezinnen waar man en vrouw beiden werken en veel te 
weinig tijd hebben voor alles. De combinatie van zorg en arbeid i 
nagenoeg onmogelijk, ze rennen van hot naar haar. Hun kinderen 
heten niet voor niets de achterbankgeneratie. Dan het onderwijs 
dat klaagt over te weinig middelen, slechte gebouwen en leraren 
die zich onvoldoende kunnen concentreren op hun eigenlijke 
taken. Kan dat allemaal dan niet anders? 

Gemengde scholen 

Ja, dat kan en moet anders, vonden we. Bij de scholenfusies had

den we ervoor gezorgd dat er gemengde scholen waren ontstaan 
scholen met sterke en minder sterke leerlingen. We wilden geen 
elite scholen en achterstandscholen. Kinderen in een gemengd 
school ontwikkelen zich affectief en cognitief het beste, en daarbij 
sloten we aan met een nieuwe school voor alle kinderen en h 
ouders. Verder vonden we het zonde dat de onderwijsgebouwe 
vaak leeg stonden. Konden we die niet intensiever gebruiken? Al 
je er nu eens voor zorgde dat de school wordt omringd door voor
zieningen die de burgers nodig hebben, die erop gericht zijn da 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en die ouders steu
nen die opvang nodig hebben. Een doorlopende lijn: voorschoolse 
opvang, school, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang. En 
bij de buitenschoolse opvang ook een aanbod aan sport en cultuur. 
Als we dat nu eens combineerden met een bibliotheek, een sport
hal of een zwembad. En als iedere locatie ook nog eens maatwerk 
leverde: op de ene locatie maatschappelijk werk, op de volgende 
huiswerkbegeleiding, op een derde een spel- en opvoedwinkel. En 
als we een dergelijke school nu eens zouden huisvesten in een mul
tifunctioneel gebouw, ontworpen door een hele goede architect. En 
ook in de avonduren, waar dat gewenst is, een aanbod van activi
teiten, zoals cursussen voor ouders. Als we dat allemaal zouden 

realiseren, zouden we dan geen school van de toekomst hebben 
ontworpen? 
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THEMA 

Wantrouwen 

De ideeën werden nader 
uitgewerkt in een nota 
zonder jargon, in heldere 
taal. Ik wilde niet per se 
een geïsoleerd experiment 
maar een vensterschool in 
elke wijk. De school stond 
centraal omdat ze spin in 
het web is. En 'venster' 
vanwege de betere verbin
ding tussen school en bui
tenwacht, met een knip
oog naar de Deense zus
terpartij Radikale Venstre 
Partij , ook omdat Scan
dinavische scholen tot 
voorbeeld strekten. Toen 
de nota was afgerond, kon 
het 'veld' zijn mening 
geven op een speciaal 
hiervoor belegd congres. 
Opvallend was daar het 
wantrouwen vanuit het onderwijs. Was dit een verkapte bezuini
ging? Móesten ze meedoen? Kwam er menskracht om het te orga
niseren? Zouden er écht nieuwe scholen komen? Kreeg men de tijd 
om de Vensterscholen ook werkelijk tot een succes te maken? 
Welzijn, Cultuur, Sport en Kinderopvang reageerden eigenlijk 
direct enthousiast. 
Nee, antwoordde ik, we gaan niet bezuinigen maar investeren. U 
hoeft niet mee te doen, maar u mag meedoen. Er komt mens
kracht om alles te organiseren zodat de scholen zich kunnen con
centreren op hun eigenlijke taak, het geven van goed onderwijs. 
Enja, er komen ook nieuwe gebouwen. Bovendien voegde ik er nog 
wat aan toe. Iedere vensterschool zou bestaan uit drie variabele 
elementen: samenwerkende instellingen die hun programma's op 
elkaar afstemmen, een compleet dagprogramma en ouderpartici
patie. Van die drieslag zou ik niet afwijken. Bovendien vroeg ik 
idealisme: 'Als u er geen energie in wilt steken, moet u niet mee
doen. Maar als u de enorme achterstanden van onze leerlingen te 

. lijf wilt gaan, en de worsteling van ouders met arbeid en zorg, zeg 
dan: "Ja!".' 

Exportartikel 

Ik maakte ook een afspraak met collega's op het stadhuis. Ik zou 
me niet langer verzetten tegen het voornemen dat slechts de helft 
van de meeropbrengsten OZB aan de burgers zou worden terug
gegeven, op voorwaarde dat de overige meeropbrengst zou worden 
gebruikt voor nieuwe scholen. Ik vroeg de gemeenteraad om steun 
voor de plannen en bedong dat de vensterscholen minimaal tien 
jaar de tijd moesten krijgen. En de raad stemde in. Alleen de SP 
stemde tegen, maar die stemde in die tijd nog overal tegen. Later 
werd ook deze fractie enthousiast. We zetten het proces van be
stuurlijke vernieuwing voort door vier wijken voor de eerste 
Vensterscholen aan te wijzen. Daar mocht het, maar alleen als 
men zelf wilde. We hielden informatieavonden, gesprekken met 
instellingen, gesprekken met ouders. Avond aan avond was ik met 
mijn projectleider op pad. En het lukte. Er kwam enhousiasme. 
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We werden zeer geholpen door de overvloedige publiciteit in NRC 
Handelsblad, De Volkskrant, alle onderwijs- en jongerenbladen. 
De regionale media besteedden week na week aandacht aan de 
plannen. De vensterscholen werden al snel een 'exportartikel' 
veel steden kwamen langs, er kwamen zelfs delegaties uit 
Rusland en de Antillen. 

In 1996 sloeg toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Tineke 
Netelenbos, die het project steeds had gesteund, de eerste paal 
van de eerste vensterschool, in het Oosterpark. Later zou Jacques 
Wallage haar openen, in 2000 ontving zij de Nederlandse Scholen 
bouwprijs. Jacob Kohnstamm, toen staatssecretaris van het Gro
testedenbeleid, sloeg ook twee palen. Premier Kok opende de 
tweede Vensterschool en Roger van Boxtel kwam voor de openin~ 
van nummer drie. En zo ging het door. 
Groningen heeft nu tien vensterscholen, binnenkort vijftien, en 
door het land bestaan inmiddels 250 Brede Scholen, zoals ze 
genoemd worden. Vijfhonderd projecten staan nog op stapel, 0 

achterstandsbeleid een impuls te geven, om tweeverdieners en 
hun kinderen te helpen, of om beide groepen beter te bedienen. 
En dat gaat goed. De vensterscholen hebben een groot gedeel 
van de achterstand van hun leerlingen bij de Cito-toetsen wegge
werkt. Veel meer kinderen doen aan sport en cultuur en de taak
combineerders worden beter bediend. Inmiddels ben ik wethouder 
af, maar als voorzitter van de interdepartementale commissi~ 
Dagarrangementen zal ik binnenkort advies uitbrengen aan he 
kabinet hoe de vensterschool verder kan worden benut voor ver
sterkingen van de sociale infrastructuur .• 

Literatuur 
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Investeren in onderwijs 
is investeren in de toekomst 

Dé uitdaging van onderoJijsbeleid is het laveren tussen twee maatschappelijke dime 
sws: een economische en een cultuur-politieke, sociale dimensie. Enerzijds heeft 
onderoJijs een beroepsvoorbereidende en kennis toepassende functie, anderzijds de 
vormende en ontplooiingsbevorderende functie. In laatstgenoemde komt tot uitdru 
king dat onderoJijs een belangrijke rol speelt in de sociale cohesie van onze samenle 
ving. De ultieme uitdaging is de functies bevredigend te verenigen voor alle individuen. 

O
nderwijs is een essentiële investe
ring in menselijk kapitaal. In econo
mische termen betekent dit dat een 

door Erik van Buiten 
en Frans van Vught 

vergrijzing en de sociale zekerheid zijn immers 
in grote mate afhankelijk van de economische 
situatie. D66 zou dan ook sterker moeten 

goed opgeleide werknemer meer toegevoegde 
waarde levert. De Nederlandse (kennis)economie is in toenemen
de mate afhankelijk van goed opgeleide mensen. Het toenemend 
belang van de dienstverlenende sector, de financiële sector en van 
de informatie- en communicatietechnologie is evident en blijvend. 
Kennis is echter niet waardevast maar vereist permanent onder
houd. De welvaart kan alleen behouden blijven door steeds te blij
ven investeren in ons onderwijs en de sterke kennisinfrastructuur. 
Problemen rondom de financiering van de gezondheidszorg, de 

Frans van Vught 

Erik van Baiten is marketillg director van www.ScienceGaide.org. een i.nter
netcomlllanity gericht. op het hoger onderwijs. en Lid van de programmacom
missie van D66. Frans van Vaght is Rector MagniflClLS van de Universiteit 
Twellt.e en O.m. Lid vall de Onderwijsraad. 
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benadrukken dat een investering in onderwij 
een investering is in de kwaliteit en het toekomstperspectief v 
onze hele samenleving. 

Minimale overheidssturillg 

De inrichting van het hedendaags onderwijssysteem is te veel 
gebaseerd op collectiviteit en te weinig op individualiteit. Alle leer
lingen worden geacht hetzelfde te doen en te weten, en vooral op 
dezelfde manier. Het wordt tijd dat we erkennen dat ook scholie
ren onderling sterk verschillen en verschillende onderwijsbehoef
tes hebben. Waarom geven we scholen niet meer vrijheid om hun 
visie en methodes te kiezen? Laat scholen zelf bepalen hoe ze hun 
leerlingen voorbereiden op een vervolgopleiding. 
Scholen verschillen nu al in werkwijze en accenten, maar ze zou
den meer ruimte moeten krijgen voor die verschillende stijlen en 
methodes. Door die verschillen transparant te maken, en bijvoor
beeld via internet inzichtelijk, kunnen ouders de school kiezen di 
aansluit bij hun voorkeuren en ambities. 
De overheid dient primair te bewaken dat de onderwijskwaliteit 
garandeert dat de kinderen goed kunnen rekenen, lezen en schrij
ven en dat ze de kennis en vaardigheden verwerven om een goed 
uitgangspositie te hebben voor de samenleving van de toekomst 
Daarbij verdienen digitalisering en multiculturaliteit momenteel 
veel aandacht. 

Leerkrachten 

In de huidige centralistische sturing vanuit het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden de leerkrachten 
structureel over het hoofd gezien. Dat is niet alleen een verspilling 
van hun betrokkenheid, talent en vakmanschap, daarmee geeft 
het ministerie ook een diskwalificatie van zijn eigen medewerkers 
af. En geheel ten onrechte! Een modern onderwijsbeleid is geba
seerd op de professionaliteit en betrokkenheid van docenten. Leer
krachten zijn goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Het 
is ongepast hun bezigheden in detail vanuit Zoetermeer te willen 
aansturen. 
Het is noodzakelijk om de bemoeizucht van het ministerie af te 
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bouwen. Het onderwijs heeft vooral 
leerkrachten nodig, niet nog meer be
leidsambtenaren. Wij hebben de over
tuiging dat het onderwijs niet alleen 
weinig zal merken van een afuame van 
25% van de beleidsambtenaren, het zal 
zelfs beter af zijn. Het departement zal 
zich dan meer bezighouden met de ont
wikkeling van een toekomstvisie op 
het onderwijs en met de ondersteuning 
van de activiteiten van leerkrachten, 
en minder met detailkwesties. 

ICT 

Een van de belangrijkste maatschap
pelijke ontwikkelingen waar het on
derwijs een grote rol in heeft, is het 
toenemend belang van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). Moge
lijkheden voor elektronische toepassin-
gen zijn enorm en zeer divers. Wij den
ken dat het opdoen van ICT-vaardigheden in het funderend onder
wijs van belang is voor leerlingen in hun vervolgopleidingen. 
D66 is voorstander van het stimuleren van ICT-gebruik in het 
onderwijs, waarbij in het funderend onderwijs het aanleren van de 
vereiste ICT-vaardigheden centraal staat en in vervolgopleidingen 
ICT meer gebruikt wordt bij kennisverwerving. Ook hierbij moet 
het uitgangspunt zijn dat instellingen zelf initiatieven kunnen 
nemen en daarin gestimuleerd en ondersteund worden. Centrale 
sturing door de overheid is hier niet effectief. Scholen kunnen zelf 
beoordelen wat de verstandigste inzet van tijd en middelen is. 

Ie benadering in het funderend onderwijs geheel verdwijnt. De 
daging voor onderwijsprofessionals is om die ontwikkeling vorm 
geven en tegelijkertijd de absoluut noodzakelijke sociale 
heden van leerlingen aan te blijven spreken. Indien nodig, moet 
geld beschikbaar komen om deze omschakeling te ondersteunen. 

Onderwijs in een rnuhiculturele samenleving 

Na de aanslagen in de VS op 11 september werd in Nederland 
besef groter dat onze samenleving een verzameling is ,,,',,mr,"!,,ri 

van vele verschillende culturen. In 

In de klas komen 
De overheid kan een actieve rol spelen bij de 
leermiddelen voor het ICT-onderwijs. In het 
huidige onderwijs zijn studie- en schoolboe
ken essentieel. De ontwikkeling van deze 
materialen wordt grotendeels overgelaten vaak verschlllende 

onderwijs was dat allang bekend, maar 
aanwezigheid van al die culturen 
sommigen in onze samenleving oru:ekE!r,! 
zowel Nederlanders als mensen met 

aan grote commerciële uitgeef concerns die 
daar veelal goed aan verdienen. Deze uitge
vers hebben grote moeite om digitaal studie
materiaal te ontwikkelen dat commercieel 
te exploiteren is. Scholen kunnen echter niet 
langer wachten tot de uitgevers eindelijk 
zover zijn. De minister zou een enorme bij
drage kunnen leveren als hij een aantal uni
versiteiten en PABO's de opdracht zou geven 
om digitaal studiemateriaal te ontwikkelen 

culturen samen, 
maar ligt ook de 

basis van 
gezameIUnjkJteid 

allochtone achtergrond. 
met elkaars achtergrond en OnllWItlellUK1 
heid over de wederzijdse acceptatie 
emoties die veelal gebaseerd zijn op 
tendheid en onbegrip, maar die juist 
door heel intens kunnen zijn. In de klas 
men vaak verschillende culturen 
maar in de klas ligt ook een basis van 
zamenlijkheid. Deze basis moet benut 

dat gratis ter beschikking komt. Scholen zijn dan goedkoper uit en 
het ICT-onderwijs in Nederland zou een ongekende impuls krij
gen. Een goed voorbeeld van een actieve overheid die inspringt 
waar dat nodig is. 
Met de ICT-ontwikkelingen kan voor het onderwijs een enorme 
hoeveelheid kennis ontsloten worden. De uitdaging is mensen te 
leren hoe ze met die kennis en informatie kunnen omgaan. Vinden 
van informatiebronnen en de verwerving van en omgang met ken
nis zullen in belang toenemen, zoals nu in het studiehuis al het 
geval is. Het louter leren van feitjes en rijtjes is daarmee echt ach
terhaald. De rol van leraren zal veranderen van het overbrengen 
van kennis naar het ermee leren omgaan. De leerkracht krijgt nog 
meer een coachende rol en het is niet onmogelijk dat de klassika-
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den. Kennis van geloofsovertuigingen, 
kaars geschiedenis en gewoonten vergroot het wederzijds 
Het Nederlandse onderwijs heeft een onmiskenbare rol om 
ren duidelijk te maken wat de conventies in onze "ru:llt:lJIlt:VU1!'l 

zijn, wat onze normen en waarden zijn, en waar die vand 
komen. We moeten ook de wil hebben om aan nieuwkomers e 
hun kinderen uit te leggen dat onze samenleving historisch ster 
is beïnvloed door een lange geschiedenis van vrijheid en toleran 
tie. Een multiculturele samenleving kent haar fundamenten d 
ook in die traditie. Het onderwijs van de toekomst moet niet alleen 
ruim aandacht schenken aan de vergroting van de wederzijdse 
kennis en begrip voor de verschillen, maar ook aan het besef en d 
acceptatie van de achtergrond van onze samenleving. • 
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An investment in knowIedge 
always pays the best interest 

An investment in knowIedge always pays the best interest, schreef Benjamin Franklin 
twee eeuwen geleden. Zijn uitspraak heeft nog niets aan belang en kracht ingeboet. 
Ook al wordt beweerd dat kennissen nog meer macht dan kennis opleveren, een inves
tering in kennis kent een zeer aantrekkelijk perspectief. Voor velen in onze samenle 
ving! Niet alleen de direct betrokkenen (leerlingen en studenten) ondervinden het nut, 
ook de indirect betrokkenen (docenten, familie, instelling of bedrijf, samenleving) 
spinnen garen bij een verhoging van het kennisniveau. Een investering door alle betrok
kenen is daarom op haar plaats en levert haar rendement op. 

W e zouden hier kunnen stoppen door d oor J U les P iet ers 
iedereen aan te moedigen een inves-
tering te doen en verder alle heil te 

lid van de samenleving mag wel worden ver
wacht dat normen en waarden een rol spelen bij 
keuzes en gedrag. Welke rollen spelen de private 

verwachten van de markt. Dat gaat mij wat te snel, want dan zien 
we wat over het hoofd. Ten eerste hebben investeerders de neiging 
naar goed Hollands gebruik voor een dubbeltje op de eerste rij te 
willen zitten, ten tweede hebben ze al even Hollands de neiging 
eerst naar de overheid te kijken, ten derde mag men zich afvragen 
of het (kennis-)marktmechanisme wel voor iedereen zoveel ople
vert, en ten vierde leeft de mens niet van kennis alleen. Veel ken
nis mag dan erg profijtelijk voor velen zijn, van een verantwoord 

De auteur is Hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente . 
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sector, de overheid en de samenleving in de ontwikkeling tot ver· 
antwoorde wereldburger? 

Private sector 

Een investering door de private sector is welbeschouwd slechts 
een bijdrage aan de algemene middelen via de belastingheffmg en 
het ter beschikking stellen van stage- en (fors gesubsidieerde) 
werkervaringsplaatsen. Het duale leren kan uitkomst bieden, 
maar daarvan wordt na aanvankelijk enthousiasme weinig meeli 
vernomen. Als het onderwijs, in de vorm van een aanpassing v 
het curriculum, zijn oren nog verder laat hangen naar de private 
sector, behoeft er minder gedaan (en dus gefinancierd) te worden 
aan interne opleidingen. Interessante perspectieven biedt ee 
kennisbelasting waaruit de overheid kan putten voor de financie 
ring van het beroepsonderwijs (via een algemene maatregel, nie 
via één-op-één financiering van bedrijf en school). '!bch is uit on 
derzoek gebleken dat een leeromgeving die vrijwel identiek is aan 
de werksituatie een zeer krachtig middel is om de juiste compe
tenties te verwerven voor een adequaat functioneren in de be 
roepspraktijk. Een goede samenwerking tussen onderwijs en be
drijfsleven kan in inhoudelijk en didactisch opzicht een welkome 
aanvulling betekenen op het curriculum van het beroepsonder
wijs. Dit behoeft niet te betekenen dat het bedrijfsleven de leer 
lingen van het beroepsonderwijs in grote getalen over de vloer 
krijgt. Nabootsing met behulp van realistische simulaties kan 
hiervoor goed dienst doen. In de jaren tachtig zijn de binnen Ar
beidsvoorziening ontwikkelde praktijksimulaties (bijv. oefenkan 
toren) voor het verwerven van beroepsgerichte vaardigheden een 
probaat opleidingsmiddel gebleken. 

Overheid 

Het is prachtig dat vele deskundigen vanuit hun van rijkswege te 
beschikking gestelde leunstoel niet alleen hun mening geven over 
het onderwijs maar ook bereid zijn veel tijd te steken in het ont 
werpen van goed onderwijs. Ik heb het' niet alleen over het Mi 
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nisterie van OC&W, maar ook over mijn collegae van lande
lijke pedagogische centra, van de Stichting Leerplanontwik
keling (tot de overheidstinanciering stopt), van schoolbegelei
dingsdiensten en van de vele adviesbureaus die ontstaan zijn 
en in leven gehouden worden door veel overheidssteun. Niets 
mis mee, maar we vergeten wel eens dat de werkelijke des
kundige 'voor de klas staat' of in ieder geval zou moeten 
staan. Uit onderzoek komt naar voren dat goede, effectieve 
scholen vooral uitblinken door goed onderwijs, dus door goede 
docenten die zowel inhoudelijk als didactisch hun vak ver
staan. Het doet er veel minder toe of de school geleid wordt 
door een vakbekwame directeur, blijkend uit veel manage
mentcursussen, of de school groot of klein is, of de klassen 
groot of klein zijn. In 1991 liet Wallage zich adviseren scholen 
uit te laten groeien tot mastodonten met grote aantallen leer
lingen. En zoals zo vaak moest dat met haastige spoed 
geschieden; kleine scholen moesten subiet dicht. De deskun
dige adviseurs hadden zich niet laten leiden door uitkomsten 
van onderzoek maar door hun eigen ideologische opvattingen. 
Het enige wat nog hout zou kunnen snijden was het idee dat 
er bij grote scholen meer tijd en budget zou voor onderwijs
kundig leiderschap, in de vorm van een onderwijskundig ge
schoolde directeur. Maar ook hier gold dat geen onderzoek 
had aangetoond dat de aanstelling van een directeur voor 
betere leerlingprestaties zou zorgen. Ook een verkleining van 
de klassen van gemiddeld 30 naar 25 leerlingen doet het aar
dig in de politiek, kost een vermogen, maar zet weinig didac
tische zoden aan de dijk. De kwaliteit van de docent is wat 
echt telt. En daar kan wat aan gedaan worden. Uit interna
tionaal vergelijkend onderzoek blijkt dat leerlingen op de 
Nederlandse basisschool al op achterstand staan op het ter
rein van het science-onderwijs (natuur- en techniekvakken). 
Dit geldt vooral voor meisjes. Die achterstand wordt ondanks 
acties als Techniek 15+ en Kies Exact niet meer tenietgedaan. 
Verklaring kan zijn dat docenten basisonderwijs geen ofnau
welijks scholing krijgen in deze materie of dat er geen belang
stelling voor deze onderwerpen is bij de samenstelling van het 
curriculum. Werk aan de winkel voor de overheid en de 
Lerarenopleidingen! waarin zelfs een hoogleraar fors in aanzien is gedaald en in 

Samenleving 

Vroeger, lees uit nostalgische overwegingen 
de streekromans er maar op na, was het 
leven helder en overzichtelijk. In het dorp 
had je de baron, de dominee of pastoor, de 
dokter, de notaris, en het hoofd van de 
school. Zeer gerespecteerde leden van de 
samenleving. Maar kom daar tegenwoordig 
nog maar eens om. De baron moet zelf zijn 
tuin wieden, de dominee of pastoor wordt 
niet meer geloofd, de dokter is zelf ziek, de 
notaris wordt onderworpen aan een waren
onderzoek, en het hoofd van de school is over
spannen. Het respect is verdwenen. Geen 
wonder dat kinderen hun ouders napraten 
als het gaat om waarderende woorden over 

D at moest als 
zo vaak met 

haastige spoed 
geschieden; 

kleine scholen 
moesten 

subiet dicht 

populariteitspoll plaats maakt voor am.,hJ'''l'l 

dieners, kletsmeiers en praatjesmakers, 
een tijd waarin de leugen wordt gedoogd 
de overheid de andere kant opkijkt, 
we niet van kinderen verwachten dat ze 
tig in de bank zitten van een overvolle klas 
een te grote school. Respect komt niet 
door van iedere toekomstige burger te 
dat hij of zij respect toont voor de mening 
prestaties van andere burgers. Het gaat 
het creëren van een pedagogisch 
waarin de driehoek lee:rtlJllg-SiClU)Ql-tmUSSiltUf 

van de drie combinaties uit elkaar wordt 
speeld. Het pedagogische klimaat kan 
gedijen in een situatie van kleine coDllPa.~ 
scholen die nauw verbonden zijn met 
buurt. Scholen waar docenten en l .... 'rl;.na .. YI 

genoemde personen. En wat moet je als kind met een ouder die 
met het slaghout van de plaatselijke honkbal vereniging de docent 
van zijn kind op andere gedachten probeert te brengen. In een tijd 

elkaar kennen en waar sociale controle in de positieve zin van 
woord kan worden uitgeoefend. Maar ook scholen waar d()(:en'l:eq 
en ouders/verzorgers elkaar kennen . • 
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PERSPECTIEF 

Loon naar lesgeven? 
Lessen uit het buitenland 

Het voortgezet onderwijs kampt met een groot lerarentekort. Lesgeven lijkt weinig aa 
trekkingskracht te hebben: het heeft aan status ingeboet en biedt nauwelijks carrière 
mogelijkheden. Een rondgang langs andere Westerse landen leert dat lerarentekorte 
en de statusdaling van het beroep geen typisch Nederlandse verschijnselen zijn. Veel 
landen blijken te zoeken naar mogelijkheden om het loopbaanperspectief van lerare 
aantrekkelijker te maken. Wat kunnen we leren van ervaringen uit andere landen? 

O m te beginnen is het salarisniveau een d I b Wat e r reu s en de VS duurt het nog langer. 
belangrijke factor. In de landen die geen _ o_o_r_________ De laatste jaren worden de Nederlandse salaris 
algemene lerarentekorten hebben, zoals schalen echter ingekort, zodat leraren sneller d 

Frankrijk en Duitsland, verdienen docenten een salaris dat kan top van hun schaal bereiken. Weliswaar kan dit jonge lerare 
concurreren met het salaris van hoger opgeleiden in andere secto- extra motiveren maar het kan ten koste gaan van de motivati 
ren. van oudere leraren, die immers eerder aan hun top zitten en gee 
In Nederland blijken met name academici die voltijddocent zijn progressie meer kunnen boeken. Het lijkt verstandiger om in 
relatief weinig te verdienen. Tegelijkertijd is de werkdruk relatief zetten op een redelijke progressie van jaar tot jaar dan op een z 
hoog. Zowel het aantal leerlingen per docent (18 tegen gemiddeld kort mogelijke schaal. 
15) als het aantal lesuren (870 tegen gemiddeld 770) is hoger dan In Frankrijk, de VS, Australië en Nieuw Zeeland is de belonin 
in de meeste andere landen. Het aantal Nederlandse docenten dat ook rechtstreeks gekoppeld aan de gevolgde opleiding. I 
in deeltijd werkt is dan ook bijzonder hoog (35% tegen gemiddeld Nederland is deze directe koppeling in 1986 afgeschaft. Om de sta 
15%), hoewel het percentage vrouwen opvallend genoeg nog rela- tus van het beroep te vergroten en het aantrekkelijker te make 
tieflaag is (30% tegen gemiddeld 50%). Gegeven het lerarentekort voor academici is het te overwegen om weer een soort diploma 
zijn klasseverkleining en urenvermindering geen optie. Urenver- nus in te voeren. 
mindering is ook niet nodig gezien de ruime mogelijkheden om in 
deeltijd te werken. Wel kan gedacht worden aan de inzet van meer 
ondersteunend personeel en een betere salariëring. Verder is het 
verstrekken van een bonus voor voltijder" (of een premie voor 
overwerk) het overwegen waard om het lerarentekort effectief te 
bestrijden en om voltijds werken aantrekkelijker te maken. 

Diplomabonus 

Om docenten een carrièreperspectiefte bieden is het uiteraard ook 
belangrijk welke criteria worden gehanteerd voor salarisverho
ging. In vrijwel alle landen stijgt de beloning van leraren met het 
aantal jaren ervaring. Dit kan worden verklaard door het gebrek 
aan promotiemogelijkheden, waardoor motivatie middels de belo
ning op een andere wijze moet worden bewerkstelligd, bijvoor
beeld door het salaris te laten stijgen met het dienstverband. In 
Nederland duurt het bijvoorbeeld ruim 20 jaar voordat een leraar 
de top van zijn salarisschaal bereikt, maar in Frankrijk, Duitsland 

De auteur is redacteur van Idee. Hij is bezig met een promo/ie-onderzoek 
naar 'Beloning en personeelsbeleid in het onderwijs'. Dit ar/ikel is grotendeels 
gebaseerd op eell vergelijkende studie van het voortgeze/ onderwijs ill 
Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, E ngelalld, Australië, N ieuw 
Zeeland en de Verenigde Staten (VS): Incenli ves ijl Secondul'y Educalion, an 

I nlCJ'nalional Compal'ison, A fIIsterdafll: Ma.x Coote Kenlliscelltrul11, verschijnt 

eind 2001. 
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Prestatiebeloning 

Een aantal landen heeft ervaringen met prestatiebeloning, indivi 
duele beloning naar functioneren. Er bestaat geen overeenstem 
ming over het ideale beoordelingssysteem aangezien de wijze v 
beoordeling van land tot land verschilt. In het Franse systeem 
versneld carrière gemaakt worden als docenten goede beoordelin 
gen krijgen van de inspectie en de schoolleiding. Het beoorde 
lingssysteem is niettemin omstreden, omdat de beoordelingen nie 
regelmatig plaatsvinden. Sommige leraren moeten meer dan tie 
jaar wachten op een bezoek van de inspectie. 
Sinds kort is ook in Engeland sprake van een combinatie va 
interne en externe beoordeling die bepalend is voor een eventuel 
promotie naar een hogere salarisschaal. De eerste resultaten lij 
ken te bevestigen hoe moeilijk het is om een objectief onderschei 
te maken in de kwaliteit van docenten. Maar liefst 95% van dege 
nen die zich hebben aangemeld blijkt namelijk bevorderd te zijnl 
Een algemene loonsverhoging zou waarschijnlijk niet alleen goed 
koper zijn geweest, maar ook een sterke demotivatie van de reste 
rende 5% hebben voorkomen. Het falen van die groep word 
temeer benadrukt doordat ze een kleine minderheid vormt. 
In Nieuw-Zeeland en Zweden is de beoordeling een interne aange 
legenheid. Als er geen beperkingen zijn aan het door de overhei 
beschikbaar gestelde budget voor loonsverhogingen, zoals i 
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king tussen docenten ontmoedigd worden als_. 
moeten concurreren om een salarisver~. 

Teambelorring 

10 ,X'Lehrer. Mehr als nur ein .Job. 

Nieuw-Zeeland, blijken interne beoordelingen vaak uit te lopen op 
een automatische bevordering. Scholen hebben er natuurlijk wei
nig belang bij om leraren een gratis loonsverhoging te ontzeggen. 
In Zweden heeft de schoolleiding' wel te maken met een beperkt 
budget voor salarisverhogingen, maar kan daarbinnen voor iedere 
leraar afzonderlijk de individuele loonsverhoging bepalen. Op
vallend genoeg zijn sindsdien de verschillen tussen aanvangssala
rissen een stuk groter dan tussen de salarissen van ervaren do
centen. Veel nieuwe docenten verdienen zelfs meer dan docenten 
met jarenlange ervaring. De zwakke onderhandelingspositie van 
ouderen kan worden verklaard doordat zij weinig alternatieven 
buiten het onderwijs hebben, terwijl jonge docenten kunnen pro
fiteren van de lerarentekorten. Wel lopen scholen het risico dat 
oudere leraren gedemotiveerd raken als zij merken dat zij minder 
verdienen dan sommige nieuwkomers. 

Schaal 12 

Ook in Nederland hebben scholen trouwens de nodige vrijheid in 
het toekennen van een hoger salaris. Zo kunnen Nederlandse 
scholen zelf bepalen of ze docenten een 'schaal 12'-functie toeken
nen, die vroeger automatisch gekoppeld was aan een academische 
opleiding en lesgeven in de bovenbouw. Overigens doet het Minis
terie van OC&W het nog steeds ten onrechte voorkomen alsoflera
ren in de bovenbouw automatisch een hoger salaris krijgen (Zie 
bijvoorbeeld de wervingscampagne www.leraar.nl en OECD Edu
cation at a Glance 2001, p.204-205). Het gevaar bestaat dat lera
ren teleurgesteld raken als onduidelijk is of en wanneer het beloof
de salaris voor hen is weggelegd. Vaak worden schaal-12-functies 
gekoppeld aan allerlei extra activiteiten buiten het klaslokaal in 
plaats van aan de kwaliteit van het lesgeven. 
De functie van Advanced Skills Teachers (AST) in Australië heeft 
een vergelijkbaar probleem gekend. Hoewel deze functie nadruk
kelijk bedoeld was om goede leraren voor de klas te houden en toch 
extra te belonen, zijn de meeste AST's in de praktijk belast met 
meer administratieve taken. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
de meeste Australische staten de functie hebben afgeschaft. 
Om periodieke beoordelingen van leraren geaccepteerd te krijgen 
en willekeur te voorkomen moeten allerlei beveiligingen en proce
dures worden ingebouwd. Hieraan zijn echter hoge kosten ver
bonden (inspectie, administratie) die wel eens groter zouden kun
nen zijn dan de baten. Bovendien kan de onderlinge samenwer-
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Randstadtoeslag 

Overigens zijn andere vormen van beloninpilift'eteattde denk 
baar waar minder bezwaren aan kleven. VriJwèl alle landen ma 
ken gebrûik van bijzondere toeslagen. De meeste daarvan zijn 
koppeld aan extra taken, hogere kosten van levensonderhoud ( 
gevolg van lokale of familie-omstandigheden) of moeili,jk. te ver 
vullen vacatures. Een belangrijk voordeel van dergelijke10es 
is dat zij flexibeler ingezet kunnen worden dan (permanente) sala 
risverhogingen. Aangezien de schaarste aan leraren sterk ver 
schilt tussen vakken en regio's, kunnen bijzondere toeslagen ee 
effectief instrument zijn om lerarentekorten te bestrijden. Om di 
reden liggen specifieke toeslagen voor leraren op achterstands 
scholen en in de grote steden ('randstadtoeslag') voor de hand . • 
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PERSPECTIEF 

Zonder overdrijving: uit de school 
vijftig jaar geleden stond de samenleving onder leiding van een handjevol academici 
en had iedereen banden met een politieke partij. Nu is iedereen drs. en staat de samen-
leving onder leiding van een handjevol partijleden. Dit wordt de democratisering van 
het hoger onderwijs genoemd. Hoe wenselijk is die democratisering? 

H
et wetenschappelijk onderwijs 
lijkt zijn maatschappelijk nut te 
bewijzen. Er zijn meer mensen 

schappen kan ik niet noemen: daar is geen 
door Wouter-Jan Oosten geld om promovendi aan te stellen. 

gegradueerd, er zijn meer mensen die zich voorbereiden op een 
academische promotie en de professoren zijn uit hun ivoren toren 
gekomen. De vraag is of we daarbij willen vergeten dat veel van de 
gegradueerden iets vaags en toegepasts gestudeerd hebben, in 
plaats van de rechtsgeleerdheid, godgeleerdheid en geneeskunde 
waarmee men aan de universiteiten eeuwenlang tevreden was. 

Drie keer gedemocratiseerd 

Ook bij het aantal promovendi is een kanttekening te plaatsen. De 
bedoeling van de ingevoerde twee fasen was dat een promovendus 
gedurende vier jaar werd opgeleid, begeleid en zijn of haar proef
schrift schreef. De vier jaar blijkt bijna altijd te kort, van opleiding 
en begeleiding komt vaak niets terecht. In laboratoria werken pro
movendi vijftig uur per week om de experimenten te doen waar
voor hun hoogleraren geen tijd meer hebben. In de sociale weten
schappen werken promovendi als beleidsadviseur in het contract
onderzoek, werk waarvoor hun leeftijdgenoten in de consultancy 
het dubbele betaald krijgen. Misstanden in de geestesweten-

De mlleltr is redacteltr van Idee 
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Dat de hoogleraren uit hun ivoren toren 
zijn gekomen, tenslotte, is een andere manier om te zeggen dat de 
eretekenen van het professoraat aan managers uit het bedrijfsle
ven worden uitgedeeld zoals op het Capitool een tandeloze senaat 
usurpatoren titels toewierp, waar die titels ooit de ambten van de 
Romeinse republiek waren geweest. 

Bachelors / masters 

Met de invoering van de BalMa-structuur wordt alles nog eens 
veranderd. Laat ons niet vergeten dat dat gelegenheid is om iets 
te verbeteren. Hoogst waardevol in het Nederlandse hoger onder
wijs is het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten. Laat 
de universiteiten nu eens al het onderwijs voor bachelors overla
ten aan de hogescholen, alsook al het beleidsrelevante onderzoek. 
Geef de universiteiten voor echt onderzoek een vast promillage 
van de rijksinkomsten. Het zal wel niet haalbaar zijn de hoge
scholen te verbieden masters op te leiden, maar als de universi
teiten van dat onderwijs hun kerntaak maken, zal het verschil 
tussen de instellingen wel duidelijk zijn. Kan een universiteit zijn 
meerwaarde niet bewijzen door zich met onderwijs tot masters te 
beperken, dan heeft de academie geen functie meer. Het Capitool 
is immers ook een museum geworden .• 

IDEE -NOVEMBER 2001 

1 1 



PERSPECTIEF 

. Erl~en de waarde van nieuwl~oIners! 
Nieuwkomers die de asielprocedure met goed gevolg hebben doorlopen, blijken ons 

land voor nieuwe problemen te stellen. Nu komt het immers aan op de integratie, op 
het kunnen leven en werken als volwaardig lid van onze samenleving. Voor velen is de 
weg naar die nieuwe toekomst met doornen geplaveid. Dat komt mede doordat de kwa
liteiten die zij in hun leven hebben opgebouwd, nogal eens worden genegeerd. Bijna 
spreekwoordelijk is de arts die hier met moeite een lage functie in de verzorgende sec
tor kan krijgen. 

E
en direct aan de alledaagse praktijk 
ontleend voorbeeld illustreert het pro
bleem èn laat zien dat niet alleen bij 

artsen en ander hoogopgeleiden competenties 

door Ruud Duvekot 
mers ook allesbehalve bevorderlijk is voor de 
integratie in sociaal-psychologische zin, be
hoeft welhaast geen betoog. Ruim twintig jaar 

en Kees Verhaar 

worden genegeerd. 
Aan Yousouf is de status van erkend vluchteling ver

leend. Het bureau nieuwkomers heeft hem doorverwezen naar het 
ROe waar hij geplaatst wordt in het inburgertraject bij basisedu
catie' en begint met NT2. Omdat YousiJuf geen scholing heeft en 
geen begrip van grammatica, lukt het hem nauwelijks om 
Nederlands te leren. Na driejaar ploeteren in 

geleden maakte Buchi Emecheta in haar boek 
Als een tweederangsburger al invoelbaar hoe het is om een nieuw 
leven op te moeten bouwen. Daarenboven blijft een belangrijk 
stuk menselijk kapitaal onbenut - ten detrimente van nieuwko
mers èn onze economie en samenleving. 
Werk is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste ingang tot 
volledige integratie in onze maatschappij; daarom concentreren 

wij ons op de arbeidsmarkt, Grosso modo 
de klas blijkt dat hij inmiddels zijn eigen 
kansen heeft gecreëerd en zwart is gaan wer
ken als huisschilder. Schilderen was immers 
zijn Libanese bedrijvigheid; ondernemer
schap was naast schilderen de andere com
petentie waarover hij al beschikte - beide 
competenties werden niet aangeboord bij de 
inburgering. 

Naast NT-2-
zijn er twee redenen die de volwaardige toe
gang tot de Nederlandse arbeidsmarkt be
lemmeren. De eerste is onvoldoende be
heersing van het Nederlands, de tweede is 
dat een goed zicht ontbreekt op de compe
tenties die mensen zich al eerder eigen 

cursussen is werk 
juist de beste 

maakten. 

Onderbuil.-gevoelens 

Rondom de asielzoekersproblematiek spelen 
nogal eens onderbuikgevoelens: 'Wat moeten 
die lui hier?' Ofschoon er voor die houding 

èn een onmisbare 
leerschool in het 

Nederlands 

Erkenning Verworven Competenties 

Voor dat tweede probleem willen wij bijdra
gen aan een oplossing met verwijzing naar 
het gedachtegoed van EVC - Erkenning 

veel verklaringen mogelijk zijn, is er politiek 
gesproken toch wel consensus dat dit soort gevoelens ethisch niet 
aanvaardbaar is. Echter, ook bij ons roert de onderbuik zich: 'Zo ga 
je niet met mensen om!' Aan dat gevoel ligt een aantal normatieve 
uitgangspunten ten grondslag die zich laten samenvatten in onze 
overtuiging dat mensen in hun waarde herkend en erkend dienen 
te worden. Doe je dat niet, dan maak je mensen tot tweederangs
burgers, wat in het algemeen onaanvaardbaar is. Bij nieuwko
mers is zo'n achterstelling nog eens extra schrijnend omdat ons 
land, in vergelijking met de landen van herkomst, juist preten
deert er in termen van mensenrechten een hoge morele standaard 
op na te houden. Daar dienen we dan wel blijk van te geven! 
Dat het niet in hun waarde herkennen en erkennen van nieuwko-

R,wd D,wekot is coördi,wtor vall het door de Millisteries van Economische 
Zaken, Onderwijs, C"ltuur & We/el/schappen en Sociale Zaken en Werkge
legenheid ill het leven geroepen Kenniscentrum EVC (zie www.kenniscen/.ru
meuc.nl). 
Kees Verhaar is werk. am" bij S /.oas ill Wageningell en voor. iuer van de redac
tie 'uan Tdce. 
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van Verworven Competenties. De EVC-me
thode, die in ons land steeds meer toegang 

vindt, wordt gebruikt om competenties die mensen zich geduren
de hun werkzame leven hebben eigen gemaakt, zichtbaar te ma
ken en waar mogelijk formeel te erkennen in kwalificaties (certifi
caten, diploma's). Daarmee kun je bijvoorbeeld laten zien dat 
iemand die op LTS-niveau aan de beroepsloopbaan begon zich via 
werkervaring zoveel nieuwe vaardigheden en kennis heeft eigen 
gemaakt, dat er inmiddels tot volle tevredenheid op MTS-niveau 
wordt gefunctioneerd. Erkenning van dat niveau versterkt de 
arbeidsmarktpositie van het individu èn van de onderneming; het 
is ook een stimulans om zich verder te blijven ontwikkelen. 
De crux van de EVC-aanpak is, dat mensen de kans krijgen om 
hun competenties in relatie tot hun dagelijkse werk te demonstre
ren. De beoordeling (assessment) in hoeverre de persoon uit ons 
voorbeeld zich (deels) tot MTS-niveau heeft opgewerkt, vindt dus 
plaats in een authentieke context: in een situatie waarin vaardig
heden, kennis en houding worden toegepast om de problemen in 
het dagelijks werk op te lossen. Blijkt men dat te kunnen, dan 
leidt de assessment tot de formele toekenning van deelcertificaten 
of een volledig diploma. De EVC-methode werpt ook vruchten af 
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voor mensen die van 
branche willen wisselen 
of die (opnieuw) aan de 
slag willen. Dankzij EVC 
komen de zogenaamde 
zij-instromers langs een 
verkorte, maar verant
woorde route voor de 
klas en kunnen herintre
ders sneller aan de slag 
in de zorg. De herken
ning en erkenning van 
de competenties draagt 
dus zowel bij aan de loop
baan van deze mensen, 
als aan het oplossen van 
knelpunten op de 
arbeidsmarkt! 

Witte economie 

Van belang is dat een 
traditionele, schoolse 
manier van toetsen en 
examinering kan worden 
vermeden. De competen
ties worden immers bij 
voorkeur direct in relatie 
tot problemen uit de da
gelijkse werksituatie ge
demonstreerd. Dát lijkt 
ons juist voor nieuwko
mers ook van groot be
lang. Niet alleen omdat 
zo de hoge drempel van 
examens (wie herinnert 
zich niet de stress) wordt 
vermeden, maar ook om
dat het probleem omzeild 
kan worden van het hoge 
niveau aan schriftelijk 
beheersing van de Ne
derlandse taal dat voor 
examens nodig is. Voor 
Yousouf was deze weg 
perfect geweest - en een 
begin van volwaardige 
integratie in de witte 
economie. 
Daarmee zeggen wij na
tuurlijk niet, dat er niet 
in taalbeheersing geïn
vesteerd moet worden. 
Integendeel, wij zijn er
van overtuigd dat de ver
gemakkelijking van de 
toegang tot de arbeidsmarkt door de (h)erkenning van verworven 
kwaliteiten ook ertoe leidt dat men zich de taal sneller en vol
waardiger eigen zal maken. Werk is naast de NT-2-cursussen in 
onze optiek juist de beste èn een onmisbare leerschool Nederlands. 
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Door hun de kans te geven om zich het Nederlands op een pro
ductieve manier eigen te maken, erkennen we nieuwkomers 
bovendien niet alleen als arbeidskracht, maar waarderen we ze 
ook psychologisch als waardevolle burgers .• 
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PERSPECTIEF 

Hoogopgeleide asielzoekers 
Nederland heeft tekorten aan mensen in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, 
onderwijs en leger. Tegelijkertijd zitten er in de Nederlandse opvangcentra veel hoog
opgeleide asielzoekers. In hoeverre kunnen zij een rol spelen bij het oplossen van deze 
tekorten? Voor een actieve rol in het onderwijs is doorgaans een goede beheersing van 
de Nederlandse taal vereist, maar dat geldt niet voor de gezondheidszorg. 

T wee gevallen hebben hierbij re
centelijk aandacht getrokken: 
Zuid-Afrikaanse verpleegkundi-

door Thijs van Steveninck 
geen buitenlanders van buiten de EU wil 
aantrekken4. In plaats van, of beter nog 
naast buitenlands personeel zouden ook 

gen in het VU-ziekenhuis en Russische in het Amphia ziekenhuis 
in Breda. Het eerste geval is slecht afgelopen1. Miscommunicatie, 
cultuurverschillen, en het feit dat de 

asielzoekers ingeschakeld kunnen worden. De Nederlandse op
vangcentra zitten vol met goed gemotiveerde asielzoekers die zit-

autochtone verpleegkundigen niet op de 
hoogte waren speelden hierbij een hoofdrol. 
De Zuid-Afrikanen klaagden dat betalin
gen niet netto maar bruto bleken, hun hui
zen bevonden zich niet in een leuke buurt 
en de huren bleken hoger dan voorgespie
geld. Organisator Randstad lijkt dit alle
maal buitengewoon knullig te hebben ge
speeld. 

Braindrain 

De ervaring met de Russen lijkt beter te 
zijn voorbereid, en daardoor ook gunstiger 

V eel asielzoekers 
zijn afkomstig uit 
boevenstaten en 

roversholen, dus is 
geen sprake van 
een braindrain 

ten te popelen om hier aan de slag te kun
nen5 en slechts verplicht de hele dag uit 
hun neus zitten te eten. 
Voordelen van tijdelijke contracten zonder 
recht op gezinshereniging zijn dat immi

granten een nuttige bijdrage kunnen leve
ren aan de opvang van tekorten zonder dat 
voor hen de traditionele nadelen van im
migranten gelden6. Met tijdelijke contrac
ten kunnen ze niet langdurig werkloos 
worden, en uiteindelijk dragen ze ook niet 
bij aan de vergrijzing. De landen van her
komst profiteren bovendien van hogere fi-
nanciële overmakingen. 

te verlopen2, hoewel het nog te vroeg is voor een definitief oordeel. 
Ook uit Suriname en de Filippijnen zijn in het verleden verpleeg
kundigen geworven. Er was veel kritiek dat het 'weglokken' van 
personeel uit deze landen neerkomt op het stimuleren van een 
'braindrain'. Dit kan een valide argument zijn, maar in veellan
den (Rusland en Polen) bestaan grote overschotten aan werkloos 
verplegend personeel. Een groot deel van de Zuid-Afrikanen had 
geen of slechts een tijdelijke baan. 

Asielzoekers inschakelen? 

Verder was een belangrijk argument dat velen van hen óók kwa
men om werkervaring op te doen. Bovendien kunnen aan de lan
den van oorsprong vergoedingssommen betaald worden voor de 
opleidingskosten. In zulke omstandigheden kun je eigenlijk niet 
van braindrain spreken. Voor Nederland wordt geschat dat in 
2004 de tekorten zullen zijn opgelopen tot zo'n 40.000 verpleeg
kundigen, terwijl steeds minder scholieren voor een vervolgoplei
ding in de verpleegkunde kiezen3. Hier lijkt een voor alle partijen 
gunstige oplossing voor de hand te liggen. 

Tijdelijke immigranten 
Tenzij we ervan uitgaan dat er spectaculaire wijzigingen in het 
beleid zullen plaatsvinden, zoals forse loonstijgingen, en we de 
wachtlijsten willen verkorten, kunnen we beter zo veel mogelijk 
opties openhouden. Dit geldt temeer daar het kabinet in zijn on
eindige wijsheid heeft besloten dat Nederland de komende jaren 

Dr. MA . de Ruyter van Steveninck is ecolloom en redactielid van Idee 
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Een dergelijk scenario kan ook gelden voor hoogopgeleide asiel
zoekers. Zij worden bij binnenkomst gescreend op hun geschikt
heid voor de arbeidsmarkt. Een deskundige kan beoordelen of ze 
nuttig zijn voor de arbeidsmarkt, wat hun diploma's waard zijn, en 
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of ze naast inburgeringcursussen nog aanvullende opleiding nodig 
hebben voor ze aan het werk kunnen 7. 

Alle partijen profiteren hier in uiteenlopende mate van. Een deel 
van de asielzoekers kan meteen iets nuttigs doen en de Nederlandse 
sectoren met personele krapte kunnen sneller nieuwe mensen aan
trekken. Asielzoekers die zich direct en zichtbaar nuttig maken 
(denk aan vermindering wachtrij en) geven de hele groep een betere 
naam. Niet het geringste voordeel is dat patiënten in de zorg sneller 
worden geholpen. 
Omdat de meeste asielzoekers afkomstig zijn uit boevenstaten en 
roversholen als Iran, Irak, en Afghanistan is er geen sprake van een 
braindrain waar we ons schuldig over hoeven te voelen en af
koopsommen moeten betalen. Bovendien kunnen bureaucratische 
processen sneller verlopen, waardoor ook andere (niet zo 'nuttige') 
asielzoekers minder lang in de pijplijn hoeven te blijven. Uiteraard 
moet de termijn van het contract rekening houden met de veiligheid 
in het land van herkomst. 

Een politieke afwegi1lg 

Is het wel rechtvaardig om bij het al dan niet toelaten van een asiel
zoeker het criterium 'nuttig voor onze arbeidsmarkt' te laten mee
wegen? Dit is tot op grote hoogte een subjectieve keuze die aan een 
politiek oordeel moet worden overgelaten. We moeten ons daarbij 
realiseren dat ook asielzoekers die niet mogen blijven omdat ze geen 
nuttige kwalificaties hebben, genoeg geld hadden om mensensmok
kelaars en tickets te betalen. Wie dat niet heeft, blijft in het vader
land of krijgt opvang 'in de regio'. Bovendien kunje je altijd afvragen 

o 

in hoeverre het 'rechtvaardig' is dat een minister meer verdient dan 
een schoonmaker. 

Een mogelijk aanzuigende werking blijft natuurlijk een nadeel. 
Daar staat tegenover dat nu uitgeprocedeerde asielzoekers die vol
gens de rechter veilig terug kunnen, niet gedwongen worden terug 
te keren maar in de illegaliteit kunnen verdwijnen. Onder dergelij
ke omstandigheden heeft elk beleid een aanzuigende werking . • 

Noten 

1. "Arbeidsmigratie - De buitenkans", RVU-documentaire, Dits TV, 
uitgezonden op 17 en 24 september 2001. 
2. 'Russen helpen ziekenhuis Breda', Trouw, 13 september 2001. 
3. 'Scholieren laten zorg links liggen', NRC Handelsblad. 
4. 'Niet meer werknemers van buiten EU', NRC Handelsblad, 4 sep
tember 2001. 
5. Onder andere in 'Onbegrip over arbeidsmigratiebeleid', NRC 
Handelsblad, 11 september 2001. Zie ook 'Waarom wil niemand ze 
hebben? - Hooggekwalificeerde asielzoekers bieden zich aan', Vrij 
Nederland, 18 augustus 2001. 
6. 'Stimuleren van tijdelijke migratie biedt voordelen', NRC Han
delsblad, 3 augustus 2001. 
7. De PvdA heeft al gesuggereerd dat economische en politieke 
vluchtelingen gescheiden moeten kunnen worden. Zie Bert Middel 
en Nebahat Albayrak, 'Streng om rechtvaardig te zijn - Dilemma's 
van een sociaal-democratisch asielbeleid', Socialisme en Democratie, 
juni 2001, blz. 246-257. 
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Eén voor allen., allen voor één 
Ondanks alle begrip voor de Amerikaanse wraakgevoelens, getuigt de oorlogsverklaring van president Bush aan het 
internationale terrorisme niet van realiteitszin. Daardoor schiet zij haar (gerechtigheids-)doel volledig voorbij. Het 
terrorisme is namelijk geen tegenstander maar een verschijnsel. Een ongrijpbaar fenomeen, dat niet met wapens 
te bestrijden is maar enkel door het stellen van de juiste diagnose. 

Wat dat betreft houd ik het erop dat de ongehoorde gruwelijkheden alles te maken hebben met 'De Barensweeën 
van de Nieuwe Tijd', waarover Marjan Berk verhaalt in haar column 'Doorgaan' (GPD-bladen). Sterker, de onmen
selijke terreurdaden die het normale bevattingsvermogen verre te boven gaan, zijn enkel te verklaren door ze te 
plaatsen in het licht van de laatste barenswee. Dit uiterst pijnlijke wereldgebeuren, waar nagenoeg de totale wereld
bevolking 'live' getuige van was, doet de wereldgemeenschap op haar morele grondvesten trillen, met alle daarbij 
horende hectiek. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd. Zwarte dinsdag (11 september 2001) valt 
zodoende samen met de geboorte van de Nieuwe Tijd, waarin de mondiale samenleving haar heilloze verdeeldheid 
omsmeed tot een vruchtbare eenheid-in-verscheidenheid onder het Zwitserse devies 'één voor allen, allen voor één'. 

De vraag is alleen 'hoe' wij (als mensheid) de levenskansen van deze immer gekoesterde en vurig bezongen boreling 
- het Beloofde Land/de Socialistische Heilstaat/de Nieuwe Wereldorde/de Wereldvrede/of wat dan ook - zeker of vei
lig dienen te stellen. Niet alleen in ons eigen belang, maar met name in dat van onze kinderen en kindskinderen. 
Wat dat betreft zullen wij allereerst gezamenlijk op zoek moeten gaan naar een passend en duurzaam gemeen
schappelijk mondiaal onderkomen. Gelukkig betreft het hier geen vergeefse zoektocht of onmogelijke opgave, omdat 
deze huisvesting al sinds 1945 bestaat, te weten de 'Verenigde Naties'. Slechts zullen wij (de 189 VN-lidstaten) met 
vereende krachten de structuur daarvan aan moeten passen aan de eisen van de Nieuwe Tijd, via het organiseren 
van een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest. Artikel 109 van het VN-Handvest biedt daar
toe alle mogelijkheid. Officieel had deze wereldconferentie al in 1956 moeten plaatsvinden, maar destijds is zij uit
gesteld 'tot een daartoe geschikt tijdstip'. Redelijkerwijs gesproken zal deze broodnodige conferentie leiden tot een 
grondige reorganisatie, waarmee de uitzichtloze machtsverhoudingen in onze volkerenorganisatie voorgoed teniet 
worden gedaan. 

Daarbij moet vooral worden gedacht aan de opheffing van de ondemocratische (vetorecht!) Veiligheidsraad en het 
overhevelen van diens vredestaak naar de Algemene Vergadering. Als gevolg daarvan worden de Verenigde Naties 
in staat gesteld uit te groeien van een ongeloofwaardige organisatie van regeringen, die primair niet het algemeen 
maar het nationaal belang laten prevaleren (de VS zijn hier een sprekend voorbeeld van), tot een mondiaal beleids-
..,.... _______ --:-~~~. ~---------. orgaan met bovennationale bevoegdheden. Een 

gezaghebbend wereldforum dat op basis van de alom 
onderschreven Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens een rechtvaardig en vruchtbaar wereld
beleid weet uit te stippelen, waarmee de wereldpro
blemen en het daaruit voortvloeiende schrijnende on
recht adequaat aangepakt kunnen worden. Daardoor 
zal het internationaal terrorisme automatisch de 
wind uit de zeilen worden genomen. Daartoe is een 
internationale antiterreur-coalitie nimmer in staat. 
Integendeel! 

Wouter ter Heide, publicist 



TIJDSCHRIFT VAN HET WETENSCHAPPELIJK BUREAU VAN D66 

• I • __ ne JAARGANG NUMMER 6 DECEMBER 2001 
[ . 



IDEE 
INHOUD 

Globalisering., een wereld van verschil 

Global History: een onmogelijke opgave 
door Edwin Volheda 

Eén dag na Doha 
door Gerrit Thema 

De wereld en Europa 
door Lousewies van der Laan en Herman Beun 

D66'ers komje overal tegen 
door Bert Bakker 

IMF: wolf in schaapskleren? 
door U do Koek 

Statements van Jac Nijskens (Slow Food), Stephan Vollenberg 
(student geschiedenis) en Erkin Alptekin (UNPO) 

Jan 
door Jan Vis 
In Memoriam Jan Glastra van Loon 

Het debat van de fractievoorzitters 
door Geert Janssen en Hans Weijel 
Van Mierlo: 'Als D66 niet was opgericht, zou ik het alsnog doen' 

Twe~ talen om natuur te waarderen 
door Anna Chiesura 

Reflecties uit een promotieonderzoek 

Groot en klein gedogen nader onder de loep 
door Martine Sonneveld 

Abdullalt Haselhoef: 'Laat geloof maar even in de boekenkast 
staan' 
door Robert Ploeg 

Marijke Mous 
Mijn Idee 

30 
32 

Mr. 
oud 



11 

o 
2 

Mr. JJ. Vis is lid van de Raad van State en 
oud·hoogleraar staatsrecht. 

COLUMN 

Jan 
Hij hoorde niet bij de oprichters maar was wel de geestelijke vader van het mooiste 
kroonjuweel: Jan Glastra van Loon. Twee jaar voor de oprichting van de partij opper
de hij in een tijdschriftartikel het idee om de keuze van de minister-president niet aan 
de partijelites over te laten maar aan de kiezers. Pas later werd duidelijk dat Jan met 
dit opstel een van de belangrijkse staatsrechtelijke bijdragen in de twintigste eeuw had 
geschreven. 

Then D66 werd opgericht was Jan daar niet bij. Hij verschijnt pas in de partijannalen 
bij de formatie van het kabinet-Den Uyl, waarin hij als staatssecretaris van Justitie de 
zorg krijgt voor de staatsrechtelijke hervormingen die het kabinet zou gaan voorstellen. 
Binnen twee jaar is het staatssecretariaat alweer beeïndigd vanwege meningsverschil 
met de minister van Justitie (Van Agt) en achteraf bekeken is dat een zegen voor D66 
geweest vanwege de gelegenheid die dit ons lag aan Jan gaf om zich in te zetten voor 
reanimatie van de inmiddels bijna overleden partij. 

Ik heb Jan in die tijd goed leren kennen: creatief, ondernemend, met een niet aflatende 
liefde voor de publieke zaak en een buitengewoon groot ontwikkeld rechtvaardigheids
gevoel. Het was een kostelijke ervaring om hem van nabij mee te maken in zijn vastbe
sloten arbeid om de partij weer overeind te zetten. Van Jan wist je altijd zeker dat hij 
nimmer op eigen voordeel uit was of met een dubbele agenda opereerde. 
Later, in september 1980, werden we beiden lid van de Eerste Kamer; een tweemans
fractie waarvan hij de voorzitter was en ik de vice-voorzitter. We vergaderden in een 
soort bezemkast ergens onder in de Senaat en we hadden buitengewoon veel pret. Een 
kleine fractie is het leukste wat er is: je haalt de krenten uit de pap en de rest laat je 
staan. 
Ik woonde in die jaren in het Noorden en in geval van meerdaagse vergaderingen 
logeerde ik bij Jan in het grote huis aan de Bazarstraat: vol boeken en moderne kunst. 
We gingen te voet naar het Binnenhof en dat leverde opmerkelijke ervaringen op. Jan 
marcheerde in een zeer straf tempo door de Haagse binnenstad en bovendien had hij de 
merkwaardige gewoonte om zoveel mogelijk schuin over te steken: dat leverde tijdwinst 
op. Ook herinner ik mij een strenge winter toen de fractie (wij tweeën dus) besloot tot een 
uurtje schaatsen op de Hofvijver. Dat heb ik geweten. Hoewel dertien jaar jonger had ik 
de grootste moeite mijn fractievoorzitter bij te houden. Jan is nog een keer onderuit 
gegaan - maar daar trok hij zich weinig van aan, zoals hij ook overigens zichzelf niet 
ontzag. 
Jan was het meeste zichzelf als hij opkwam' voor iets en vooral voor iemand die naar 
zijn inzicht onrechtvaardig werd behandeld. Met heel zijn superieure verstand en zijn 
groot mededogen ging hij aan de gang. Door zijn onmiskenbaar Leids accent en zijn op 
het oog rationele levenshouding maakte Jan op derden vaak een afstandelijke indruk, 
maar ik weet wel beter. 
In de periode van de partij-renaissance in de jaren zeventig ontwikkelde Jan het idee 
van wat hij noemde de actiebeginselen: beginselen voor het feitelijke politieke handelen 
- niet gericht op een verafgelegen toekomstbeeld zoals de beginselen van ideologisch geo
riënteerde partijen maar gericht op het feitelijke politiek gedrag binnen de democrati
sche cultuur van onze samenleving. Je kunt het ook korter zeggen: het gaat om dejuis
te houding, van de partij en van het individu. 
Tht voor kort lunchte ik regelmatig met Jan. Vlak bij zijn huis want het lopen was al 
lang niet meer zoals vroeger. In die gesprekken kon je merken dat Jan bezig was aan 
een ontdekkingsreis naar zichzelf Is mijn houding de juiste geweest - een onuitgespro
ken vraag die toch vaak goed hoorbaar was. 
Gewetensvol - zo heb ik hem ervaren. • 
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PERSPECTIEF 

. Het debat van de fractievoorzitters 

Van Mierlo: ~ls D66 niet was opgericht, 
zouden we dat alsnog moeten doen' 

De statige vertrekken van de D66-fractievoorzitter in het Tweede-Kamercomplex her
bergden in oktober een uitzonderlijk anachronisme. Partijleider Thom de Graaf (TdG) 
ontving ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de partij al zijn voorgangers, met 
uitzondering van Laurens Jan Brinkhorst, die verhinderd was. Op initiatief van leden
blad Democraat onderzocht hij in een geanimeerd en diepgaand gesprek samen met 
Hans van Mierlo (HvM), Jan Terlouw (JT), Maarten Engwirda (ME) en Gerrit Jan Wolf
fensperger (GJW) waarom D66 nodig was. En is, omdat er nog het nodige moet gebeu
ren. Dat leverde zoveel stof op, dat Idee hier met plezier en trots ruimte biedt voor een 
deel van het debat van de fractievoorzitters. 

NRC-journalist Hubert Smeets dat Paars d oor G eer tJa n s sen I
n een portret van premier Kok poneerde 

het poldermodel heeft geïntroduceerd ter e n H a n s Wei j e I 

het zuilenstelsel het meest geprononceerd 
werkte, het onderwijs en de zorg. Daar deden 
ze te lang alles met een plaatsje in de hemel in 
plaats van in je portemonnee. Dat herstel je vervanging van de verzuiling. Letterlijk schreef 

hij: 'Op de keper beschouwd is het poldermodel niets anders dan 
een nieuw woord voor een oud bestel: de consensus-democratie. 
Wat vroeger verzuiling heette, zijn we bij gebrek aan levensbe
schouwelijke zuilen gewoon poldermodel gaan noemen. Het "ak
koord van Wassenaar" was daarvan het begin, de "paarse coalitie" 
de climax.'TdG: 'Ik viel zowat van mijn stoel toen ik dat las, ik was 
verbijsterd.' HvM: 'Maar dat is toch onzin, Thom?' 

Poldermodel 

TdG: 'Misschien is het een bizarre gedachte, maar ik sluit niet uit 
dat veel mensen denken dat onder Paars politiek en overheid een 
soort wollen deken zijn geworden met veel neveligheid erover
heen. In de consensus-democratie zijn de verantwoordelijkheden 
zoekgeraakt. Iedereen is een beetje verantwoordelijk en niemand 
echt. En dat is in die 35 jaar toch steeds onze vaste lijn, ons ver
zet tegen versplintering van verantwoordelijkheden.' 
HvM: 'Ik zou je dringend willen adviseren je niet te veel te laten 
verbijsteren door Hubert Smeets. Ik denk dat hij iets heeft opge
vangen toen ik zei dat het belachelijk is om het poldermodel te ver
binden met Paars. Het buitenland heeft Kok bijna naast zijn 
schoenen gezet als het vleesgeworden poldermodel. Maar het pol
dermodel stamt uit de dertiende eeuw, toen we het water moesten 
tegenhouden en daarbij alle boeren nodig hadden. Dat was het 
poldermodel, de christendemocratie heeft dat tot grote hoogte ge
bracht. Paars heeft die polder juist leeggepompt, omdat er altijd 
een laagje water in was blijven staan. En toen werd de slechte 
kwaliteit van de bodem zichtbaar, met name op de gebieden waar 

De auteurs zijn publicist. electie en bewerking Arthur Olof 

niet in een paar jaar.' 

De moeilijke weg 

De ontzuiling was voor de oprichters van D66 een teken dat de tijd 
rijp was voor een directe democratie. Van Mierlo onderkent dat hij 
daar in 1966 vroeg mee was: 'Wij hadden een sluitende filosofie die 
helaas pas nu met feiten te staven is. We opereerden op een ver
moeden en gingen teveel ervan uit dat het voor iedereen evident 
was. Pas nu het zuilenstelsel ingestort is en de computer overal 
een grote rol speelt, wordt duidelijk dat de overheid minder nodig 
is. Dus als D66 niet was opgericht, dan zouden we dat alsnog moe
ten doen. Met kleine wijzigingen, hoor. Het was een vroegtijdige 
annonce van onze kant. Maar D66 moet vooral in dat spoor blij
ven, ook de komende verkiezingen. Het gaat toch altijd om de 
democratie.' 
TdG: 'De moeilijke weg?' HvM: 'Ja, de moeilijke weg, dat is de 
democratie met daarbij gevoegd tegenwoordig geloof in de over
heid, in Europa, in Montesquieu.' 
GJW: 'Maar Hans, kun je niet zeggen dat wat wij beloofden voor 
het grootste deel ook tot stand is gekomen? Merkwaardigerwijs 
niet staatsrechtelijk maar meer langs politieke weg, met een 
nieuw kabinet en een nieuwe manier van politiek bedrijven? Ik 
denk dat D66 heel veel tot stand heeft gebracht, en daar heel trots 
op mag zijn, maar het is voor mij enigszins de vraag of je met de 
thema's van 1966 nog de boer op kan. Geen mens loopt nog warm 
voor de gekozen burgemeester.' 
HvM: 'Nee, maar luister, het probleem zit dieper, mensen lopen 
nergens meer warm voor, zeker niet voor abstracties. Overal is het 
systeem van Montesquieu in elkaar gesodemieterd, dat was de 
basis van de Europese democratie, en van de Amerikaanse ook. 
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Die problematiek moeten we vasthouden, en dan verder naar die 

computer, die een andere afhankelijkheid schept. Er zijn minder 
terreinen, maar daar heb je nu juist een kwalitatief hoogstaande 
overheid nodig. Het drama is dat het heel moeilijk is om duidelijk 
te maken dat je minder overheid nodig hebt, maar dan wel beter. 
Hoe hou je op de plaatsen waar de overheid nog wél moet zijn een 
goede overheid? Een overheid waartegenover mensen zich politiek 
willen opstellen?' 

Overheid heruitvinden 

JT: 'Leefbaar Nederland wil de overheid het liefste afschaffen, die 
wil gewoon doen wat alle kiezers willen en de overheid moet zo 
min mogelijk doen. Dat wilden wij helemaal niet, wij wilden dat 
de overheid zou luisteren, zich steeds zou aanpassen, maar wél 
dat ze er zou zijn. Wat is de rol van de overheid?' 
TdG: 'We maken ons niet alleen zorgen over de democratie, die 
draad mag je niet loslaten, maar er komt nog iets bij. Volgens mij 
gold de ongerustheid in 1966 de intrinsieke waarde van de demo
cratie en het politieke bestel. En veel minder hoe de overheid door 
die democratie werd aangestuurd, was georganiseerd en zich 
gedroeg, hoe ze duidelijkheid verschafte naar burgers en vertrou
wen wekte. Dat is nu het grootste probleem. Kunnen we aan het 
begin van deze nieuwe eeuw de overheid opnieuw uitvinden?' 
GJW: 'Ik ben het volstrekt eens dat de overheid heruitgevonden 
moet worden. Vraag blijft dan hoe het komt dat de overheid zo in 
het verdomhoekje is gekomen. Ik denk niet dat het alleen maar 
door endogene oorzaken is gebeurd, door de manier waarop rege
ring en parlement met elkaar omgaan. Ik denk dat het ook exoge
ne oorzaken heeft. Ook in de landen om ons heen roept men al 
tien, vijftien jaar: "Markt, markt, markt! In de markt kan alles 
beter." Dan moetje niet verbaasd zijn datje aan het eind door het 
optimum heenschiet, en dat de overheid niet alleen in diskrediet 
is geraakt maar ook, heel wezenlijk, steeds minder in staat is om 
uitnemende mensen aan te trekken.' 
HvM: 'Dat heeft met de invloed uit de VS te maken, het hele be
drijfsleven richt zich daarnaar.' 
TdG: 'Waar komt die stelling nu vandaan, Gerrit Jan? Als je ziet 
wat de markt heeft overgenomen, valt het toch heel erg mee.' 

Stakelwlders 

GJW: 'Sterker nog, we zijn te ver doorgeslagen. Neem de NS, 
KPN.' 
TdG: 'Maar het klopt toch niet als je zegt dat delen van de over
heid op afstand zijn gezet of zijn geprivatiseerd, en dat daardoor 
de overheid faalt in wat ze nog wel moet doen? Het gaat niet over 
meer overheid, of minder, het gaat om een andere overheid. De NS 
is niet gebrekkiger doordat het een staatsbedrijf is op afstand, 
want ook met een staatsbedrijf kan Tineke Netelenbos niets an
ders doen.' 
HvM: 'Nee, ze kan niks meer, dat blijkt uit alles.' 
GJW: 'Thom, de vraag is wat de overheid dan zo in diskrediet heeft 
gebracht. Dat is niet de privatisering geweest, dat zegt niemand.' 
JT: 'Houding! Houding, Gerrit Jan! Ik lees in een stuk, geschreven 
door de overheid, over "de overheid en andere stakeholders". Dat 
soort terminologie. De overheid stelt zich volkomen gelijk aan 
Shell, KPN! Maar dat is onzin, het is de houding die niet deugt. De 
overheid is de overheid.' 
TdG: 'Daar ben ik het mee eens.' HvM: 'Het is misschien stom, 
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Jan Terlouw: 'Mijn 

slagzin: het hebben 
van plichten is een recht' 

Hans van Mierlo: 'Drama 

dat je minder overheid nodig 

hebt, maar dan wel beter' 

Thom de Graaf: 'Kunnen we 

aan begin nieuwe eeuw de 

overheid opnieuw uitvinden?' 



maar wat is een stakeholder?' ME: 'Dat is een aandeelhouders
term, je hebt shareholders en stakeholders.' HvM: 'Schrijf je dat 
met e-a?' ME: 'Neenee, dat is iemand die biefstuk eet-' TdG: 'Ver

diend met zijn werk voor de overheid, haha.' ME: 'Neenee, je spelt 
het s-t-a-k-e.' JT: 'Weg met dat woord! Als de overheid die houding 
zelf al aanneemt, zichzelf als één van de spelers in het veld ziet .. .' 
TdG: 'En de gebrekkige besluitvorming, en dat heeft te maken met 
wat Hans zegt over het politieke stelsel, en de gebrekkige organi
satie. We hebben die overheid nooit willen aanpassen aan de hui
dige tijd, die is zo archaïsch als wat, gebaseerd op 1901 in plaats 
van 2001. Ministers zijn allereerst belangenbehartiger van hun 
departement, en pas daarna lid van het team. En in de tweede 
plaats hebben we de bureaucratie niet in de vingers. Dat is niet 
aan de ambtenaren te wijten. In 1850 hebben we vastgelegd hoe 
de bevoegdheden zijn. Dat Friesland heel anders is dan groot
Rotterdam interesseert ons niet. Zuid-Holland is per definitie 
anders dan Drenthe, maar dat organiseren we niet, we hebben het 

gefixeerd er is geen mogelijkheid om het systeem op de schop te 
nemen. Niet voor niets hebben we het voorstel van een kernkabi
net als breekijzer in die volstrekte verkokering. We zijn ook in dit 
opzicht onze tijd te ver vooruit." 
GJW: 'Nee, maar accepteer nu eens dat er ook zoiets is als imago. 
Het imago van de overheid is verknoeid geraakt, hoe weet ik ook 
niet, maar niet door de NS of de privatisering.' 

ME: 'Ik denk door twee factoren. Het eerste is de individualise
ring, en het tweede hangt daarmee samen, is ook een beetje het 
tegenbeeld, dat is de ontzuiling. De mensen zijn mondiger gewor
den, wat we altijd wilden, en stellen dus meer eisen aan de over
heid, die dat niet kan waarmaken. Met daarbij nog een wereld
wijde tendens naar globalisering, marktwerking, Reagan, 
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Thatcher, Blair nu, zelfs een socialist die dat roept. Daarom moet 
die overheid, denk ik, zich beperken tot een aantal terreinen, 
maar daar misschien wel wat meer doen. En dan is het een raad
sel voor me dat onze partij, die succesvol twee Paarse kabinetten 
tot stand heeft gebracht, daar zelf het slachtoffer van is.' 
HvM: 'Ik vind dat geen raadsel. Althans, ik heb de indruk dat daar 
een verklaring voor is. De partij vormt zich op basis van een ver

zoening van liberalisme en socialisme. En weet niet dat ze daar
mee de grondslag legt voor een kabinet dertig jaar later. Is het 
raar dat het kabinet, het geheel, het deel verdringt? Als je het naar 
links wilt hebben, moet je niet op D66 stemmen. Als je het naar 

rechts wilt hebben, moet je niet op D66 stemmen. Je bent omdat 
je het bent, je kunt niet meer iets worden.' JT: 'Omdat je het bent, 

ben je ook geen alternatief.' 

Gedogen 

HvM: 'Ja, dat is de verklaring. Wie met de individualisering het 
meeste is bezig geweest, is natuurlijk D66. Het zou ook onze zaak 
moeten zijn om waar een proces is doorgeschoten, het weer binnen 
de perken te brengen. Het is nooit onze bedoeling geweest bij indi
vidualisering dat mensen heel egoïstisch en los van de wereld erop 
los leven. Nooit. Wat wij moeten doen, juist als degenen die zich 

het meeste bekommerden om de individualisering, die toch door
gaat omdat het een draad is van de geschiedenis, is die draad weer 
op koers brengen, en dat is niet zo eenvoudig. Bij voorbeeld erger 
ik mij suf dat het gedogen in het verdomhoekje terecht is geko
men. In filosofisch opzicht is het toch een schande dat gedogen 
afgelopen moet zijn. Gedogen is in werkelijkheid een concept dat 

voorbehouden is aan de sterken, aan de n:achtigen. Die kunnen 
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gedogen, die kunnen zich dat permitteren. Dus we moeten weer 

sterk worden als overheid, om de samenleving helder te maken. 
En om haar menselijk te maken moeten we dan weer gedogen, 
vanuit kracht.' 
GJW: 'Volstrekt mee eens, gedogen kan alleen als niet gedogen tot 
de mogelijkheden behoort.' 
TdG: 'Gedogen, of het nu gaat om drugs of ruimtelijke ordening, 
als dat zorgvuldig gebeurt betekent dat dat je accepteert dat een 
situatie in stand blijft die in strijd met de wet is omdat een hoger 
belang zich verzet tegen een rigide toepassing van de wet. Dat kan 
een belang van volksgezondheid zijn, zoals bij het drugsbeleid, van 
economisch of van milieubelang. Anders is er überhaupt niet te be
sturen. Anders kun je een samenleving niet in stand houden.' 
HvM: 'Er is maar één manier om met dat gedogen van drugs op te 
houden, en dat is legaliseren. Gedogen komt omdat er een werke
lijkheid is die maar niet in de structuur wil passen. En dus zou je 
die structuur moeten veranderen.' 
TdG: 'En dat kan dan soms niet, denk aan het drugsbeleid. We wil
len in Nederland cannabis best legaliseren, maar dat kan inter
nationaal niet. Toen we dat probeerden kregen we heel Europa 
over ons heen, en toch verzet het volksgezondheidsbelang zich 
ertegen om die wet te handhaven. Dat heet dus gedogen. Waar we 
het nu over hebben is geen gedogen maar een handhavingstekort. 
We kunnen niet anders en als je het goed uitlegt is de hele bevol
king het nog met je eens ook. Kok zegt tegen de pers dat we ermee 
ophouden, maar in zijn verkiezingsprogramma staat niet dat de 
koffieshops moeten worden gesloten.' 
HvM: 'Dus zelfs de woorden van Kok moeten we gedogen.' 

Recht op plichten 

TdG: 'We hebben altijd gezegd dat individualisering vergrote per
soonlijke vrijheid betekent, maar dat kent als keerzijde een ver
grote individuele verantwoordelijkheid. Omdat niet alles meer in 
collectieven wordt besloten, in middengroepen, omdat instituties 
die vroeger de samenleving bij elkaar hielden aan betekenis heb
ben verloren. Dat moet je opvangen, niet door terug te keren naar 
de geschiedenis, ook niet door de overheid te laten terugtreden of 
haar alles te laten overnemen. Maar door mensen empowerment 
te geven, de instrumenten om zelf weerbaar te staan en nieuwe 
verbanden aan te gaan. Dat is de keerzijde van vrijheid, dat is ver
antwoordelijkheid.' 
JT: 'Mijn slagzin: het hebben van plichten is een recht.' 
HvM: 'Het is ook geen politiek proces, het is een historisch proces. 
De individualisering loopt als een rode draad door de geschiedenis 
van de westerse beschaving. En die is helemaal niet politiek, die 
gaat an sich. Het is het verlangen van mensen om hun lot minder 
afhankelijk te maken van grotere krachten onder, boven en naast 
zich. Nu verschaft de technologie ook de middelen om dat een beet
je goed te doen, dat versnelt de individualisering. En D66 is niet 
meer dan een partij die dat proces wat eerder heeft gezien en daar
over gesproken heeft.' 
GJW: 'Ik ben het eens met je. Ik heb heel vaak gemerkt dat nor
matief en descriptief hier makkelijk door elkaar werden gehaald.' 
ME: 'Ik vind anders mensen mondiger maken wel heel dicht lig
gen bij individualiseren.' 
TdG: 'Maar dat doen we zodat ze samen een samenleving opbou
wen, Maarten, niet om de mondigheid op zich.' 
HvM: 'We hebben ze ook niet mondiger gemaakt, ze zijn het 
gewoon geworden. Doordat halverwege de jaren zestig de elite-
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Maarten Engwirda: 'Overheid 
moet zich beperken, maar 
misschien wel meer doen' 

Gerrit Jan Wolffensperger: 'D66 
heeft heel veel tot stand gebracht, 

en mag daar ook heel trots op zijn' 

informatie evolueerde tot massa-informatie en eliteconsumptie tot 
massaconsumptie. Die twee vormen de materiële democratisering, 
die de mensen mondiger heeft gemaakt.' 
JT: 'Maar we hebben dat wel geprobeerd te versterken, door de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening te maken, inspraak te organise
ren.' 
HvM: 'We hebben ruimte gemaakt voor bestaande behoeftes, dat 
hebben we politiek bevorderd.' 
TdG: 'Maar in die 35 jaar hebben we niet alleen een beweging 
gehad naar meer mondigheid, het is voor ons ook een permanente 
zoektocht om samenhang te blijven houden in een samenleving 
met mondiger mensen, die meer individuele vrijheid hebben. De 
overheid kan niet zeggen dat je dit en dat niet mag denken, je kunt 
hooguit zorgen dat mensen in staat zijn om verantwoorde keuzes 
te maken. Dat bedoel ik met zelf kiezen.' 
JT: 'De overheid heeft drie essentiële taken: vrijheid, rechtvaar
digheid en toekomst. En daarop mag zij niet inleveren.' • 

IDEE -DECEMBER 2001 
------



T HEM A 

Global History: 
een onmogelijke opgave 

Veel mensen beschouwen 'globalisering' als een onvermijdelijk, bijna autonoom proces 
dat slechts gadegeslagen kan worden. Het is er gewoon. Op zichzelf is deze passieve 
houding begrijpelijk. Technologische ontwikkelingen die op een haast transcendent 
niveau lijken plaats te vinden (ruimtereizen, internet) verwonderen ons voortdurend. 
Bovendien heeft de vergaande multinationale economische vervlechting, die deels 
voortkomt uit de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, op velen een ver
vreemdende werking. De politiek steekt hier haar onmacht niet onder stoelen of ban
ken. Er lijkt een doos van Pandorra geopend. En dat terwijl veel antiglobalisten vin
den dat het primaat moet liggen bij de politiek en niet bij de markt. Al deze ontwik
kelingen zouden ons tot nadenken en oplettendheid moeten stemmen. Want wat houdt 
globalisering in? Waartoe leidt zij? Komt er een global village? En wat is dat? 

B elangrijke vragen die voor veel historici 
buitengewoon lastig zijn te beantwoor
den zónder te vervallen tot a-histori-

door Edwin Volbeda 
eeuwse molenaar Menocchio verbonden wordt 
met een algemeen ontwikkelingsperspectief 

sche of anachronistische beschouwingen. Want aangezien de term 
'globalisering' ontwikkeling impliceert, is de vraag onvermijdelijk 
wanneer zij begon, maar vooral ook wanneer zij eindigt. Het ge
vaar bestaat dat de geschiedkundige verwordt tot een soort toe
komstdeskundige. Bovendien is het té eenvoudig en té rechtlijnig 
om grote delen van de westerse geschiedenis te bezien in het licht 
van ontwikkelings- of vooruitgangsdenken. Nog simplistischer is 
het om maar meteen ook grote delen van de wereldgeschiedenis in 
deze typisch westerse concepties te vatten. Want het begrip 'glo
balisering' is inherent westers, waarover later meer. 

The Age of Globalization 

Sommige moderne historici als Raymond Grew en R.I. Moore we
ten bovengeschetste problemen deels te omzeilen door te streven 
naar een beperking van het onderzoeksveld in tijd. Zij houden zich 
louter bezig met The Age of Globalization. Precisie en degelijk 
onderzoek zijn kenmerkend voor deze opvatting, wat ook betekent 
dat men zich onthoudt van het schrijven van 'grote verhalen' 
(zoals Arnold Toynbee deed), het technologisch determinisme ver
afschuwt en het klassieke onderscheid tussen traditionele en 
moderne samenlevingen resoluut van de hand wijst. Zij richten 
zich primair op onderdelen en schrijven kleine geschiedenissen 
van bijvoorbeeld de ecologiel. 
Dit lijkt een verstandige aanpak, maar het roept tegelijkertijd de 
vraag op of dit genre wel herkenbaar is, aangezien alle 'kleine 
geschiedenissen' een onderdeel kunnen zijn. Immers, zo betoogt 
historicus E. Jonker, 'zelfs op het oog kleinschalige geschiedschrij
ving van iemand als Carlo Ginzburg in zijn De kaas en de wormen 
is dan wereldgeschiedenis omdat de leefwereld van de zestiende-

De auteur j,s historicus en reda.ctielid va" Idee 
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van de overgang naar de moderne cultuur van 
de geletterde elite'. 
Hoewel deze moderne historici streven naar een beperking in tijd 
(pakweg vijf eeuwen), blijft ook het probleem van de geografische 
ruimte en culturele schaal bestaan. Wil globale geschiedenis recht 
van spreken hebben, dan zal men in ieder geval een objectief selec
tiecriterium of een 'universeel conceptueel raamwerk' moeten ont
wikkelen, aldus Jonker2. 

Naar een universeel raamwerk 

Tot dusver moeten we het doen met twee oude megaconcepten die 
beide een sterke verwantschap tonen met de westerse modernise
ringstheorie. Het meest ambitieus is het concept van de 'bescha
vingsgeschiedenis' (J.M. Roberts en W. McNeil), die de mensheid 
grofweg beschrijft in economische en sociale ontwikkelingsstadia: 
van jagers tot verzamelaars tot landbouwers enzovoort. Deze ge
schiedenis bestrijkt een flinke geografische ruimte, van de Afri
kaanse savanne tot Europa en de VS en daarna de gehele wereld. 
Het tweede concept is bijna even ambitieus. Het beschrijft de 
geschiedenis van de 'wereldsystemen'. Daartoe behorende histori
ci als I.M. Wallerstein en F. Braudel beperken zich tot de ont
staansgeschiedenis van de moderne markteconomie vanuit het fe
odale stelsel van de late middeleeuwen. Als kenmerken noemen zij 
verstedelijking en industrialisatie. De nadruk ligt hier op de over
gangsgeschiedenis van traditionele naar moderne samenlevin
gen3. 

Eurocentrisme 

Het laatste concept is weliswaar beperkter in omvang, maar ont
sluit ook een enorme geschiedenis waarmee de preciezen onder de 
historici grote moeite hebben. Bovendien kpnnen ook deze mega-
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concepten moeilijk gebruikt worden voor globalise

rende geschiedschrijving omdat hun noties van tijd, 
ontwikkeling, evolutie, vooruitgang en modernise
ring typisch westers zijn. Of beter nog, ze zijn euro
of etnocentrisch getint, voortgekomen uit 2000 jaar 
westers denken en derhalve beperkt in tijd en ruim
te. Deze typisch westerse noties bieden slechts (mo
gelijke) verklaringen voor de westerse situatie, niet 
voor ontwikkelingen elders. Enkele goedbedoelde 
pogingen van onder andere J . Rüsen daargelaten 
(hij ging op zoek naar pan-culturele of universele 
noties4) beseffen de meeste historici dat het onmo
gelijk is om te abstraheren van het eigen individuele 
epistème om alziend, en op neutrale gronden, een 
kader te fabriceren waarbinnen zij de objectieve, 
'globale' werkelijkheid in kaart kunnen brengen. Dit 
cultuurrelativisme impliceert ook dat een weten
schappelijk oordeel over andere culturen als onzin
nig van de hand gewezen kan worden. Dergelijke 
inzichten zijn zeker niet nieuw. De achttiende-eeuw
se Duitse filosoof Immanuel Kant wees al op de be
grenzing van de menselijke (theoretische) rede in 
tijd en ruimte. Een eigentijdse postmoderne filosoof 
als Michel Foucault heeft deze gedachte nader uit
gewerkt en geactualiseerd5. 

Alhoewel dergelijke inzichten misschien gemeen
goed zijn, weerhoudt dat een geschiedfilosoof en 
liberaal kruisvaarder als Francis Fukuyama er niet 
van om toch te streven naar het tegendeel. In zijn 
boek Het einde van de Geschiedenis en de Laatste 
Mens (1992) besluit hij het vijfde hoofdstuk met een 
klaarblijkelijk diepgeworteld verlangen: ' ... is er 
zoiets als een Universele Geschiedenis van de mens
heid, bezien vanuit een veel kosmopolitischer stand
punt dan mogelijk was in de dagen van Kant?>6 

11 september, cultuurrelativisme in opspraak 

Na de terroristische aanvallen in New York en Washington DC op 
11 september, die alom werden beschouwd als aanvallen op de 
westerse vrije wereld, ontspon zich ook in Nederland een felle dis
cussie over de kwaliteit van westerse culturele verworvenheden 
zoals kapitalisme en de democratische rechtstaat. In de verschil
lende bijdragen werden zij niet alleen op zichzelf beschouwd maar 
vooral ook bezien in relatie met niet-westerse, en dan met name 
islamitische culturen. 
De Italiaanse premier Silvio Berlusconi zette de toon toen hij de 
westerse samenleving superieur noemde aan de islamitische we
reld. Begrijpelijk vielen enkele Europese leiders, zoals premier 
Kok en de Belgische premier Verhofstadt, over hem heen. Zij von
den zulke aanstootgevende uitspraken niet verstandig in een pe
riode dat de dialoog met islamitische bevolkingsgroepen gezocht 
moet worden. 
Maar de Italiaanse regeringsleider kreeg ook bijval, onder meer 
van de Nederlandse filosoof en VVD-ideoloog Paul Cliteur. InNRC 
Handelsblad? betoogde hij dat een dergelijke stelling moet kun

nen in een van discussies doortrokken beschaving. Het is, zo 
schrijft hij, zelfs de ' ... essentie van de voortgang der beschaving 
dat zoiets mogelijk is'. Als ik Cliteur goed begrijp, onkent hij het 
bestaan van het cultuurrelativisme. Immers, elk oordeel van een 
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mens is per definitie absoluut. Relatieve uitspraken bestaan niet 
en cultuurrelativisten dus ook niet. Ook tijdens een discussie in 
Buitenhof wees Cliteur zijn cultuurrelativistische opponenten 
voortdurend op het feit ·dat zij zich 'schuldig' maken aan absolute 
uitspraken. 

Onderdrukking van de vrouw 

Voor een gezonde, vitale samenleving is discussie tussen culturen 
inderdaad noodzakelijk. Mijn woordvoerder moet dan wel een cul
tuurrelativist zijn, iemand die doordrongen is van het besef dat 
NRC Handelsblad-redacteur Sjoerd de Jong treffend verwoordde 
in een reactie op CliteurB: '[dat] oordelen over andere culturen 
plaatsvinden vanuit een eigen culturele context en niet vanaf een 
neutraal standpunt. Dat wil nog niet zeggen dat communicatie, en 
dus oordelen over elkaar onmogelijk is.' Net zoals de 'westerse cul
tuur' gedurende haar geschiedenis abjecte elementen in zich 
droeg, is er op onderdelen (zoals onderdrukking van de vrouw) ook 
veel aan te merken op de 'islamitische cultuur'. Dat betekent ech
ter niet dat we meteen hele culturen objectief kunnen beoordelen 
en rangschikken, zoals Berlusconi deed. Temeer omdat het bui
tengewoon onduidelijk is wat we precies onder het begrip cultuur 
moeten verstaan, zoals De Jong aangaf. Hij onderstreept mijns in
ziens dat een wetenschappelijk oordeel over andere 'culturen' niet 
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mogelijk is. Oordelen uitspreken over bepaalde aspecten van een 
cultuur en over elkaar, een essentieel onderdeel van communica
tie en discussie, is wel mogelijk. Dat doen we voortdurend, en ster
ker nog, noodzakelijk. 

Verboden te relativeren 

Ook in andere bijdragen werd felle kritiek geleverd op het (post
moderne) cultuurrelativisme9. 'Verboden te relativeren' kopte De 
Jong één van zijn NRC-columns. De kritiek loog er inderdaad niet 
om. In koor verweten de tv-journalisten Kees Driehuis en Pieter 
Jan Hagens de historicus Maarten van Rossem onderkoeld gedrag 
tijdens één van zijn vele analyses over de ramp en de nasleep. 
Filosoof en literatuurcriticus Michaël Zeeman riep de 'lamme' cul
tuurrelativisten op om even een 'blokje om te gaan' en tenslotte 
was er ook nog een bijdrage van de immer ernstig ogende Groen
Links-parlementariër Mohammed Rabbae die het programma 
Kopspijkers tot de orde probeerde te roepen en een soort grappen
pauze bepleitte. Presentator Jack Spijkerman diende hem snedig 
van repliek met de stelling dat relativerende humor juist aanzet 
tot nadenken. Niet geheel onbelangrijk, lijkt mij, in tijden van cri
sis. 

Uiterst krachtige goederentrein 

Tot slot verscheen op 11 oktober in NRC Handelsblad Fukuyama's 
vermeldenswaardige artikel 'De geschiedenis loopt wel degelijk 
ten einde,lQ. De in de woorden van Jonker 'ouderwetse geschiedfi
losoof, die op bijna aandoenlijk-naïeve wijze een totale verklaring 
voor het wereldraadsel wenst te geven', legt nog maar eens uit wat 
hij begin jaren negentig (de tijd van 'de Nieuwe Wereldorde' van 
Bush sr.) precies bedoelde met de stelling dat de geschiedenis ten 
einde loopt. Hij vergelijkt de moderne (westerse) cultuur, gety
peerd door kapitalisme en democratische rechtstaat, met een 
'uiterst krachtige goederentrein' die uiteindelijk ook niet-westerse 
landen voor zich zal winnen. Fukuyama twijfelt er niet aan dat de 
wereld voortschrijdt naar één mondiaal systeem. De 'moderne cul
tuur' beschouwt hij als het ultieme, het beste wat de mensheid 
binnen haar beperkte mogelijkheden kan bereiken. Het is de laat
ste grond van het menselijke bestaan. Democratie en kapitalisme 
zullen derhalve in zijn ogen de 'toonaangevende ordeningsprinci
pes van een groot deel van de wereld' worden. Wanneer het inder
daad zover is, pas dan zal de geschiedenis voorbij zijn, aldus 
Fukuyama. 
De trieste gebeurtenissen in de VS hebben hem niet op een ander 
spoor gezet, maar lijken zijn theorie alleen maar te schragen. 
Want, zo redeneert hij, hoe feller de reactie van degene met een 
traditionele levenswijze, des te groter moet de dreiging zijn van de 
modernisering. Hij voorziet dan ook in de toekomst eerder een 
reeks 'achterhoedegevechten' dan een botsing van zeven verschil
lende, gelijkwaardige beschavingsblokken waarin toekomstige 
oorlogen zullen plaatsvinden op de breuklijnen, zoals Samuel 
Huntington in zijn boek The Clash of Civilisations voorspeldell. 

Geschiedenis als zinvol proces 

Centraal in al deze studies staat het probleem van het Europese 
exceptionalisme12. Waarom liep het in Europa op politiek en eco
nomisch gebied anders dan in de rest van de wereld? En, hieruit 
voortvloeiend, bestaat er buiten het westen een voedingsbodem 

10 

voor democratie en kapitalisme? We hebben gezien dat Global 
History als wetenschappelijk genre een onmogelijke opgave is. 
Volgens Jonker13 blijft deze vorm van geschiedschrijving gaan 
over thema's als 'de verspreidingsgraad van de Europese stad, het 
Europese gezin, de Europese staat en de Europese wetenschap'. 
Duidelijk moge echter zijn dat Fukuyama, die zich nauwelijks iets 
aantrekt van wetenschappelijke conventies en geschiedenis ziet 
als een zinvol en doelgericht, bijna goddelijk proces, deze vraag be
vestigend kan beantwoorden. Als bewijs voert hij de 'vooruitgang' 
aan die is geboekt in gebieden als Oost-Azië en Latijns Amerika, 
alsmede de 'miljoenen migranten uit de Derde Wereld die jaarlijks 
met de voeten kiezen voor een bestaan in de westerse samenle
vingen, en die zich uiteindelijk aan de westerse waarden aanpas
sen'. In de islamitische wereld ligt het, getuige de jongste ontwik
kelingen, wat ingewikkelder, geeft hij toe, maar ook daar zal men 
uiteindelijk ten prooi vallen aan de overtuigingskracht van de mo
derne westerse cultuur. 
Fukuyama maakt overigens wel een onderscheid tussen de orde
ningsprincipes kapitalisme en democratie .. Het laatste heeft een 
minder dwingend karakter dan het eerste omdat liberale demo
cratie in feite een wils besluit is. Ter verklaring grijpt Fukuyama 
terug op de negentiende-eeuwse Duitse idealist en metafysisch 
systeembouwer Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die als motor van 
de geschiedenis de strijd ziet tussen meesters en slaven. De mees
ters (westerse cultuur) dwingen respect af bij hun slaven (niet
westerse culturen) door fysiek machtsvertoon. Uiteindelijk wordt 
dit machtsspel beslecht doordat beide kemphanen streven naar 
erkenning en een menswaardig samenleven14. Zo zal het globali
seringsproces (de wereldgeschiedenis) zich voltrekken, uitmon
dend in de global village, aldus toekomstdeskundige Fukuyama. 
Hij staat daarmee met beide benen in de negentiende eeuw, en het 
moge duidelijk zijn dat ook dit niet het beste perspectief is .• 

Noten 

1. E. Jonker, Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis, 
Assen 2001, p. 49-50. 
2. idem, p. 51. 
3. idem, p. 51-52. 
4. idem, p. 53. 
5. F.R. Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een overzicht van 
moderne geschiedfilosofische opvattingen, Groningen 1986, p. 252-
26l. 
6. F. Fukuyama, Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste 
Mens, Amsterdam 1992, p. 94. 
7. P. Cliteur, 'Niet alle culturen zijn gelijkwaardig', In: NRC Han
delsblad, Opinie, 16-10-0l. 
8. S. de Jong, 'Geen enkele cultuur is absoluut', In: NRC Han
delsblad, Opinie, 18-10-01. 
9. S. de Jong, 'Verboden te relativeren', In: NRC Handelsblad, 
Opinie, 25-09-01; M. Zeeman, 'Hoe de feiten de verbeelding 
perverteerden', In: De Volkskrant, Cicero, 14-09-0l. 
10. F. Fukuyama, 'De geschiedenis loopt wel degelijk ten einde', 
In: NRC Handelsblad, Opinie, 11-1O-0l. 
11. T. Ronse, 'Op zoek naar een vlag', In: De Groene Amsterdam
mer, 02-04-97; Fukuyama, 'geschiedenis'. 
12. Jonker, o.c., p. 52. 
13. Jonker, o.c., p. 53. 
14. Fukuyama, Einde, Deel drie p. 169-225; Jonker, o.c. p. 46-47. 

en 
rië 
Yb 
en 
WE: 

tal 

To 
va 

Q; 

"" '" .: 
0 

Cf) 

5 
U 
:> 

~ 
u. 

] 
niei 
beg 
hee 
ma: 
ver 
het 
del 
mü 

aru 

res 
ace 
ani 
trÏl 

Uii 
ha: 
tUf 
gr< 
uit 
20 



~E 
T HEM A 

Eén dag na Doha 
'Akkoord WTO stimulans voor haperende groei wereldhandel', 'Doha stemt alle partij
en tevreden'. De krantenkoppen zijn positief over de uitkomsten van de 4de ministe
riële WTO-conferentie in Doha, de hoofdstad van Qatar. Ook staatssecretaris Gerrit 
Ybema is moe maar voldaan. Hij vindt het buitengewoon verheugend dat 142 landen 
erin zijn geslaagd afspraken te maken over een veelomvattende agenda voor een nieu
we WTO-ronde. Het waren zeker geen gemakkeüjke onderhandelingen. En op een aan
tal dossiers is minder vooruitgang geboekt dan het kabinet en hijzelf hadden gehoopt. 
Toch is het welslagen van deze onderhandeüngen cruciaal voor het verder versterken 
van de internationale marktwerking en rechtsorde. 

landen uit de armoede komen. D e voortschrijdende internationalise
ring van economische verhoudingen d oor G e r rit Y b e m a Het is dan ook altijd mijn streven geweest om 

van de komende WTO-ronde een 'ontwikkelingsmag dan een feit zijn, dit betekent nog 
niet dat we deze globalisering de vrije loop mogen laten. Uit wel
begrepen eigenbelang, omdat Nederland als handelsnatie baat 
heeft bij het mondiaal wegnemen van handelsbelemmeringen en 
marktimperfecties. Maar ook omdat ik van mening ben dat een 
verdere versterking van de positie van ontwikkelingslanden in 
het wereldhandelsstelsel hun een uitweg moet bieden uit armoe
de en misère. De WTO-afspraken zijn hierbij een belangrijk hulp
middel. Want de internationale handel is géén zero-sum-game met 

winnaars tegenover verlie
zers. De voordelen van een 
verdergaande internationale 
arbeidsverdeling kunnen in 
beginsel alle deelnemers, rijk 
en arm, ten goede komen. 
Dat neemt niet weg dat in de 
afgelopen periode veel men
sen, vooral in de armste ont
wikkelingslanden, niet ofnau
welijks de vruchten van de 
globalisering hebben geplukt. 
Mike Moore, directeur-gene
raal van WTO, zei daarover 

aan de vooravond van Qatar: "Their desperate situation is not the 
result of too much trade, but of too little - insuflicient market 
access for their products, poor incentives to trade diversification, 
and too many impediments to creating export-competitive indus
tries and sectors." 

Ontwikkeüll.gsronde 

Uit studies blijkt dat ontwikkelingslanden die hun grenzen voor 
handel openen veel sneller groeien dan andere - dat is het verschil 
tussen Noord- en Zuid-Korea, tussen Birma en Maleisië. En die 
groei is het beste medicijn tegen armoede. De Wereldbank heeft 
uitgerekend dat het lanceren van een nieuwe handelsronde er in 
2015 voor kan zorgen dat 320 miljoen mensen in ontwikkelings-

Cerrit Ybema is staatssecrel.a.ris va" Economische Zaken 
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ronde' te maken. Wat dit betreft is Doha aan veel wensen tege
moet gekomen. Het is belangrijk dat arme landen voortaan 
betaalbare toegang krijgen tot medicijnen tegen HIV/aids, mala
ria en tuberculose zonder aantasting van het Verdrag op handels
gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (TRIP's). Bovendien 
zijn we de ontwikkelingslanden tegemoet gekomen bij hun pro
blemen met de implementatie van afspraken uit eerdere handels
rondes. Al hadden EU en VS met name op textielgebied meer tege-
moet kunnen komen. 

Antiglobalisten 

Het zal duidelijk zijn dat ik de kritiek van de antiglobalisten op 
organisaties als de WTO niet deel. De bezwaren tegen de scheve 
verhoudingen in de wereld zijn gerechtvaardigd. Maar die ver
houdingen kunnen alleen worden rechtgetrokken door meer eco
nomische groei in ontwikkelingslanden, en die kan alleen worden 
bereikt met méér globalisering, zeker niet minder. Dit is de zoge
naamde paradox van het antiglobalisme, zoals de Belgische pre
mier Guy Verhofstadt zo treffend verwoordde. 
Juist dankzij de WTO bestaat er geen wetteloze wereldhandel en 
krijgen arme landen rugdekking. Zo kunnen discriminerende 
maatregelen van rijke landen met succes worden aangevochten. 
En dat gebeurt ook. Een wereldwijde stabiele en duurzame eco
nomische groei, die bijdraagt aan een evenwichtiger inkomens
verdeling tussen en binnen staten, is zonder de ordening van 
internationale instituties als WTO niet te bereiken. Die instituties 
kunnen verder verbeteren met meer transparantie en een effi
ciëntere besluitvorming. Want kritiek op de bestaande internatio
nale ordening is zeker mogelijk, maar die vraagt eerder om ver
sterking van deze internationale instellingen en niet om hun 
afschaffing, zoals sommigen bepleiten. 
Het gaat mij dus niet om de vraag bfwe voort moeten gaan op het 
pad van de globalisering, maar om de vraag hoe iedereen, en met 
name de armen, kunnen genieten van de voordelen van de globa
lisering zonder de nadelen te ondervinden. Dat is de uitdaging! En 
deze handschoen hebben 142 landen in Doha opgepakt. Dat is 
zonder meer een doorbraak die grote mogelijkheden biedt .• 
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De wereld en Europa 
Met verbijstering keken politieke commentatoren en politici naar de massale demorv 
straties rond de vorige WTO-top in Seattle in 1999. Het geweld van enkele demorv 
stranten moet natuurlijk sterk worden afgekeurd, maar toch ging er van de demorv 
straties ook iets inspirerend uit, vinden Lousewies van der Laan en Herman Beun. 

B urgers die het om meer in
vloed opnemen tegen de 
macht van regeringen en 

grote multinationals, dat moet elke 

door Lousewies van der Laan 
afvragen hoe zij kunnen bijdragen aan 
globalisering zonder dat dit ten koste 
gaat van het liberale gedachtegoed. en Herman Beun 

rechtgeaarde sociaal-liberaal aanspreken. Liberalen kijken im
mers vanouds met gemengde gevoelens naar gezagsdragers. Een 
manier om te voorkomen dat die hun bevoegdheden misbruiken is 
ervoor te zorgen dat ze slechts een beperkte periode gelden, con
troleerbaar zijn en kunnen worden teruggeëist bij misbruik. En 
dat is nu juist wat ontbreekt in de internationale, globaliserende 
wereld van vandaag. Steeds meer besluiten vallen waar burgers 
geen invloed hebben. De Europese Unie en haar Raad van Mi
nisters zijn typische organisaties die grotendeels buiten democra
tische controle vallen. De Raad beslist over de ruim 35% EU
begroting voor landbouw zonder dat het Europees Parlement 
invloed heeft. 
Vergelijkbaar zijn de besluiten die mondiaal (WTO, G8 en andere 

Lousewies van der Laan 

quasi-non-gouverne
mentele organisaties 
(ngo's)) worden geno
men en rechtstreeks 
invloed hebben op 
het dagelijks leven 
van gewone burgers. 
Dat de de
monstranten in Se
attle hun stern wil
den laten horen was 
niet zonder reden, 
ook al zijn hun voor
stellen doorgaans 
onrealistisch en on
gewenst. De echte 
uitdaging voor soci
aal-liberalen is de 
pogingen te omar

men van landen tot meer regionale en mondiale samenwerking 
zonder veronachtzaming van de basisvoorwaarden van democra
tie. We kunnen de demonstranten dankbaar zijn dat zij de aan
dacht van media en publiek hebben gevestigd op het doorgaans 
schimmige internationale besluitvormingsproces. 

Cosmetica 

Aan het begin van de 21ste eeuw moeten liberalen zich vooral 

LOllsewies van der Laait is fractievoorzitt.er valt D66 in het Europees 
Pa.rlement, Herman Beu.n is haar belei.dsrnedewerker. 
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Liberalisering van de wereldhandel 
zorgt niet alleen voor economische vooruitgang maar brengt men
sen ook steeds intensiever met elkaar in contact. Hoe kan 
Indonesië nog haar eigen bevolking voorhouden dat mensenrech
ten niet worden geschonden als CNN deze schendingen dagelijks 
in beeld brengt? Daartegenover staat weer de Russische boer die 
zijn rundvlees niet kan verkopen omdat de EU er als 'humanitai
re hulp' vlees dumpt. Of de dierenwelzijnsorganisatie die het niet 
lukt een wettelijk verbod te krijgen van cosmeticatesten op dieren 
omdat de WTO dit een oneigenlijke handelsbarrière vindt. 
Hoe men met zulke vraagstukken omgaat hangt af van opvattin
gen over macht, de regulerende rol van de overheid en manieren 
om economische excessen op te vangen. Kans dus voor een onder
scheid tussen de economische en sociale liberale stroming. 

Politiek dier 

Zoals alle liberale partijen is D66 voorstander dat individuen zelf 
kunnen kiezen, en economische keuzes horen daarbij. Maar con
form Aristoteles' visie op de mens als 'zoon politikon' (politiek of 
sociaal dier), onderkennen sociaal-liberalen dat de sociale omge
ving daarbij een belangrijke rol speelt. Niet alleen omdat je zaken 
als gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met zijn allen mak
kelijker regelt maar ook omdat sociale verbanden een intrinsieke 
waarde hebben. Onze hoogst individuele waarden en normen zijn 
niet uit de lucht gevallen, maar konden alleen ontstaan in wissel
werking met anderen. Onze sociale omgeving heeft een enorme 
invloed op onze individuele keuzes en voorkeuren, en andersom. 
Vrijheid valt niet los te koppelen van verantwoordelijkheid. Wie 
individuen, en hun recht op vrijheid, serieus neemt moet hen aan
vaarden als redelijke individuen die invloed hebben op leven en 
omgeving. 

Corporate monopoly 

Dit heeft belangrijke consequenties voor onze ideeën over politiek 
en globalisering. Accepteren dat individuen in vrijheid verant
woordelijkheid dragen impliceert dat de samenleving wordt opge
bouwd vanuit individuele voorkeuren. Macht moet van beneden 
naar boven (bottom-up) worden verdeeld, niet top-down vanuit 
centralistische overheden of corporate monopolies. Sociaal-libera
len delen Karl Poppers stellingname tegen social engineering: 
sociale waarden en solidariteit mogen niet worden opgedrongen 
aan mensen zonder hun instemming en betrokkenheid. Duidelijk 
is dat de relatie tussen overheid en burger ,tweerichtingsverkeer 
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wordt, zoals het een echte relatie betaamt. Dit in tegenstelling tot 
het eenrichtingsverkeer bij anderen (economisch liberalen, socia
listen, groenen), die de staat resp. het bedrijfsleven zien als vijand 
van het individu of alwetende verdediger van een maatschappij
opvatting. Met zulke maatschappijvisies is het niet moeilijk te ont
aarden in een vorm die individuen aanmoedigt te profiteren van 
de maatschappij, of autoritair ieder individualisme te smoren in 
uniformiteit en bureaucratie. 

Oemwnselijke behoefte 

Hoe zien sociaal-liberalen de globalisering? Allereerst als keuze. 
Het historisch-materialisme is zo dood als Marx en er is geen 
reden om het neoliberaal weer tot leven te wekken door te roepen 
dat de economie allesbepalend is, en globalisering een onvermij
delijke historische uitkomst. Als wij globalisering slecht vinden, 
moeten we haar stoppen. Ik zie globalisering echter als een goede 
zaak. Globalisering is niet meer dan het resultaat van een oer
menselijke behoefte: aan sociale interactie - maar dan mondiaal. 
Ze appelleert aan de drang naar nieuwe ervaringen die alle men
sen gemeen hebben, verstedelijkte westerlingen en jager-verza
melaars in Papoea-Nieuw Guinea. Het zou buitengewoon pater
nalistisch zijn om dat aan iemand te willen onthouden. 
Dit betekent niet dat bij de huidige globalisering geen vraagtekens 
geplaatst kunnen worden. Die globalisering lijkt meer gedreven 
door economische belangen dan vrije keuze. Die twee worden vaak 
verward. Economisch-liberalen voeren vaak aan dat marktlibera
lisering goed is voor ontwikkelingslanden omdat de daarmee gege
nereerde welvaart vanzelf ruimte schept voor meer 'luxe', zoals 
democratie en sociale rechtvaardigheid ('Zuerst das Fressen, dann 
die Moral'). Deze opvatting wordt niet gestaafd door feitelijke 
waarnemingen. Wereldwijd en historisch vergelijkend onderzoek 
duiden eerder op het tegengestelde: bijna alle landen die als sta
biele democratieën te boek staan hadden de belangrijkste stappen 
naar democratisering al gedaan ruim voordat ze moderne wel
vaartsstaten werden. En geen land waar economische modernise
ring voorafging aan de vestiging van democratie is er tot dusver in 
geslaagd zich te ontwikkelen tot een stabiele democratie (Rusland, 
China). Democratie leidt dus tot welvaart eb niet andersom. 
Het tempo waarin globalisering veranderingen oplegt ligt vaak 
veel hoger dan de snelheid waarmee een samenleving ze kan ver
werken en accepteren. Individuen blijven dan achter, zonder werk 
of afzetmarkten en in een vernielde omgeving - omdat ze geen 
invloed hadden. 

Zeggenschap 

De uitdaging om individuen hun zeggenschap terug te geven is 
tweeledig. Individuen kunnen geen invloed uitoefenen op mondia
le processen, maar die zijn ook gespeend van traditionele demo
cratische controle via parlementen. In de eerste plaats zijn de 
besluitvormingsprocessen niet transparant. Het klassieke voor
beeld is de Europese Raad van Ministers, die nog steeds geen 
notulen of stemverhoudingen publiceert. Ten tweede hebben 
nationale parlementen de neiging zich zo te verliezen in de natio
nale politiek dat ze nauwelijks tijd besteden aan de ingewikkelde 
en ondoorzichtige besluitvormingsprocessen in ver verwijderde 
instellingen. Daarbij hebben ze, niet ten onrechte, het gevoel dat 
het voor individuele landen heel moeilijk is om beslissingen te 
beïnvloeden. En aangezien kiezers en nationale pers, meestal 
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bepalend voor de politieke agenda, weinig geneigd zijn om inspan
ningen op internationaal vlak naar waarde te schatten, heeft het 
voor politici weinig zin daaraan veel aandacht te besteden. Dit 
alles heeft ervoor gezorgd dat de feitelijke beslismacht wegglipte 
uit de handen van parlementen en terechtkwam bij internationa
le instellingen. 

Ronduit bizar 

Het is duidelijk dat de democratische controle en publieke verant
woording meer nodig zijn naarmate een instelling direct invloed 
heeft op het leven van mensen. Zo is directe controle op beslissin
gen van de VN-Algemene Vergadering minder dringend dan op die 
van de Europese Raad van Ministers. Het Europees landbouwbe
leid is daar onderworpen aan meerderheidsbesluitvorming, wat 
betekent dat vijf, zes landen kunnen worden weggestemd zonder 
controle van het nationale of Europese Parlement. Het is ronduit 
bizar dat regeringen bereid waren om zo soevereiniteit afte staan. 
De prijs die zij daar, zowel financieel als politiek, voor betalen is 
dan ook hoog, bijvoorbeeld als de Commissie besluit om gezonde 
koeien te slachten om de rundvleesprijzen te beschermen. 
Hoe kunnen we deze ontwikkelingen stopzetten, zonder het vel 
goede teniet te doen? De ervaring leert dat we een aantal stappen 
voor een minimale democratische controle vrij makkelijk kunnen 
zetten. 

Sleetse actoren 

Voor enige vorm van controle door burgers, ngo's en nationale par
lementen is er allereerst behoefte aan basisinformatie: wat staat 
er op de agenda, wanneer worden welke teksten aangenomen. Ten 
tweede moeten parlamenten, ngo's en de pers druk uitoefenen op 
supranationale organisaties en hun leden om beslissingen uit te 
leggen. Als derde moeten de besluitvormingsprocessen eenvoudi
ger en toegankelijker worden, en tenslotte moet ook de publieke 
aanspreekbaarheid en participatie door politici verbeteren. 
Then Fukuyama 'het einde van de geschiedenis' aankondigde om
dat het kapitalisme zegevierde over het communisme, verwacht
ten sommigen hier ook het antwoord hoe we onze samenleving 
moeten inrichten. De wanhopige zoektocht van linkse partijen om 
het marktdenken te incorporeren (de Derde Weg) is illustratief. 
Het debat over het best toepasbare model is zeker nog zo levend 
als 120 geleden, toen John Stuart MilIOn Liberty publiceerde. 
Alleen de actoren zijn sleets geworden. Voor sociaal-liberalen is de 
uitdaging groter dan ooit. 

Een goed begin is het individu controle te geven en te laten hou
den over zijn eigen leven. Anderen, of het nu hun regering is, een 
grote corporatie of een drugssyndicaat, mogen niet de kans krijgen 
om in hun plaats beslissingen te nemen. Deze machtscontrole 
moet institutioneel stevig verankerd worden, met goede voorlich
ting, een geïnformeerde onafhankelijke pers en openheid van 
besluitvorming en informatie. Dit zijn voorwaarden voor een ster
ke democratie waar het individu zeggenschap behoudt over zijn 
eigen leven en verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving. 
En dat is de echte sociaal-liberale visie voor een toekomst mét glo
balisering .• 

IDEE - DECEMBER 2001 



~E 
T HEM A 

. D66' ers kom je overal tegen 
Anti-globalisten heten ze, de demonstranten die in Seattle en elders de aandacht vroe
gen (en volop kregen) voor de negatieve kanten van globalisering. Gevraagd naar hun 
drijfveer gaven die demonstranten heel verschiUende antwoorden. Vede in de wereld, 
een vuist tegen het kapitalisme, MacDonald's of (bio)technologie, tegen grootschalig
heid, vervlakking van culturen, het militair-industrieel complex of de 'G8'. Naast min 
of meer ideologisch gekleurde bezwaren zijn er ook gewoon bezorgde mensen: over 
toenemende honger en armoede, over Westerse onverschiUigheid en arrogantie. Zij 
slaan geen ruiten in maar delen de ergernis over een harde, koude wereld waarin con
sumptie en economie (te) centraal lijken. 

E en heel divers beeld dus. Ook het World 
Social Forum in januari 2001 in het 
Braziliaanse Porto Alegre, de gelijktijdi-

door Bert Bakker 
welvaart in India, iets wat pas mogelijk werd 
door de onvoorstelbare opkomst van de informa-

ge tegenhanger van het jaarlijkse World Economic Forum in Da
vos, vertoonde zo'n inspirerende maar onsamenhangende wirwar 
van motieven en mogelijke oplossingen. Sommigen pleiten voor de 
terugkeer van kleinschalige, rurale samenlevingen (vooral in ont
wikkelingslanden), anderen willen een wereldregering (vanuit de 
VN) of bepleiten varianten van het socialisme - liefst op wereld
schaal1. 

Ook in eigen land bestaat ongenoegen over het wegvallen van 
grenzen en de vergroting van markten, variërend van de Socialis
tische Partij die na de euro eigenlijk de gulden weer terugwil, tot 
en met ds. Ype Schaaf die de plaatselijke kerk vooral ziet als 'ver
zetscentrum tegen globalisering en schaalvergroting'2. Welke be
leidsagenda brengt (anti-)globalisering het met zich mee voor het 
van oudsher internationaal georiënteerde D66? 

Verfoeide en bepleite liberalisering 

Eigenlijk is globalisering een oude trend. Toen in de zeventiende 
eeuw de Leidse lakenindustrie vertrok naar het armere Twente 
(lager opgeleid, lagere levensstandaard), vreesden velen het einde 
van de welvaart in de bloeiende Hollandse stad. Dat viel mee. 
Zeker, er waren aanpassingsproblemen, maar na enige tijd von
den de lakenwerkers nieuw emplooi, onder meer in de handel met 
de oostelijke steden. Ook in Twente groeide de welvaart door pro
ductie en handel: een win-winsituatie avant-Ia-Iettre. Maar tege
lijk was de handel in de Oost en de West, gepaard met kolonisatie, 
al een treffend voorbeeld van éénzijdige voordelen voor het rijke 
Westen. De grondstoffen voor ons, de kruimels voor hen. 
De arbeidsdeling, die profiteert van de zgn. comparatieve voorde
len van handel en/of productie in bepaalde delen van de wereld, 
wordt ook tegenwoordig veelal gezien als drijvende kracht achter 
de globalisering. Een recent voorbeeld betreft de verplaatsing van 
administraties van grote westerse maatschappijen naar India: 
goed opgeleide computerspecialisten doen voor lagere loonkosten 
het werk in onze nachtelijke uren. Lagere kosten hier en werk en 

Bert Bakker is vice-fractievoorzitter Tweede Ka.merfractie D66. Met. dank aan 
Marcel de Ruiter 
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tie- en communicatietechnologie (ICT). Dezelfde 
ICT wordt vaak als belangrijkste stimulans gezien voor de gewel
dige versnelling van de liberalisering, die weliswaar al eeuwen 
plaatsvindt maar toch vooral door het verfoeide en even fel beplei
te neoliberalisme eind vorige eeuw tot snelle ontwikkeling kwam. 

Flitskapitaal 

Volgens de economische theorie is internationale handel met com
paratieve voordelen per saldo welvaartsverhogend voor alle be
trokken landen. Maar toch niet voor elk land in dezelfde mate. De 
theorie stelt evenmin dat kapitaalstromen zich overal even vrij 
over de aardbol moeten bewegen. Zeker, geldstromen zijn de te
genhanger van wereldhandel, maar er is een verschil tussen wel
bewuste investeringsstromen en speculatiefflitskapitaal. De voor
delen van wereldhandel doen zich al evenmin automatisch voor. 
Markten zijn niet overal even transparant en competitief en (in
ter)nationale overheden stellen zich niet overal verstandig op. 
Niet alleen marktfalen, ook overheidsfalen is verantwoordelijk 
voor belangrijke nadelen van de grote internationale handelsstro
men. Westerse markten stellen zich soms schandelijk protectionis
tisch op (de EU o.a. met landbouwproducten en textiel uit derde 
landen), ontwikkelingslanden investeren niet altijd gebalanceerd 
in eigen onderwijs en welvaart en internationale instellingen 
(IMF, Wereldbank) stellen vaak vrijwel onmogelijke - en lang niet 
altijd noodzakelijke- eisen aan hub aanpassingsproces. 

Historische trend en kans 

De twintigste eeuw heeft een spectaculaire impuls gegeven aan de 
internationale ontwikkeling. Steeds meer mensen (en in hun kiel
zog producten en diensten) kunnen over de wereldbol reizen, eerst 
per boot, later per vliegtuig, nog later virtueel en massaal via tele
visie, internet en telecommunicatie. Behalve economische had 
deze internationalisering ook geweldige politieke, sociaal-culture
le en maatschappelijke gevolgen. Grote kansen, want voor het 
eerst zijn grote delen van de wereld zich bewust van elkaars be
staan en denken. Maar ook grote risico's, want dit bewustzijn leid
de behalve tot wederzijds begrip en culturele verrijking ook tot 
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polarisatie, grote migratiestromen en proliferatie van wapens en 
oorlogsfanatisme. Het is daarbij van belang op te merken dat D66 
van oudsher een positieve houding heeft. D66 was niet alleen al
tijd al een drijvende kracht achter de europeanisering van politiek 
en democratie, zij heeft uiteindelijk ook vertrouwen in de moge
lijkheden om met internationale samenwerking (waaronder ont
wikkelingshulp) en internationale politieke instituties als VN en 
Wereldbank overal doorslaggevende verbeteringen te brengen. 
D66'ers kom je overal in die internationale gemeenschap tegen -
een welsprekend feit. 

Historische opgaven nu 

Die positieve grondhouding van D66 en haar sociaal-liberale ach
tergrond bepalen natuurlijk in hoge mate ook de houding tegen
over de globalisering. D66'ers zijn pro-globalisten, maar dat wil 
niet zeggen dat alle huidige verschijningsvormen onze goedkeu
ring wegdragen. 
De Belgische premier Verhofstadt wees op de paradox van het 
anti-globalisme3: de grote wereldwijde tekortkomingen in kli
maatbeleid, kinderarbeid en kapitaalverkeer, waarover de anti
globalisten zich terecht grote zorgen maken, verlangen eerder 
mondiale antwoorden dan lokale afscherming of re-nationalise
ring. Hij bepleit dan ook een G8 van handelsblokken, waarin de 
Afrikaanse Unie met het Europese en Noord-Amerikaanse han
delsblok en andere samenwerkingsverbanden werkt aan globale 
ethische standaarden voor sociale en milieunormen en armoede
bestrijding. Een inspirerende gedachte, al valt ogenblikkelijk in te 
brengen dat een dergelijke G8 weinig democratie toevoegt aan de 
huidige G8 van rijke landen en de EU. Misschien kunnen we beter 
vertrouwen op de versterking en uitbreiding van bestaande inter
nationale instituties. Maar Verhofstadt geeft wel aan waarom het 
gaat. Niet een teveel, maar eerder een tekort aan globalisering 
leidt tot onverdraaglijke armoede, ernstige milieuproblemen, 
internationale mensenhandel en sociale misstanden. 
Wat moet dus de internationale agenda zijn? Ik zie zeven agenda
punten. 

1. Werkelijke vrijmaking van wereldhandel 

De rijke landen weten zich tot dusver effectief te beschermen 
tegen de import van goederen en diensten door hoge importtarie
ven, lage importquota en vergaande subsidiëring van de eigen pro
ductie (Europees landbouwbeleid). Gelukkig is onlangs in Qatar 
besloten tot een nieuwe internationale handelsronde die dat moet 
aanpakken. Ongetwijfeld mede onder invloed van de verscherpte 
internationale verhoudingen sinds de terreuraanslagen van 11 
september kon eindelijk belangrijke voortgang worden geboekt, al 
is Qatar nog niet veel meer dan een agenda. Op één punt biedt 
Qatar ook een echte oplossing: het 'Trips-verdrag' zorgt ervoor dat 
intellectueel eigendom niet zo ver gaat dat belangrijke medicijnen 
tegen aids (en andere ziektes) door hoge prijzen buiten bereik blij
ven van de miljoenen Afrikanen die hieraan dringend behoefte 
hebben. Want de aids-crisis is niet alleen een humanitaire of socia
le ramp (op zich reden genoeg om patenten te doorbreken), maar 
bovendien een langdurige rem op economische ontwikkeling. 

2. Versterking in.ternationale ;,nstituties 

Sinds halverwege de twintigste eeuw hebben VN en de zgn, 
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Bretton Woods-instellingen (IMF en Wereldbank) een belangrijk 
rol gespeeld in de aanpak van internationale problemen, maar 
tegelijkertijd bleken zij te vaak niet in staat tot een effectieve aan 
pak, Grote politieke tegenstellingen (Koude Oorlog), maar ook te 
Westers georiënteerde voorwaarden voor internationale leninge 
(IMF) belemmerden lange tijd effectief internationaal optreden e 
succesvolle armoedebestrijding. Ook het wisselend commitmen 
van met name de VS (velen vreesden met Bush een verder isola
tionisme van de grootste economie) leidde tot scepsis of VN e 
soortgelijke organen vooruitgang konden boeken, Toch ligt daartoe 
in die organen de enige mogelijkheid, want in andere multilatera 
Ie samenwerking spelen ontwikkelingslanden te vaak een te mar 
ginale of afhankelijke roL 

3. Aan.passing financiële instnlmen.ten 

IMF en Wereldbank zijn voor veel arme(re) landen onmisbaar olili 
de eigen economie op orde te krijgen, Maar deze instellingen stel
len vaak tegenstrijdige eisen. Vooral het IMF is wel erg Wester . 
georiënteerd. Veelal leidt de conditionaliteit van leningen niet al
leen tot vergroting van de transparantie en democratie, maar OOK 
tot sanering (=vermindering) van de overheidsfinanciën. Een be
grijpelijke, vaak noodzakelijke eis maar contraproduktief als to 
al minimale inspanningen in gezondheidszorg of onderwijs nog 
verder worden teruggebracht. Dat is niet alleen sociaal onaan
vaardbaar, het is ook economisch onverstandig. Gelukkig wordt d 
laatste jaren minder statisch tegen de IMF-condities aangekeken. 
Nederland moet hierin (mede namens arme landen) vooroplopen. 
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4. Ruimte voor regulering kapitaalverkeer 

Eén van de IMF-eisen betreft de vrijmaking van het kapitaals
verkeer. Internationale handel vereist, en leidt weer tot kapi
taalsstromen. Op zichzelf een noodzakelijk equivalent, bijvoor

beeld voor investeringen in ontwikkeling en bedrijfsleven. Veel 
landen hebben echter de negatieve kanten ondervonden van kort
lopend kapitaalverkeer, het speculatieve flitskapitaal. Vaak wordt 
de introductie van een wereldwijde 1bbintax bepleit. Het is echter 
zeer de vraag of een dergelijke belasting effectief kan zijn zonder 
contraproductief te werken: het gaat immers niet om een beper
king van kapitaalstromen die met internationaal verkeer samen
hangen. Verstandiger lijkt het om in de IMF-eisen meer ruimte te 
bieden voor beperkingen aan het kapitaalsverkeer voor landen die 
anders te kwetsbaar worden. Daartoe zijn grotere monetaire blok
ken wenselijk, want kleine munten zijn eerder slachtoffer van in
ternationale speculatie. 

5 . Nakomen bestaande afspraken 

Mede dankzij de inzet van de Nederlandse ministers Herfkens en 
Zalm is onlangs in de Europese Unie overeengekomen dat alle lan
den 0,7 procent van het Bruto Nationaal Produkt aan (zuivere) ont
wikkelingssamenwerking zullen besteden. Op zich een positieve 
ontwikkeling, die echter veel eerder had moeten plaatsvinden en 
nog moet worden waargemaakt. Het zou inderdaad een wereld van 
verschil maken indien alle OESO-landen zich hieraan houden. 
Bovendien is sanering van de schuldenlast van arme landen drin
gende noodzaak. Daarover is op zich weer veel te zeggen (hoe bij
voorbeeld voorkomen dat particuliere banken tegen hoge rente 
leningen verstrekken die - als het misloopt - internationale lenin
gen weer moeten afdekken zonder risico's voor die banken). Van be
lang is het zgn. HPIC-initiatieftot drastische schuldvermindering. 
Nederland loopt ook hier voorop, in politiek streven en beschikbaar 
gestelde middelen, maar de grote doorbraak moet nog komen. 

6. Sociale en miliellcondities 

Eén van de lastigste vraagstukken betreft sociale en milieutekor
ten. Een voorbeeld is kinderarbeid, een praktijk die in heel veel 
ontwikkelende landen voorkomt, tot begrijpelijke afschuw van 
veel Westerse consumenten. Maar vaak zijn kinderen in produk
tieve arbeid één van de weinige manieren om te overleven. On
middellijke afschaffing leidt tot nog grotere armoede, nog minder 
kans op ontwikkeling door onderwijs. De werkelijke benadering 
moet genuanceerder zijn. De meest exploitatieve en schadelijke 
kinderarbeid (kinderprostitutie) moet direct krachtig worden bes
treden. Daarnaast zijn investeringen vereist in alternatieven zo
als combinaties van werk en basisscholing, alternatieve verdien
mogelijkheden voor ouders, het stimuleren en waar nodig ver
plichten van (ook multinationale) bedrijven om afte zien van kin
derarbeid en te investeren in lokaal onderwijs. 
Ook op milieuterrein is gemakkelijk te zien dat directe vertaling 
van Westerse eisen niet altijd positief werkt en zelfs kan voeren 
tot nieuw protectionisme. Natuurlijk willen wij een duurzame 
productie die niet ten koste gaat van het natuurlijk milieu en 
rekening houdt met de mogelijkheid van toekomstige generaties 
om in hun behoeften te voorzien. Maar ook hier bestaat een ver
band tussen economische ontwikkeling en ruimte voor milieu
eisen. Wie geen eten heeft zal zich niet allereerst zorgen maken 
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om internationale visquota of aantasting van het regenwoud - al 

ondermijnt dat op langere termijn de mogelijkheid om in die 
behoeftes te voorzien. Een geleidelijke, gedifferentieerde benade
ring is opnieuw de enige optie, met het bevorderen en investere 
in duurzame trends, afzien van tropisch hardhout, stimuleren en 
waar nodig verplichten van bedrijven om milieubedreigende acti
viteiten om te bouwen of te stoppen. 
Sociale standaarden, milieu-eisen, voedselveiligheid: open handel 
en verbeteringen moeten hand in hand gaan, maar de één kan 
geen (absolute) voorwaarde zijn voor de ander. 

7. BetreJ.·ken bedrijfsleven 

Daarom is het noodzakelijk om bedrijven te betrekken bij de inter
nationale ontwikkelingsagenda. Soms met (inter)nationale regels 
of overeenkomsten voor hun activiteiten (zoals het klimaatver
drag van Kyoto). Maar niet altijd zijn die regels voldoende effec
tief. Daarom moeten bedrijven ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zoals dat heet. Ondernemen, ook in derde landen, 
met adequate sociale en milieustandaarden. Niet uit goedertie
renheid (al spelen ook ethische normen een ro1), maar bovenal 
omdat de druk van consumenten en regeringen bedrijven daartoe 
dwingt. Het internationale protest tegen de plannen met de Brent 
Spar in 1995 heeft niet alleen Shell, maar ook andere bedrijven 
doen inzien dat zij hun activiteiten uit eigenbelang beter kunnen 
toetsen aan ook ethische doelstellingen. Maatschappelijk verant
woord ondernemen is internationaal sterk in opkomst, via OESO
standaarden maar ook via het Global Compact-initiatief van VN
secretaris-generaal Kofi Annan. 

Ten slotte 

Ik wees al op het dreigend isolationisme van de VS. Sinds 11 sep
tember is dat isolationisme omgeslagen in een hernieuwde oriën
tatie op internationale samenwerking - ongetwijfeld vooral uit 
eigenbelang en ter ondersteuning van Bush' internationale coali
tie tegen het terrorisme. Op het D66-congres van 17 november 
2001 zei Thom de Graaf: "Juist omdat de wereld solidair is met 
Amerika, kan de wereld ook iets terugvragen.Er zijn 250 miljoen 
Amerikanen die beschermd willen worden tegen gruwelterreur, 
maar er zijn ook 800 miljoen mensen die honger lijden in de 
wereld. Die hebben ook solidariteit nodig. Niet de bescherming 
van westerse belangen moet bij de liberalisering van de wereld
handel vooropstaan, maar, zoals Gerrit Ybema terecht tijdens de 
WTO-bijeenkomst heeft gezegd, de toegang van arme landen tot 
de wereldmarkt. De strijd tegen armoede is even belangrijk als de 
strijd tegen terrorisme." 
Gelukkig is in de internationale gemeenschap inmiddels ook iets 
van dat momentum zichtbaar. Van Qatar tot New York, en van 
Brussel tot Ottawa was een nieuw commitment, zelfs een nieuw 
idealisme zichtbaar. Niet minder triest dat dit pas kon na 11 sep
tember maar te belangrijk om voorbij te laten gaan . • 

Noten 

1. Zie bijvoorbeeld Dick Barrez, De antwoorden van het antigloba
lisme, Leuven, 2001 
2. Hervormd Nederland, 27 oktober 2001 
3. Guy Verhofstadt, 'De paradox van het antiglobalisme, NRC 
Handelsblad, 26 september 2001 
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IMF: wolf in schaapskleren? 
Er is iets opvaUends met de naam 'IMF'. Vrijwel iedereen kent de afkorting voo 
Internationaal Monetair Fonds. Maar weinig mensen wetenfeitelijk wat de organisat· 
doet en nastreeft. In de media, en dus in de publieke opinie, staat het IMF als zeer i 
vloedrijk bekend. Volgens de vocaal sterkste ant~globalisten is het nog erger: het IMR 
is een wolf in schaapskleren, een vehikel waarmee rijke landen hun economische age 
da aan arme landen opleggen en mondiale financiële belangen veiligsteUen. Het 'IMF 
maakt dus zelden warme gevoelens los. Dat hoeft ook niet, vindt IMF-econoom Ud 
Kock, maar we moeten wel zin en onzin scheiden. 

H et IMF is in 1946 opgericht als VN-onder
deel. Directe aanleiding waren de econo
mische crises van de jaren dertig en het 

door Udo Koek 
Voor deze 'concessionele' leningen leent het I 
geld van overheden en centrale banken van ander 
lidstaten, giften van lidstaten en dekken de gesub

desastreuze wisselkoersenbeleid. Geconfronteerd met de malaise 
en massawerkloosheid devalueerden landen hun munt om export
producten goedkoper te maken. De economische crises vererger
den alleen maar. Het IMF moest toezien op het (wisselkoers-)be
leid om herhalingen van de Grote Crisis te voorkomen. 
De wereld is sindsdien fundamenteel veranderd. In 1973 viel het 
systeem van vaste wisselkoersen, dat na de oorlog was geïntrodu
ceerd, uit elkaar. De prijs van de meeste valuta wordt nu bepaald 
op de geld- en kapitaalmarkten. Ook de ineenstorting van het 
communisme heeft grote invloed gehad. Daarvan ging een grote 
impuls uit aan mondiale economische integratie. Kapitaalstromen 
zoals internationale kredieten, aandelentransacties en directe bui
tenlandse investeringen stegen ongekend, en bleken soms aan 
grote schommelingen onderhevig. Dit leidde in de jaren negentig 
tot financiële crises in Mexico, Azië en Rusland. Als reactie beslo
ten sommige landen opnieuw een vaste wisselkoers te introduce
ren, zodat er een scala kwam aan wisselkoerssystemen. 
Ondanks alles bleef de doelstelling van het IMF steeds kortweg 
het bevorderen van internationale monetaire samenwerking en 
stabiliteit om zo economische groei en internationale handel te be
vorderen. De taken zijn complexer, de doelstelling is onverminderd 
actueel. 

IMF als gelll.schieter 

Wellicht het grootste misverstand is dat het IMF een soort bank is 
die geld leent aan Derdewereldlanden en transitie- (Rusland) en 
opkomende economieën (Azië, Latijns Amerika). Het IMF heeft bij 
negentig landen leningen uitstaan, maar is allesbehalve een bank. 
Er zijn diverse redenen om van het IMF te lenen. Een ontwikke
lingsland dat zijn economie wil hervormen om groei te bevorderen 
kan er terecht voor een gesubsidieerde, langlopende lening in het 
kader van zogenaamde Poverty Reduction and Growth Facility. 

Vdo Koek is EconOllli I bij hetlll1F, afdeling lIlidden-Oosten, in lVa.,hington , 
O. C. Voor D66 was hij lid van de vaste Commissie Economische Zaken rn 
Werkgelegenheid van de Amsterdamse gemeenteraad en maakte hij deel ui.t 
van de S IVIJ-IVerkgroep Economie. Dit artih·e/ is op persoonlijke titel geschre
ven ell geeji dll s niet noodzakelijkerwijs standpllllt,en weer vun het [MP. 
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sidieerde rente. 

De meeste aandacht gaat echter uit naar 'reguliere' IMF -leningen. 
Deze kortetermijnkredieten zijn bedoeld voor landen die niet mee 
aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, ofwel lande 
met een betalingsbalansprobleem. De betalingsbalans is een sa
menvatting van alle financiële transacties met het buitenland 
Een land dat meer betaalt aan het buitenland dan ontvangt hee 
een tekOlt op de betalingsbalans. Als het tekort groter wordt kan 
een land meer lenen of het kan interen op de voorraad buiten
landse valuta die de centrale bank heeft.1 
Aan beide mogelijkheden komt echter vroeg of laat een eind: he 
buitenland wil niet meer lenen omdat het land al grote schulden 
heeft, of de voorraad buitenlandse valuta raakt op. Zo'n land k 
dan geld lenen van het IMF om te voorkomen dat het zijn impor 
ten niet meer kan betalen, de aflossing van zijn schulden moe 
stoppen of besluit tot schadelijke devaluaties zoals in de jaren der
tig. Hoewel het IMF momenteel vooral betalingsbalanssteun gee 
aan ontwikkelingslanden en transitie-economieën, kan iedere lid 
staat er terecht voor financiële steun. 

Negatieve spiraal 

Veel van de kritiek op het IMF komt voort uit de kredietvoorwaar
den, die samenhangen met de oorzaken van de betalingsbalans 
problemen. 
Neem een land met grote begrotingstekorten en schulden, waar
door de rente omhoogschiet, de waarde van de munt instort en het 
land zijn importen niet meer kan betalen. Ondertussen zakt d 
economie in elkaar, buitenlandse investeerders lopen weg, bedrij
ven kunnen geen krediet meer krijgen of hun schulden niet meer 
betalen en gaan failliet. Door dat alles komt de overheidsbegrotin 
nog verder in de min. Zo'n land kan het IMF financiële bijstan 
vragen. 
Om de negatieve spiraal te doorbreken stelt de staf van het 
in overleg met functionarissen van het betreffende land een eco 
nomisch aanpassingsprogramma op. In het voorbeeld voor over 
heidsbezuinigingen, omdat het begrotingstekort de belangrijks 
oorzaak van de problemen lijkt te zijn. In werkelijkheid zijn oor-
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zaken en oplossingen natuurlijk veel ingewikkelder en verstrek
kender. 

De kredietvoorwaarden zijn primair gericht op het wegnemen van 
oorzaken. Bovendien kan het IMF niet onbeperkt geld uitlenen. 
De middelen voor betalingsbalanssteun zijn afkomstig uit een 
quotum dat elke lidstaat aan het IMF ter be-
schikking stelt als het lid wordt. De omvang 

hebben belang bij meer internationale handel en economisch 
mondialisering, niet minder. 
Het is ook een empirisch feit dat landen die meedoen aan globali 
sering succesvoller zijn. Zowel arm als rijk profiteert hiervan. Ui 
onderzoek blijkt dat in arme landen de inkomens van de anns 
20% gelijke tred houden met de stijging van het inkomen pe 

hoofd van de bevolking. Kortom: economi 

van de economie bepaalt de hoogte van het 
quotum, dat wordt betaald in eigen valuta 
en in sterke valuta (dollar, yen, euro of 
pond). De voorraad valuta waaruit het IMF 
kan putten is goeddeels beperkt door de tota
le omvang van de quota. Bovendien mag de 
steun aan het ene land niet ten koste gaan 
van steun die een ander land wellicht nodig 
heeft. Daarom stel het IMF voorwaarden 
aan zijn leningen en ziet het streng toe op 
tijdige terugbetaling. 

Struisvogelliouding 
in debat 

globalisering is 
oorzaak van 

afnemende invloed 
politici 

sche groei is goed voor de armen. En er zij 
sterke aanwijzingen dat de mate waari 
landen zich openstellen voor de rest van d 
mondiale economie een doorslaggevend 
succesfactor is2. 

De meeste westerse politici, in Nederlan 
en daarbuiten, weten dat 'globalisering' nie 
te stoppen is en dat het voor arme lande 
meer voor- dan nadelen heeft. Toch neme 
velen een afwachtende en bangige houdin 
aan in het debat, dat ze liever overlaten 
het IMF, de Wereldbank en international 

Wie van het IMF leent, leent dus in feite van andere lidstaten. 
Daarom worden dergelijke beslissingen goedgekeurd door verte
genwoordigers van die lidstaten, de Executive Directors ('bewind
voerders'). De voorwaarden worden dus opgelegd door de geld
schieters. De bovengemiddelde invloed van rijke landen komt 
hieruit voort: zij zijn de grootste financiers en wie betaalt, bepaalt. 

Globalisering 

Het IMF speelt dus een cruciale rol in een wereld waarin landen 
economisch steeds meer verweven zijn, de rol van internationale 
kapitaalmarkten groter wordt en steeds meer landen meedoen 
aan een internationale economie. Monetaire en economische sa
menwerking en coördinatie zijn dan essentieel en als het IMF niet 
zou bestaan, zou het alleen al daarom moeten worden opgericht. 

Het IMF gaat bij het beleid dat het voert uit van de bestaande 
mondiale economische orde. Veel (luidruchtige) critici van het IMF 
richten zich in mijn ogen niet op dat beleid maar op de bestaande 
economische orde en het proces van globalisering. Het IMF heeft 
daar, als internationale instelling, geen directe invloed op. Glo
balisering is een autonoom proces en het IMF heeft als taak de 
monetaire en macro-economische aspecten daarvan zo probleem
loos mogelijk te laten verlopen. 
Dat neemt niet weg dat 'het bevorderen van economische groei en 
internationale handel' een van de doelstellingen is. Impliciet zit 
daarachter de premisse dat internationale handel bijdraagt aan 
economische groei. Anti-globalisten bestrijden dat en stellen voor 
om globalisering 'te vervangen' door regionaal georiënteerde eco
nomische ontwikkeling, met buitenlandse handel in regionale 
handelsblokken. 
Zulke voorstellen hebben volgens mij een hoog tekentafelgehalte, 
en het communistische experiment heeft laten zien wat er gebeurt 
met economieën die in een studeerkamer ontworpen zijn. Boven
dien is het een nogal 'westers' idee, dat weinig steun vindt in ont
wikkelingslanden en in opkomende economieën. De meeste rege
ringsleiders in die landen realiseren zich dat Westerse investerin
gen in de vorm van geld en ideeën essentieel zijn voor hun econo
mische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een betere toegang voor 
hun exportproducten tot westerse markten. Ontwikkelingslanden 
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denktanks. Ik denk dat deze struisvogel 
houding in het globaliseringsdebat één van de oorzaken is van d 
afnemende invloed van politici, veel meer dan dat globalisering de 
handelingsruimte van nationale overheden en politici zou be 
perken. 

Slot 

Zoals elke organisatie, heeft ook het IMF behoefte aan kritisch 
volgers. Door de kritiek van de afgelopen jaren is het IMF opene 
geworden. Het richt zich steeds meer op ngo's en andere maat
schappelijke organisaties. Het IMF is ook tot de conclusie geko 
men dat de eisen aan landen die geld lenen moeten veranderen 
Niet soepeler, wel minder gedetailleerd en met meer eigen verant 
woordelijkheid. Bovendien is er mede als gevolg van discussie 
meer aandacht voor de institutionele randvoorwaarden voor aan 
passingsprogramma's. 
Het IMF voorstellen als 'wolf in schaapskleren' is een ongeloof 
waardige karikatuur, die bovendien veronderstelt dat ontwikke 
lingslanden met open ogen in de IMF-val lopen. Het is ook gee 
'ridder op het witte paard', want dat gaat voorbij aan het feit da 
het IMF een internationale organisatie is waar elk van de 183 lid 
staten, arm of rijk, een belang bij heeft. Het IMF is een coöperatie 
ve vereniging ter bevordering van monetaire en macro-economi 
sche stabiliteit. De ingewikkelde, abstracte en grensoverschrij 
dende aard van het werk kan tot misverstanden of onjuiste denk 
beelden leiden. De rol van het IMF is echter essentieel, en daaro 
is een debat met duidelijke stellingnames over globalisering e 
juiste feiten daarover onmisbaar . • 

Noten 

1. De betalingsbalans omvat onder andere importen en exporte 
van goederen en diensten, buitenlandse investeringen en daarui 
ontvangen winst, geleend en uitgeleend kapitaal, en giften aan an 
dere landen. 
2. Paul Masson, 2001, 'Globalization: facts and figures', 
Policy Discussion Paper. Baanbrekend onderzoek is gedaan doo 
Wereldbank-economen David Dollar en de Nederlander Aa 
Kraay: 'Growth is good for the poor', World Bank Policy Researc 
Paper, no. 2587,2001. 
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STATEMENTS 

Paradoxen van onze tijd 
We zijn het derde miUennium binnengetreden. Zoals elke tijd en periode in de men
selijke geschiedenis zuUen ook de komende duizend jaar hoop en wanhoop kennen, 
beloftes en bedreigingen, triomfen en tragedies. Maar het derde millennium zal zich 
ook onderscheiden. Meer dan ooit tevoren zullen de grote paradoxen van de voort
schrijdende mondiale beschaving over het voetlicht gaan. De Unrepresented Nations 
and Peoples Organisation (UNPO) heeft een aantal paradoxen op een rijtje gezet. 
Erkin Alptekin over de tegenstrijdigheden die het leven gaan beproeven. 

O ngetwijfeld zullen de democrati
sche vormen en machtssymbolen 
zich verder verbreiden in de hui

dige, eerste eeuw van het nieuwe millenni
um. Democratie moet de macht aan het 
volk geven, maar de burger zal steeds 
machtelozer worden. Mondiale megamach
ten in geld, markt, machines en media zul
len het leven van miljarden gewone mensen 
in toenemende mate gaan beheersen. Zij 

De alltellr is secretaris-generaal van de Uil re
presellted Peoples and Natioll s Orgallisatioll 
UNPO, geves tigd te Dp/I Haag. 
Zie ook WWW.IIllpo.org. Vertalillg Arthw' Oloj: 

door Erkin Alptekin 

zullen de burger in een democratie zo mach
teloos maken als het voetvolk was in auto
ritaire systemen van weleer. 
Er zal enorme welvaart zijn, voortgebracht 
door wereldomspannende multinationals 
en internationale grootbanken die zich be
dienen van steeds weer nieuwere technolo
gieën. Maar er zal ook enorme armoede 
zijn, en de kloof tussen de puissant rijken 
en de straatarmen zal verder toenemen. De 
welvaart zal zich concentreren in steeds 
minder handen doordat grote spelers de 
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kleinere opslokken onder het mom van eco
nomische rationalisatie en de efficiency van 
de markt. 

Communicatie 

De wetenschap zal levens redden en het 
mensenleven verder verlengen. Toch zal die
zelfde wetenschap ook levens vernietigen, 
niet alleen door steeds geavanceerder wa
pentuig maar ook door genetische en andere 
subtiele technieken die worden ontwikkeld 
in naam van de vooruitgang. Vaak getuigen 
deze technieken niet van het minste respect 
voor de mens en andere levende wezens. 



De mensheid ontdekt steeds efficiëntere 
manieren van communicatie die, naar 
wordt aangenomen, het wederzijdse begrip 
binnen de mondiale mensengemeenschap 
zullen vergroten. De waarheid is echter dat 
op alle niveaus steeds minder interactie 
plaatsvindt tussen mensen. Zij treden el
kaar niet meer tegemoet en raken elkaar 
steeds minder in het gemoed. Individuen en 
families leven in een eigen cocon zonder 
enige gemeenschapszin en zonder die 
vriendschap die de basis legt voor solidari
teit en samenhang. 
We kennen een overdaad aan informatie 
dankzij de nieuwe communicatietechnolo
gie. Maar verdiept zich daarmee ook onze 
kennis? Is de wijsheid van de menselijke 
soort ook maar enigszins toegenomen? Of 
zal de nieuwe eeuwen het nieuwe millenni
um slechts getuige zijn van de verdere ver
vlakking van de mens, die hapsnap gege
vens verzamelt zonder ze te verwerken tot 
kennis, laat staan tot wijsheid en inzicht? 

Ongetwijfeld zullen in de komende eeuwen 
steeds meer miljoenen mensen geletterd 
zijn, in de betekenis dat ze kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Een deel van hen zal 
ook de vaardigheden ontwikkelen die de 
markt van hen vraagt. Maar toegenomen 
alfabetisme is niet hetzelfde als een betere 
scholing. De grote vraag is of onze scholen 
en universiteiten vrouwen en mannen zul-

len voortbrengen die 
in staat zijn om cre
atief te denken, intel
ligent te analyseren 
en opmerkzaam te 
onderzoeken. Nog be
langrijker, zal 'het 
scholingssysteem' van 
de 21ste eeuw het 
menselijke karakter 
verder ontwikkelen 
en de komende gene
raties toegedaan ma
ken aan morele waar
den en ethische nor
men? Zal het de jon
geren een liefde voor 
de deugd meegeven, 
een gevoel voor het 
heilige, diepgaand 
respect voor het le
ven? Deze vragen 
stellen we des te na
drukkelijker omdat 

het onderwijs in de laatste helft van de vori
ge eeuw zo weinig de nadruk legde op vor
ming van het karakter. 

Nog opvallender is de paradox die samen
hangt met het geloof. Op veel plaatsen in de 
wereld hernieuwen de mensen hun toewij
ding aan rites en rituelen, vormen en sym
bolen van hun geloof. De religieuze renais
sance is zo sterk geworden dat zij de alge
mene politiek in een aantal landen volledig 
opnieuw vormt. 'Ibch blijft de vraag of de 
essentie van het geloof zich temidden van 
deze heropleving versterkt, of dat die her
opleving slechts een camouflage is voor de 
erosie van waarden in het privéleven en in 
het openbaar. Voor de ondermijning van 
morele overwegingen in de economie, de 
perversie van ethische normen in de poli
tiek en de vulgarisatie van heilige normen 
in de cultuur. Elders heeft UNPO al eens 
beschreven dat de religiositeit dan wel we
lig tiert, maar dat de spiritualiteit in diepe 
sluimer verkeert. 

Global village 

Kan het zijn dat ook een andere vorm van 
verhulling zich zal doorzetten in de komen
de tijden? In naam van de mondialisering 
groeit een vals universalisme dat de hele 
mensheid omsluit. Naar verluidt zou de 
hele wereld veranderen in een global villa
ge en worden de mensen overal verenigd 
door een gemeenschappelijke band van lief-
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de en compassie. Maar niets is minder 
waar. Onder het vernis van deze mondiali
sering gaat een rauwe werkelijkheid schuil 
van overheersing en controle, de werkelijk
heid van enkelen van bepaalde etnische af
komst, die hun dictaat opleggen aan de rest 
van de mensheid, van grotendeels andere 
etnische herkomst en ras. Raciale onver
draagzaamheid, cultureel chauvinisme en 
de vooroordelen van de groep, altijd al in 
ons gezelschap, zullen de mens nog lange 
tijd vergezellen. 
Ook een andere paradox zal ons tot in de 
verre toekomst niet met rust laten. We pra
ten onophoudelijk over vrede maar momen
teel zijn 65 landen in de wereld in conflict 
met elkaar. Meest recent voorbeeld is Mace
donië. We hebben instellingen opgericht die 
gewijd zijn aan de vrede en welwillendheid 
tussen de naties. Anderzijds blijven we de 
wapens voor massadestructie perfectione
ren. De wereldwijde militaire bestedingen 
blijven ondanks het einde van de Koude 
Oorlog ongekend hoog en gaan die voor ge
zondheid en onderwijs nog altijd verre te 
boven. En aangezien de nadruk op wapens 
en het leger samenhangt met economische 
en politieke dominantie en een zekere notie 
van veiligheid, is het zeer onwaarschijnlijk 
dat daarin iets wezenlijk zal veranderen in 
de 21ste eeuw. 
Net zoals we het belang van vrede onder
kennen, zijn steeds meer mensen ervan 
overtuigd dat het milieu onze bescherming 
vereist. Bepaalde gevestigde industriële 
economieën hebben ook milieuwetgeving 
ontwikkeld. Niettemin blijft de milieuscha
de wereldwijd een van de grootste bedrei
gingen voor het voortbestaan van de mense
lijke soort. De zwakke pogingen om de 
lucht- en waterverontreiniging en de woe
kerende houtkap een halt toe te roepen be
nadrukken slechts eens temeer hoe gewel
dig de ecologische uitdaging is die we het 
hoofd moeten bieden in deze eeuw. 

Het zijn allemaal redenen voor wie verlangt 
naar een andere, rechtvaardiger en mense
lijker wereld om als allereerste, en allerbe
langrijkste taak de ontwikkeling te zien 
van een alternatief waardesysteem dat 
wortelt in het transcendente en dienstbaar 
is aan de eeuwige ideeën van gerechtigheid, 
compassie en vrijheid. Slechts daarmee 
kunnen we de fundamenten leggen van een 
politieke, sociale en economische orde die 
niet primair streeft naar maximalisering 
van de winsten, maar van de menselijke 
waardigheid .• 
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'Antiglohalisme' 
De term antiglobalisme bekt lekker maar dekt de lading niet. De meeste 'antigloba
listen' kunnen gerust globalist genoemd worden, mits globalisering onder de juiste 
randvoorwaarden plaatsvindt, meent Stephan Vollenberg, student geschiedenis . Ge
dachten over de nieuwe beweging en persoonlijke ervaringen in Praag tijdens de mas
sabetogingen tegen de top van IMF en Wereldbank in september 2 000. 

V ollenberg over de omsingeling van 
het conferentiegebouw in Praag: 
'De adrenaline gierde door m'n lijf 

toen de ME ons uiteen probeerde te drijven 
met traangas en waterkanonnen.' Snel 
voegt hij eraan toe: 'Niet dat ik stenen heb 
gegooid hoor!'. Typerende uitspraken voor 
een man die grenzen verkent zonder het ge
zonde verstand te verliezen. 'Ik voelde me 
meer sympathisant en waarnemer dan 
deelnemer.' 
Hij kan zich moeilijk verenigen met de radi
cale varianten van de rijkgeschakeerde 
antiglobaliseringsbeweging. Deze betrekke
lijk kleine groep 'anarchisten', zoals de me
dia hen noemt (hoewel sommigen zichzelf 
liever marxist of trotskist noemen), is zich 
sterk bewust van haar historische wortels. 
'Niets mis mee als het niet te ver doorslaat', 
meent Vollenberg. Eén ding moet hij de rel
schoppers nageven. 'Genua' heeft de anti
globalisten als beweging definitief op de po
litieke agenda geplaatst. En meer gematig
de groeperingen zoals Milieudefensie en 
Greenpeace profiteren daarvan mee en 
kunnen hun genuanceerde opvattingen 
voor het voetlicht brengen. 

Brundtland-rapport 

Zelf raakte Vollenberg begin jaren negentig 
diep onder de indruk van het VN-rapport 
dat onder leiding van de Noorse premier 
Brundtland in 1987 werd opgesteld en in 
1992 op de United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED) 
te Rio de Janeiro verder werd uitgewerkt. 
Vollenberg: 'Voor het eerst werd gesproken 
over duurzame ontwikkeling. Economische 
ontwikkeling van de rijke landen mag niet 
ten koste gaan van arme landen en het 
milieu. Vervuilen is menselijk, het gaat er
om in welke mate en watje kunt herstellen. 

/Je auteur is historicus ell redactielid vall Idee. 

d oo r Edwin V o lbeda 

Het rapport formuleert bovendien verant
woordelijkheden van de huidige generatie 
voor de toekomstige. Zo moet er voldoende 
ontwikkelingspotentieel en natuurlijk ma
teriaal overblijven.' Het Brundtland-rap
port was een tijdlang een bevredigend con
cept. Vooral de positieve, pragmatische 
benadering sprak Vollenberg aan. Maar in 
de tweede helft van de jaren negentig ble
ven zichtbare resultaten uit en de goede wil 
ontbrak bij veel nationale overheden. 
Vollenberg kreeg sympathie voor de anti
globalisten die zich sinds de beruchte Battle 
of Seattle (mO-conferentie 1999) steeds 
duidelijker als beweging manifesteerden. 
Een coherent programma ontbreekt tot op 
heden echter, is een veelgehoorde kritiek. 
'Eigenlijk kan dat ook niet anders', meent 
Vollenberg, 'omdat de term "antiglobalis
me" ongelukkig gekozen is en de lading 
allerminst dekt.' Want de meeste actievoer
ders, 'tophoppers', zijn niet tegen globalise
ring: 'Ik ben ook globalist want ik ben voor 
wereldwijde vrijhandel, maar dan onder be
paalde randvoorwaarden. Het gaat al de 
goede kant op wanneer minister Herfkens 
tegen protectionisme pleit, maar ook niet
kapitalistische vrijhandel is denkbaar. Er 
zijn natuurlijk ook elementen en sentimen
ten die wel radicaal tegen globalisering zijn, 
zoals de Earth First-beweging en haar Ne
derlandse pendant Groen Front.' De term 
bekt dus wel lekker maar is volgens Vollen
berg een versimpeling, die regeringsleiders 
als Bush en Verhofstadt gebruiken als een 
stok om de hond te slaan. 

Praag 

Enthousiast vertelt Vollenberg over zijn er
varingen in Praag. Samen met een vriend 
verbleef hij in een speciaal tentenkamp in 
een oud stadion. De eerste dagen was hij 
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aanwezig bij een schaduwconferentie waar 
hij ook kennismaakte met de links-radica
len. Verwonderd luisterde hij naar de bezie
lende toespraken van marxistische deskun
digen en hoogleraren van diverse nationali
teit. Vollenberg: 'De marxisten waren niet 
tegen globalisering, maar tegen de kapita
listische variant. Het ideologisch gehalte 
sprak mij niet aan', aldus Vollenberg, die 
getuige was van een heuse revival van 're
volutionaire links': 'Ze beogen niets minder 
dan wereldrevolutie. Het was een beetje eng 
allemaal, een soort religie maar dan zonder 
god', aldus Vollenberg. Een marxistisch-

trotskistische jongen sprak in strijdkreten 
en gaf nauwelijks ruimte voor discussie. 
'You should be against capitalism!' Bij een 
andere meeting proclameerden vaandels: 
'capitalism sucks' en 'socialism rules'. Vol
lenberg: 'Nou dan heb ik al gegeten en ge

dronken, maar', voegt hij er snel aan toe, 'er 
waren ook leuke marxisten, hoor!' • 

I I 



STATEMENTS 

Hebzucht leidt tot armoede 
Onze hebzucht leidt tot armoede in smaken. Hoofd Marketing van Harvard Business 
School, professor Theodore Levitt, voorspelde dit in 1983 al in zijn klassieke artikel 
The Globalisation of Markets. De wereld zou door hebzucht worden bepaald: 'Every
body wants more, scarcity never lies down. IJ the price is low enough, consumers wiU 
take highly standardized world products, even ij these aren't exactly what mother 
said was suitable, or what market research fabulists asserted was preferred. ' 

Statement 1: Globalisering leidt tot 
reductie in 'jiodiversiteit 

Globalisering stelt ons in staat om lokale 
inefficiënties uit te schakelen en producten 
te betrekken van plaatsen waar ze tegen de 
beste prijs-kwaliteitverhouding worden 
gemaakt. Geholpen door moderne technolo
gie (EDI, internet, mobiele telefonie) en 
door sterk verbeterde logistieke prestaties 
is de hele wereld het speelveld geworden 
voor elke inkoper. Ahold speelde hierop in 
1999 in met de oprichting van een Global 
Sourcing Deparlment. Doel: grote volumes 
inkopen met uniforme kwaliteitsspecifica
ties. Deze massastandaardisatie leidt tot 

een reductie in de biodiversiteit (lees: sma
kenrijkdom). Grote telers, die de grote volu
mes leveren, gebruiken slechts een beperkt 
aantal rassen (dier enJof plant), en kleinere 
producenten verdwijnen. Dat global sour-

Jac Nijskens is bes/uurslid 'van de sli.cl,/ing Slow 
Food 

door Jac Nijskens 

cing ons ook nieuwe smaken brengt, doet 
daar niets aan af. Het nieuwe van die sma
ken is relatief (ze zijn elders bekend); het 
verdwijnen van rassen is absoluut: weg is 
weg. 

Statement 2: Verlwogde aandacht 
voor voedselveiligheid bedreigt het 
culinaire erfgoed 

Het moge evident zijn dat strenge hygiëne
regels de soorten- én smakenrijkdom bedr
eigen. Diverse eeuwenoude productieme

Resumé 

thodieken worden plotse
ling wettelijk verboden. 
Wijn, kaas en vlees heb
ben veel last van de 
moderne hygiëneregels. 
De key-driver is niet de 
levens-middelenverwer
kende industrie maar de 
politiek. Overheden be
vorderen met wet- en re
gelgeving degenen die in 
staat zijn tot massastan
daardisatie van produc
tieprocessen, ten koste 
van wie kleinschalig ope
reert. Dat leidt tot verar
ming van de rijkdom aan 
smaken. 

Welke van de twee krachten, globalisering 
of voedselveiligheid, het sterkste drukt op 
de achteruitgang van smakenrijkdom is 
discutabel. De key-driver voor globalisering 
is de consument, de key-driver voor voed
selveiligheid is de politiek. Volgens Slow 
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Food bedreigt de voedselveiligheid op korte 
termijn de smakenrijkdom, maar is global
sering op lange termijn bedreigender. Want 
strenge hygiëneregels kun je ombuigen of 
onderduiken, maar de globalisering is een 
economische factor waartegen een regering 
of individuele producent niets kan doen. De 
zet is aan de consument. 

Recht op genieten 

Slow Food is opgericht vanuit het thema 
genieten. Foodies, zoals we ons noemen, wil
len genieten van de smakenrijkdom die de 
aarde ons biedt. Slow Food verdedigt het 
recht op genieten door op te komen voor ons 
culinaire erfgoed en onze eetcultuur, door 
eetculturen te beschermen en de biodiversi
teit in stand te houden. 
Slow Food wil een bijdrage leveren met 
voorlichting en bewustmaking van de con
sument van smaak, eetcultuur en de kwali
teit. Maar Slow Food zet zich ook proactief 
in om de biodiversiteit, en de daaraan ge
koppelde smakenrijkdom, te beschermen en 
te bevorderen. Dat doen we met projecten 
en financieringen voor producenten. Zeer 
belangrijk is de lokale plattelandseconomie. 
De groene ruimte in Nederland, waar dui
zenden boeren verdwijnen, biedt een gewel
dige kans op kleinschalige productie- en 
distributiesystemen voor 'het betere levens
middel'. Want als de overheid geen soepeler 
wet- en regelgeving biedt (zoals verruiming 
mogelijkheden in het buitengebied of dis
pensatie van hygiëneregels bij kleinschali
ge productie), gaat in Nederland niet alleen 
de soortenrijkdom en de smakenrijkdom 
achteruit, maar vervlakt ook de economi
sche diversiteit van onze groene ruimte. 
Leegloop, verschraling en rurale armoede 
zijn het gevolg. We zijn er nog lang niet. 
Slow Food nodigt de politiek uit om hier
over in discussie met ol).S te gaan . • 
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PERSPECTIEF 

Twee talen Olll natuur te waarderen 

Reflecties uit een promotieonderzoek 
Toen ik naar Nederland kwam, vielen twee dingen me in positieve zin op. De klei~ 

schalige aanwezigheid van alles wat je in een normale samenleving vindt. En het feit 
dat Nederlanders graag wandelen. Dat maakte me nog duidelijker hoe de natuur voor
ziet in vaak onbewuste behoeften, die sterk samenhangen met de kwaliteit van de 
samenleving, bij uitstek een D66-thema. 

H
et eerste wat me opviel was de klein
schalige aanwezigheid van mensen, 
gebouwen, dieren, bomen, kanalen, 

d oor A n n aCh jes u r a opties met de beste economische en financiële . 
uitkomst uiteindelijk worden geselecteerd. Aan 

fietsen, auto's, bussen, treinen, en alles wat je in een normale sa
menleving vindt. In Italië zijn ze er ook natuurlijk, maar daar is 
hun interactie minder dicht, of misschien minder frappant, want 
ruimte is (nog) niet zo beperkend als hier. Het tweede wat ik snel 
merkte was dat Nederlanders graag wandelen en dat kennelijk 
plezierig vinden. Jong en oud, door de week of in het weekend, zag 
ik mensen wandelen langs de dijk of in het bos, gewoon om in de 
natuur rust te zoeken of te recreëren. Het maakte me nog duide
lijker hoe de natuur in de menselijke behoeften aan rust, ruimte 
en schoonheid voorziet en de mogelijkheid biedt tot compensatie 
van alledaagse drukte. Maar we zijn ons meestal onbewust van 
deze voordelen die de natuur ons geeft. De natuur is niet alleen 
onmisbaar voor onze primaire (fysiologische) behoeften (ademha
len, voedsel, water), maar ook voor onze behoeften aan recreatie 
en een gevoel van vrijheid. 

NatltUlfi.mcties 

Tijdens mijn studies milieubeheer en duurzame ontwikkeling 
leerde ik diverse wetenschappelijke methoden om natuurfuncties 
te rangschikken en hun waarden kwantificeerbaar te maken. De 
methode (gebaseerd op De Groot) die ook het ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij gebruikt, onderscheidt: 
• Productiefuncties, o.a. voedsel, grondstoffen; 
• Regulatiefuncties, o.a. van ecologische processen; 
• Draagfuncties, o.a. ruimte en ondergrond voor menselijke acti
viteiten; en 
• Informatiefuncties, o.a. esthetisch, religieus, wetenschappelijk 
en educatief. 
Deze functies leveren essentiële bijdragen aan zowel de economi
sche, als aan ecologische en sociaal-culturele dimensies van onze 
welvaart. In besluitvormingsprocessen rond natuur, milieu en 
landschap zouden al deze functies daarom goed moeten worden 
gewaardeerd, afgewogen en geïntegreerd. Politieke keuzes zijn 
eigenlijk een kwestie van waardering, en beslissingen worden 
vaak genomen op basis van een kosten-batenanalyse waarbij 

A/l/w Chies llrlt is afgestudeerd llllulbolLlv/mndige nnn tie Ull iversi/.ei/. van 
Pis{/. (Italië). 111. 1997 begon ze een masterCOllrse Miliellbe/wer aan de 
Wagellillgen Ulliversiteit , wnar ze wer~·t aan /war promotieolUler.oe~' . Wie 
meer wil. we/.ell ~'an cOlttacl, opnemen per e-mail: achies .. rn@hotmail.com 
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een keuzemogelijkheid wordt zo een prijs ver
bonden, de waarde wordt in geld uitgedrukt en vergelijkbaar 
gemaakt met andere keuzemogelijkheden. 
Dat klinkt logisch, maar bij natuurwaardering ligt dat nog niet zo 
eenvoudig. Enerzijds is er de opvatting dat het immoreel en on
ethisch is om aan de natuur een prijskaartje te hangen. Natuur is 
dan in beginsel een collectief goed dat bestaat uit levende orga
nismen, die niet door mensen geproduceerd zijn. Anderzijds zijn er 
methodologische beperkingen aan economische waarderingme
thoden: het is erg moeilijk om de ecologische en sociaal-culturele 
waarden - inclusief het belang voor toekomende generaties -
direct in geld te vertalen. 

Onontgonnen terrein 

In het nationale en internationale debat staan meestal de econo
mische en ecologische waarde van natuur centraal, de sociale en 
culturele waarde krijgen vreemd genoeg nauwelijks aandacht. 
Volgens mij is dat ten onrechte, en ik probeer in mijn promotieon
derzoekjuist op dit onontgonnen terrein wat meer duidelijkheid te 
brengen. Ik zoek de sociaal-culturele waarden om hun betekenis 
te documenteren en hun belang voor mensen in beeld te brengen. 
Daartoe heb ik bezoekers van natuurgebieden en stedelijke par
ken in drie Europese landen (Nederland, Frankrijk en Spanje) 
geënquêteerd. Ik vroeg hun naar de reden om deze natuur te be
zoeken, hun beeld van de 'natuur', hun belevingswaarden, hun 
mening over een aantal sociaal thema's, hun wereldvisie en more
le betrokkenheid. Aan het deel van dit onderzoek in natuurgebied 
De Blauwe Kamer werkten 183 mensen mee. Uit hun reacties zijn 
conclusies te trekken die niet alleen gaan over beleving en gevoe
lens in de natuur, maar ook over morele, ethische en politieke as
pecten van menselijke gedrag. Ik vat die conclusies in drie hoofd
punten samen. 

Goed leven 

Het eerste onderwerp gaat over de aard van menselijke behoeften 
en de kwalitatieve eisen van 'goed leven'. Wat het meest trekt is 
de behoefte aan ontspanning en 'contact met de natuur'. Politiek 
vertaalt dit zich in de noodzaak om dicht bij de grote steden 
natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen die voor iedereen toe
gankelijk zijn. D66 spreekt in haar nieuwe verkiezingsprogram-
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ma uit dat de natuur meer aandacht, ruimte en geld moet krijgen, 
maar concentreert zich daarbij op natuurbescherming. Het is frap
pant dat wat mensen het meest naar de natuur trekt, in het pro
gramma het minst ontgonnen is. 
Uit de meeste antwoorden blijkt dat de gevoelens die de natuur bij 
mensen oproept een grote rol spelen in het algemeen welzijn, in 
termen van vrijheid, blijheid en geluk. De natuur biedt mogelijk
heden om energie op te laden, tot rust en tot jezelf te komen en de 
essentie van het leven te voelen. Kort gezegd herstelt de natuur 
het fYsieke en psychische evenwicht tussen materieel en geeste
lijk, wat onmisbaar is om goed te kunnen functioneren. Het is 
moeilijk natuurfuncties in geld uit te drukken, maar de waarde 
van de herstelfunctie valt moeilijk te onderschatten als je kijkt 
naar de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg en dan vooral de 
kosten van arbeidsongeschiktheid vanwege overspannenheid en 
'burn-out'. Deze waarde wordt echter niet gemeten in een norma
le MER (Milieueffectrapportage), die zich alleen bezighoudt met 
directe milieueffecten van plannen op bodem, water, lucht en 
bepaalde gevoelige biotopen. De maatschappelijke gevolgen, 
zeker bij verlies aan natuur- en recreatiegebieden, worden bijna 
nooit op kaart gebracht. 

Bij de sociale kwesties blijkt dat 'natuur en milieu' na 'gezondheid' 
de hoogste waardering krijgt. Als dat werkelijk zo belangrijk is, 
kan het een goed criterium zijn om leefbaarheid en kwaliteit van 
stedelijke omgevingen te meten. D66 hecht veel waarde aan 'leef
baar wonen' maar schenkt helaas geen aandacht aan de relatie 
tussen het aantal groene ruimtes en de volksgezondheid, of tussen 
aantal stedelijke parken en de sociale kwaliteit van de woonom
geving. Dat is temeer opmerkelijk omdat bekend is dat groenste
delijke en dorpse wijken als beter, gezonder en leefbaarder worden 
ervaren (http://www.rivrn.nl). 
Van de ondervraagden is 58% wel bereid om te betalen voor na
tuurbescherming, maar 22% niet. Deze mensen zien natuurbe
scherming als een primaire taak van de overheid waarvoor meer 
belastinggeld moet worden vrijgemaakt. Mensen kennen verder 
een hoge score toe aan de natuurfunctie 'erfenis voor komende ge
neraties'. Dat weerspiegelt hoe de natuur is verbonden met more
le en ethische waarden. Deze uitkomsten zijn nauw verbonden 

met het begrip 'duurzame ontwikkeling'. Hoe 
waardeer je een dergelijke score? Misschien 
door alle bijdragen (lidmaatschap, donaties, 
legaten, vrijwilligerswerk) aan milieu -en na
tuurorganisaties te kapitaliseren. 
Mijn tweede onderwerp is de rol van de we
tenschap bij het expliciet maken van maat
schappelijke problemen voor het politiek de
bat. Uit het onderzoek blijkt dat er onkwan
tificeerbare natuuraspecten bestaan. De be
perkingen van de economische aanpak kun
nen aangevuld worden door interdisciplinaire 
onderzoeken waarin economen, sociologen, 
psychologen, artsen, ecologen en stedelijke 
planners samenwerken en van elkaar leren. 
Op deze wijze kan de complexiteit van de mi
lieuproblematiek geaccommodeerd worden, 
en - wat belangrijker is - tot een beleid leiden 
waarin niet alleen economische criteria, maar 
ook morele en ethische criteria echt worden 
gewaardeerd. 

Groen.e democratisering 

Het derde en laatste punt gaat over de verantwoordelijkheid van 
de overheid in de samenleving. De overheid moet de behoeften van 
burgers herkennen en daarop een antwoord formuleren. Veel 
respondenten willen zich meer betrokken voelen bij beslissingen 
over hun omgeving. De vraag is of, en hoe het beleid de nodige 
ruimte kan scheppen voor het articuleren van en argumenteren 
over alle waarden. Discussies over waarden vinden in feite nau
welijks plaats. Naast de representatieve democratie moet zich een 
deliberatieve democratie ontwikkelen om transparanter besluit
vorming te stimuleren. Het is van belang een besturingconcept te 
scheppen dat mensen breder bij het debat betrekt en de kloof ver
mindert tussen overheid, burgers en wetenschap. D66 combineert 
een nadruk op 'groen' met een op democratisering. Dat sluit per
fect aan bij de uitdaging van natuurwaardering: niet alleen de ont
wikkeling van methoden die de sociale-culturele voordelen van 
natuur in een (geld)waarde vertalen, maar ook het scheppen van 
politieke ruimte voor openbare discussie rond collectieve goederen 
waar algemene - en niet allen privaat-economische - waarden en 
behoeften naar voren kunnen komen om doelstellingen van beleid 
mee te bepalen. 
Twee talen dus. De een van wetenschappelijke formules. Van het 
verstand en het hoofd. De andere van individuele ervaring en bele
ving. Van het hart en de ziel. Twee talen dus die - hoewel allebei 
gebrekkig - elkaar kunnen aanvullen, en kunnen helpen om te 
begrijpen waar het leven vandaan komt en waar het om draait. • 

Literatuur 
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ITINERARIA 

De benauwdheid van de 
wijde wereld 
Tht ik 10 jaar oud was woonde ik in een klein katholiek dorp op het platteland van 
Gelderland. De dichtstbijgelegen gemeente was ook al niet groot en het laat zich raden 
dat de betrekkingen tussen de inwoners van beide dorpen te wensen overlieten. Zij 
noemden elkaar 'messentrekkers' en 'keienvreters'. Af en toe liepen de grensgeschillen 
hoog op en ging men elkaar te lijf, vooral tijdens de meimarkt, want dan werd er zoveel 
alcohol naar binnen gewerkt dat de lamme drinkers op een open vrachtauto werden 
getild en thuis afgesmeten. Ook binnen het dorp werden allerlei scheidslijnen getrokken. 
De paar 'protestanten' (d.w.z. niet-katholieken, iets anders was er niet) kochten natuur
lijk geen brood bij een katholieke bakker en er waren vier maatschappelijke lagen: de 
arbeiders (knechten), de middenstand, de boeren en de notabelen. Sociaal gingen al deze 
groepen niet met elkaar om. Jonge kinderen waren min of meer vrijgesteld van al deze 
verschillen, maar ook bij ons zat de discriminatie er diep in. Het bestaan was overzich
telijk en de wereld klein. 

Voor de meeste mensen was de overheid de kerk en die werd belichaamd door meneer 
pastoor. Een domme man die naar sigaren rook en zich overal mee bemoeide. Hij had 
een grote invloed op orde en veiligheid door stoute jongens te drillen tot misdienaars en 
koorknapen, op zondag de hangjongeren de kerk in te jagen, onzedelijk gedrag vanaf de 
kansel aan de kaak te stellen en bij dezelfde gelegenheid tal van dorpspolitieke zaken 
van commentaar te voorzien. Ik herinner mij hoe verbaasd ik was als mijn ouders op 
ironische manier aan de man refereerden. Zo leerden zij mij vraagtekens te zetten bij de 
gevestigde orde. D66 bestond nog niet. 

De gebeurtenissen van de laatste maanden in de VS en in Afghanistan doen me vaak 
denken aan die periode in mijn leven. Dan realiseer ik me hoe vanzelfsprekend voor mij 
de scheiding tussen kerk en staat is en ook hoe die kort geleden materieel nog niet 
bestond in mijn beleving en die van mijn dorpsgenoten. 
Heden ten dage zijn we aan onze links-intellectuele stand verplicht te begrijpen wat boze 
muzelmannen beweegt. Dat is een hele klus en op een of andere manier is de westerse 
culturele arrogantie en onverschilligheid over hun akelige levens een niet erg bevredi
gende verklaring. Het is mij ook wat veel gevraagd om op een zinnige manier te hante
ren dat een zo bevreemdende cultuur zo dichtbij gekomen is. Het is gemakkelijk en vaak 
onontkoombaar me te identificeren met het verdriet van mensen over de hele wereld. Met 
hun vreugde en hun hartstocht is dat veel moeilijker. Als vroeger een witte pater met een 
baard en op sandalen in de klas kwam vertellen over de wilde natuurvolkeren wisten 
wij dat die erg ver weg woonden. Ze hadden enge ziektes die wij niet hadden en wilden 
maar niet inzien dat het christendom heil zou brengen. Dus vonden wij die mensen 
domoren en hadden medelijden met hun onwetendheid. 

Nu natuurlijk niet meer. Gedreven door nimmer aflatende handelsgeest zijn wij de 
wijde wereld ingetrokken en hebben op de lange duur de schoonheid van andere cultu
ren leren kennen en leren snappen dat op het eerste oog lachwekkende levensopvattin
gen in hun eigen context te waarderen zijn. Wij koesteren deze wankele, jonge - met val
len en opstaan verworven - identiteit als tolerant. Maar nog steeds is empathie voor 
velen met mij veel gemakkelijker op te brengen dan sympathie. Het venster dat uitzicht 
biedt op de buitenwereld is vaak geraamd in mededogen. Betrokkenheid geldt eerder 
slachtoffers dan hun die niks te klagen hebben. 

Misschien denken die Afghaanse vrouwen achter hun alles bedekkende lappen wel hele 
foute dingen. Maar dat ze er zo onderdrukt uitzien draagt stevig bij tot de overtuiging 
waarmee wij hun mannen door George W. en Thny laten bestoken. Die vrouwen zitten 
met de gebakken peren omdat hun mannen en zonen luisteren naar meneer pastoor. Die 
het niet goed vindt dat de dames in zijn kerk komen. Hij kijkt wel link uit, denk ik dan, 
betrokken als ik ben bij mijn zielige seksegenoten . • 
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PERSPECTIEF 

Groot en Idein gedogen 
nader onder de loep 

Het kabinet wil paal en p erk stellen aan het 'gedogen'. Als politiek en samenleving deze 
vorm van 'tolerantie ' nader onder de loep nemen, is het zaak onderscheid te maken 
tussen een bewUste keuze vóór gedogen (met hoofdletter G) en gedogen uit nalatigheid. 
We moeten ervoor waken om 'gedogen' te gebruiken als synoniem voor een f alende e n 

nalatige overheid, al is het maar om het draagvlak voor Gedogen te beschermen. En 
om te voorkomen da t de overheid zelf niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld, maar ook strafrechtelijk kan worden vervolgd. 

G edogen kun je vertalen als de uit 
het - ongeschreven - recht voort
vloeiende bevoegdheid van de 

door Martine Sonneveld sprake van een algehele onderschatting 
van de risico's van professioneel vuurwerk, 

overheid om al dan niet te handhaven. In de praktijk gaat het veel
al om de keuze van het bestuur niet op te treden tegen een over
treding, hetzij door gebrek aan handhavingsarsenaal hetzij omdat 
men in dát geval handhaving - om welke reden dan ook - niet wen
selijk acht. Deze keuzeruimte is in de wet meestal niet vastgelegd, 
de overtredingen wel. De vraag is hoever de beleidsvrijheid van de 
overheid reikt. 

Volendam en Enschede 

Gedogen komt voor in het strafrecht (denk aan gebruik en pro
ductie van softdrugs) en in het bestuursrecht, zoals bij het niet 
optreden tegen overtreding van vergunningsvoorschriften. Dat 
laatste is sinds de rampen in Volendam en Enschede bijzonder 
actueel. Hier ging het niet om Gedogen maar om gedogen met de 
kleine g: nalatigheid in handhaving. Juiste deze vorm van gedo
gen zou een gevaar kunnen opleveren voor onze samenleving en 
geloofwaardigheid en gezag van de overheid. 
Aan gedogen door nalatigheid ligt geen doordachte keuze ten 
grondslag. En waar geen (bewuste) keuze wordt gemaakt ont
breekt gemakkelijk de controle. In dit kader is van belang wat de 
commissie-Alders in haar rapport Cafébrand in Volendam stelt: 
'De Commissie is op basis van haar onderzoek van mening dat er 
op het brede terrein van de brandveiligheid sprake is van een dui
delijke achterstandsituatie. Verder wil de Commissie nog eens 
benadrukken dat deze achterstand vooral betrekking heeft op ver
gunningverlening, controle en handhaving, én te wijten is aan 
gebrekkige politiek-bestuurlijke aandacht en prioriteit.' De com
missie stelde bovendien dat dit niet alleen geldt voor Volendam 
maar in veel Nederlandse gemeenten verbetering behoeftl. 
De commissie-Oosting signaleert2 bij de vuurwerkramp in En
schede eenzelfde nalatigheid: 'Een situatie zoals deze bij SE Fire
works is mede mogelijk geworden doordat professioneel vuurwerk 
zich bevond in een beleidvacuüm. Er was bij alle betrokkenen 

De aLlteLlr is advocaat en redactielid van Idee. 
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signalen ( .. . ) die wezen op werkelijke risi
co 's werden genegeerd, adequate regelgeving ontbrak, verantwoor
delijken en bevoegdheden bij de (rijks) overheid waren versnipperd, 
het toezicht was onvoldoende en de handhaving schoot tekort.' 
Beide commissies pleiten voor herstel van handhaving en afstem
ming van toezicht tussen de betrokken organen en verbetering 
van de bestuurlijke vormgeving en betrokkenheid. 

Prostitutie 

Gedogen met hoofdletter G geldt juist de gevallen waarin het over
heidsbeleid is om niet op te treden. Zulk gedogen dient aan con
troleerbare voorwaarden te voldoen. Een voorbeeld vormt het 
prostitutiebeleid. Tot voor kort was exploitatie van prostitutie ver
boden. Om meer greep op de prostitutie te krijgen hebben gemeen
ten exploitatie daarvan allang daarvoor gedoogd. Gemeenten heb
ben daartoe zelfs eigen beleidsregels ingevoerd, zodat alle betrok
kenen konden zien onder welke voorwaarden en hoe de exploitatie 
wordt gedoogd. Ter opheffing van het algehele bordeelverbod is 
uiteindelijk in oktober 2000 het nieuwe artikel 250a Wetboek van 
Strafrecht ingevoerd. Onvrijwillige prostitutie blijft strafbaar en 
de straf wordt bovendien verhoogd terwijl de vrijwillige prostitu
tie niet langer strafbaar is. Exploitatie van prostitutie wordt gere
guleerd door middel van een vergunningenstelsel. De handhaving 
is in handen van de lagere overheden. Hier leidde Gedogen tot een 
wetswijziging. 
Een ander bekend voorbeeld is de handel in softdrugs. Ook hier 
zijn beleidsregels opgesteld zónder dat er sprake is van legalise
ring van softdrugs. Deze beleidsregels zorgen voor verbeterde 
mogelijkheden tot handhaving en bestuurlijk toezicht. Soms 
levert dit gedogen vreemde situaties op. Zo sprak de President van 
de arrondissementsrechtbank te Zutphen3 de nietigheid uit van 
een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en de eigenaar 
van een coffeeshop, wegens strijd met openbare orde en goede 
zeden omdat exploitatie van een coffeeshop nog steeds bij wet is 
verboden. De werkgever had de nietigheid ingeroepen om onder 
betaling van sociale lasten uit te komen. Voor dergelijke arbitrai
re uitspraken dient uiteraard gewaakt te woz:den. 
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Mitsen en maren 

Een eenduidiger voorbeeld van controle op het Gedogen vormde 
het volgende voorbeeld uit het bestuursrecht. Het bestemmings
plan van een gemeente vindt zijn wettelijke basis in de Wet 
Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan wordt door de 
gemeenteraad - onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten - op
gesteld, terwijl het college van B & W is belast met de handha
ving. De handhaving door B&W is een bevoegdheid die bij wet is 
verleend. 
In de praktijk bleek dat de gemeente (al dan niet schriftelijk vast
gelegde) beleidsregels hanteerde omtrent het gebruik van de 
bevoegdheid om handhavend op te treden als strijdigheid ontstaat 
met het geldend bestemmingsplan. Het ging niet om het verlenen 
van een vrijstelling, maar om het afzien van handhavend optre
den. Dit gedogen was onderwerp van procedures voor de bestuurs
rechter, waarbij de Mdeling Bestuursrechtspraak Raad van Staté 
het volgende overwoog: 'Tenzij er sprake is van bijzondere omstan
digheden dient in beginsel onverkort te worden vastgehouden aan 
hetgeen in een bestemmingsplan is geregeld. Een algemeen gel
dend en verstrekkend gedoogbeleid is niet aanvaardbaar omdat 
daarmee op het stelsel van de WRO [lees: de wet - MS] ernstig 
inbreuk wordt gemaakt. Gedogen kan alleen dan worden aan
vaard, indien na zorgvuldige afweging de belangen van de ge
doogde meer zwaarwegend zijn dan het belang, dat met de hand
having van het bestemmingsplan is gemoeid.' 
Een dergelijke rechterlijke toetsing geeft een goed voorbeeld van 
de grenzen aan het Gedogen en, daaruit voortvloeiend, controle en 
zonodig correctie van het beleid van de overheid in een individu
eel geval. Indien van voldoende mitsen en maren voorzien, is dit 
systeem dus in staat om te functioneren. De nota Grenzen aan 
gedogen5 formuleert deze mitsen en maren als volgt: 'Gedogen is 
slechts aanvaardbaar: (i) in uitzonderingsgevallen; (ii) mits tevens 
beperkt in omvang enlof tijd; (iii) slechts expliciet en na zorgvul
dige kenbare belangenafweging; en (iv) indien het aan controle 
onderworpen is.' 
Deze duidelijke taal leek een basis voor de overheden om als hand
vat te fungeren. Maar niets bleek minder waar. De rampen in 
Enschede en Volendam maakten duidelijk dat het controlerend 
vermogen van de overheid ontbrak, nog daargelaten de nalatig
heid waarmee de overheid kennelijk met haar veiligheidstaken 
omging. Daarmee was de overheid wakkergeschud. In de ikr
kenningen die in augustus 2001 werden gepresenteerd vindt men 
een reflectie: 'Er is behoefte aan een overheid die zich weer als dra
ger van het primaat van de maatschappelijke inrichting be
schouwt en in zijn uitspraken niet alleen normatief richting geeft, 
maar ook grenzen stelt en deze effectief bewaakt.' 

Herbezinning 

Na de rapporten van de onderzoekscommissies-Oosting en -Alders 
is het wachten op de reactie van de overheid. De algemene bewoor
dingen in de begroting van Justitie stipten de problematiek als 
volgt aan: 'Er is een herbezinning op de uitgangspunten van 
rechtshandhaving nodig. ( ... ) Handhaven waar dat met het oog op 
maatschappelijke effecten belangrijk is en gedogen als het om 
maatschappelijk onbetekenende normafwijking gaat, kan regelge
ving acceptabel maken voor maatschappelijke actoren en daarmee 
de samenleving bevorderen.' 
Met deze woorden wordt wellicht gerefereerd -zij het in afgezwak-
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te vorm- aan de roep om bestuurlijke hervormingen van de 
Commissie-Oosting, die zij noodzakelijk achtte om rampen als in 
Enschede en Volendam te voorkomen. De overheid lijkt aan deze 
roep tegemoet willen komen. In ieder geval lijkt de overheid wél 
genegen ruimte te laten bestaan voor het gedogen met een grote 
'G'. Tegen gedogen waarbij essentiële waarden in de samenleving, 
zoals de veiligheid, in het geding zijn, zal de overheid pro-actief 
moeten optreden. Alleen dan blijft draagvlak bestaan in de samen
leving voor het Gedogen. De Commissie-Oosting formuleerde dit 
als volgt6: 'De overheid heeft, zo blijkt uit het onderzoek van de 
Commissie, wel iets goed te maken tot herstel van geschonden 
vertrouwen. Aldus ligt er nu voor haar een duidelijke opgave. Met 
name de rijksoverheid zal het voortouw moeten nemen.' 
In de begroting van minister De Vries wordt voornoemde stelling 
ter harte genomen, alhoewel het volgens De Vries vooral op het 
bordje van de gemeenten komt te liggen. Al eerder was bekend dat 
de gemeenten nog in 2001 de rampenplannen zouden actualise
ren, in breder verband formuleert De Vries dit als volgt: 'Meer dan 
nu het geval is moeten gemeenten keuzes maken: waar grijpen ze 
in, wat heeft minder prioriteit. Als het maar om bewuste keuzes 
gaat en duidelijk is wie verantwoordelijk is. Het moet klip en klaar 
zijn wie waarop aangesproken kan worden.' 
Indachtig dit standpunt rijst onmiddellijk een volgende vraag, 
waarop het antwoord niet eenduidig is. Immers, wie verantwoor
delijk is kan in beginsel worden aangesproken op behoorlijke ver
vulling van zijn taken en daarin zit hem bij gedogen nu de kneep: 
de aansprakelijkheid van de overheid in geval van calamiteiten 
als Volendam en Enschede is nog lang niet uitgekristalleerd. 

Pikmeer II 

Onmiddellijk na de ramp in Volendam sprak het openbaar minis
terie het oordeel uit dat zij geen mogelijkheid zag om de gemeen
te Volendam strafrechtelijk te vervolgen. Dit oordeel is in de lite
ratuur onder meer door professor Schalken weersproken 7. De dis
cussie speelt zich afrond het Pikmeer II arrest8. Kort gezegd heeft 
de Hoge Raad geoordeeld dat voor strafrechtelijke vervolging van 
een lager overheidsorgaan geen ruimte bestaat waar dit orgaan 
belast is met een exclusieve en specifieke overheid staak. Immuni
teit mag alleen worden aangenomen indien de gedragingen niet 
anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht 
in het kader van de uitvoering van een bestuurstaak. In dat geval 
staat immuniteit van het overheidsorgaan aan strafvervolging in 
de weg. De centrale overheid geniet onder alle omstandigheden 
immuniteit. 
Het openbaar ministerie zag vanwege de PikmeeIjurisprudentie 
geen mogelijkheid Volendam te vervolgen, professor Schalken ziet 
die mogelijkheid wel degelijk9: 'Het enkele feit dat het afgeven van 
een bepaalde vergunning aan de gemeente is opgedragen (het 
Pikmeer-criterium), garandeert in zichzelf geen strafrechtelijke 
immuniteit meer.' Professor Schalken vindt het op zijn minst een 
verloren kans, omdat de bestuurlijke verwijtbaarheid zichtbaar 
was en Pikmeer II absoluut nadere precisering behoeft. 

Letselschadeadvocaten 

Aan de andere kant is er de kwestie van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid. Duidelijk is dat maatschappelijke ontwikkelingen 
ertoe hebben geleid dat de overheid steeds vaker verantwoordelijk 
en aansprakelijk wordt geacht in geval van onzorgvuldige besluit-



vorming, nalatigheid in toezicht of ander onbehoorlijk bestuur. 
Zowel in geval van Volendam als Enschede worden door letsel
schadeadvocaten inmiddels civielrechtelijke procedures voorbe
reid en gestart. De kern van de procedures bestaat eruit dat de 
overheid heeft nagelaten haar wettelijke plichten te vervullen en 
dat de slachtoffers ten gevolge daarvan schade hebben geleden. De 
overheid dient deze schade volgens hen te vergoeden. 
Deze ontwikkeling baart de overheid uiteraard grote zorgen. Niet 
alleen geeft een ramp een deuk in het vertrouwen in de overheid, 
zij zal de gevolgen nu ook nog in haar portemonnee voelen. 
Minister Korthals van Justitie stelt in zijn begroting: 'Als er iets 
misgaat verwachten velen dat geleden schade kan worden ver
haald, zo niet op de veroorzaker als wel op de overheid. Het is 
nodig vast te stellen waar de grenzen liggen aan het verschaffen 
van veiligheid door de overheid en het compenseren van schade.' 
Als er schade is veroorzaakt door de overheid moet er volgens 
Korthals een evenwicht komen tussen individuele belangen ener
zijds, en daadkracht en flexibiliteit anderzijds. Aan de andere kant 
stelt hij dat de trend van aansprakelijkheid de overheid moet lei
den tot meer aandacht voor de zorgvuldigheid van besluitvorming 
en overheidsoptreden. Een wellicht realistischer uitgangspunt. 
Het is evident dat in geval van nalaten van handhaving sprake 
kan zijn van een onrechtmatige overheidsdaad die ertoe leidt dat 
de overheid verplicht is schade te vergoeden. Ook is evident dat 
deze ontwikkeling de overheid in een lastig parket kan brengen, 
zeker waar iedere controle en toezicht ontbreekt in de wirwar van 
regels en vergunningen. 

Conclusies 

De overheid zal juist bij gedogen daadkrachtig moeten optreden. 
Niet alleen vanwege de grote maatschappelijk gevolgen, maar ook 
doordat zij bij nalatigheid civielrechtelijk kan worden aangespro
ken. 
Onduidelijk is onder welke voorwaarden strafrechtelijk tegen een 
nalatige overheid kan worden opgetreden. De trend om schade
vergoeding van de overheid te vorderen in een civiele procedure in 
geval van gedogen lijkt de overheid een halt toe te willen roepen. 
Niet alleen door een verbeterde bestuurlijk toezicht en vormge
ving, maar ook door een ándere kijk op het aansprakelijkheids
recht. De overheid zou er wellicht verstandig aan doen het gedo
gen allereerst aan banden te leggen alvorens een afwerende 'fire
wall' aan te leggen om aansprakelijkheid door burgers wegens 
onbehoorlijk bestuur te voorkomen. • 
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A bdullah Haselhoef is 33 jaar en werkzaam als geestelijk 
verzorger in een Haags psycho-medisch centrum. Imam 
Haselhoef is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij is ge

boren in Suriname als zoon van een joodse vader en een islamiti
sche moeder, en kwam op zijn vierde naar Nederland. Hij groeide op 
in Den Haag maar woont nu in het Zeeuwse dorp Krabbedijke 
omdat zijn vrouwen kinderen op het platteland wilden gaan wonen. 
Haselhoef is geen groot voorstander van een aparte islamitische 
partij. Juist vanwege de isolationistische positie die zo'n partij zou 
innemen, zullen de waarden en normen die ze vertegenwoordigt 
niet gehoord worden. Hij sluit zich vooralsnog ook niet aan bij 
Leefbaar Nederland of de Christenunie. Ook voor het CDA loopt 
hij niet meteen warm, het is een partij waarvan hij niet goed weet 
wat hij ermee moet. 

Troetelimam 

Vanuit wat voor positie spreekt u nu als imam? 
'Al mijn uitlatingen in de pers zijn op persoonlijke titel, ik spreek 
niet namens de islamitische gemeenschap. Ik probeer zaken te 
verduidelijken als deskundige. Je kunt ook deskundig geënga
geerd zijn voor wat zich in de samenleving en de wereld afspeelt. 
Ik doe dat niet binnen een bepaalde organisatie maar ik heb wel 
contact met alle grote koepelorganisaties, de directeuren, de coör
dinatoren en de achterbannen, hoezeer dit contact ook gebagatel
liseerd werd door dezelfde koepelorganisaties.' 
NMR-voorzitter A. Maddoe bevestigde op 5 november jl. in NRC 
Handelsblad dat Haselhoefhet NMR van adviezen heeft voorzien. 
Over de omstreden titel zei Maddoe: 'Het woord imam kun je op 
twee manieren interpreteren. Het kan iemand met kennis van de 
islam zijn, die voorgaat in het gebed en zich met religieuze zaken 
bezighoudt. Haselhoef is zo iemand. Als het om meer diepgang 
gaat, zoals het verklaren van de koranteksten, dan heb je een 
opleiding nodig aan een erkend instituut. Haselhoef is een huis
imam, die zich kan ontwikkelen tot een stadsimam.' 
Ik heb u al horen zeggen 'ik ben maar een ziekenhuisimampje en ik 
heb niet genoeg kennis van de islam om een deskundige genoemd 
te worden'. U noemt zich echter imam en haalt vaak citaten aan uit 
heilige geschriften om uw standpunt te verduidelijken. 
'Er bestaan verscheidende soorten van deskundigheid. Mensen die 
zich bezighouden met het islamitisch strafrecht beoefenen inder
daad een kompleet andere discipline dan als je mensen spirituele, 
ondersteunende teksten wilt aanbieden. Mensen helpen die in 
geestelijke nood zijn, is meer mijn specialisme.' 

In Nederland zijn spirituele aangelegenheden vooral een individu· 
ele zaak, die zullen niet veel stof doen opwaaien. Daarentegen roe· 
pen politiek precaire uitspraken veel reacties op omdat het collec
tieve aangelegenheden betreft. Dat had u natuurlijk ook van tevo
ren kunnen beseffen. En uw traditionele kleding? U komt uit 
Suriname en bent opgegroeid in Den Haag. Dat traditionele Mid
den-Oosterse voorkomen is toch ook een soort statement? 
'Nou ja, ik was meer een soort troetelimampje voor de media. Die 
proberen verantwoord journalistiek te bedrijven maar lopen soms 
tegen de moeilijkheid aan dat ze bij de mensen die ze interviewen, 
vanwege de andere cultuur, niet precies weten hoe ver ze kunnen 
gaan. Kun je doorvragen? Soms ontstaat dan ook het gevoel dat we 
elkaar niet begrijpen. De media gaan op zoek naar mensen van 
wie zij het idee hebben dat ze duidelijk kunnen verwoorden wat er 
leeft binnen de islamitische gemeenschap, ~ie het debat aandur-
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PERSPECTIEF 

Abdullah Haselhoef: 'Laat geloof 
Inaar even in de boel{.enl{.ast" 

AbduUah Haselhoef is veel in het nieuws. De Raad van Moskeeën schoof hem oktober 
vorig jaar naar voren in het overleg tussen moslims en joden naar aanleiding van rel,.. 
len in Amsterdam. Hij was woordvoerder van de Nederlandse Moslim Raad (NMR) bij 
de affaire van imam El,..Moumni en sprak tijdens de herdenkingsdienst voor 11 septe~ 
ber leden van het koninklijk huis toe. In oktober deed hij controversiële uitspraken over 
homoseksuelen, die onder de islamitische strafwet (sjar'ia) de doodstraf zouden ver
dienen. Het Algemeen Dagblad onthulde dat hij geen gediplomeerd geestelijke zou 
zijn. Ten onrechte. Tenslotte bood hij in het openbaar excuses aan. Als 'troeteümamp
je' heeft hij echter wel degelijk uitgesproken opvattingen. 

ven door hun nek uit te steken over gevoelige the-
ma's. Ook al hebben deze mensen geen achter- d oor Rob e r t Plo e 9 

zalem bestond tijdens islamitische heerschappij 
ook altijd geloofsvrijheid voor joden en christe
nen. Ik denk dat de Palestijnen uiteindelijk niet ban. In dat licht moet de publiciteit van de afge-

lopen tijd worden bezien. Als ik daadwerkelijk naar voren zou zijn 
geschoven, had ik juist niet moeten spreken over homoseksuali
teit. Als ik een mediaster had willen worden had ik me moeten 
begeven op het spirituele vlak en me niet moeten bezighouden met 
allerlei politieke zaken waar ik niet genoeg kennis van heb.' 
'Ik denk dat geloof een mindere, in ieder geval een andere rol 
krijgt waar vrijheid van meningsuiting bestaat. Het zal zich dan 
meer verplaatsen naar spiritualiteit. Dat zie je in het Westen ook. 
De kerken zijn misschien leeggestroomd maar de alternatieve 
wegen zijn alleen maar toegenomen. Vaak kunnen mensen die 
dingen niet precies benoemen, maar ze geloven wel dat er meer is. 
Denk ook aan de New Age-gedachte.' 

Geloof in de boekenkast 

U bent nogal uitgesproken over het conflict in het Midden-Oosten. 
Daar stelt u dat de Palestijnen en Israëliërs als zonen van één 
vader ook samen moeten leven in het land van hun vader. Ze zou
den broederlijk naast elkaar moeten staan in een seculiere demo
cratische rechtstaat. Betekent dit dat er in uw optiek wel sprake 
moet blijven van één land of moeten er twee aparte staten komen? 
'In het Midden-Oosten wordt de politiek van beide kanten gegij
zeld. Je hebt de joodsorthodoxen die vinden dat Israël een joodse 
staat moet worden. En je hebt islamitische Palestijnen die Jeru
zalem een islamitische stad vinden. Bij vredesvoorstellen zie je 
altijd weer dat er een radicale groepering opstaat die een moord 
pleegt waardoor je weer van voor af aan moet beginnen. Het is de 
kunst om onder moslims en joden het besef te laten groeien dat zij 
allen het recht hebben om er te wonen.' 
Hoe breekje daar doorheen? Beide kanten baseren hun standpun
ten op heilige en voor hun onweerlegbare geschriften. 
'Daarom leg ik de nadruk op secularisatie. Laat die geloven maar 
even in de boekenkast staan. Kijk hoe je binnen een seculiere 
samenleving elkaar het recht kunt geven om daar te wonen. De 
islam biedt ook die mogelijkheid. In de geschiedenis van Jeru-
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zouden kiezen voor een islamitische staat, omdat er naast Pale
stijnse moslims ook altijd grote groepen christenen en atheïsten 
zijn geweest. We moeten toe naar een democratie. De uiterste con
sequentie van een democratie is, dat als het de wens van het volli 
is om in het uiterste geval een despoot als leider te kiezen, dan 
moet die wens gerespecteerd worden. Dat proces kun je niet van 
bovenaf sturen. In het geval van Israël is het duidelijk dat er een 
seculiere democratische staat moet komen, juist ook omdat er 
geen eenduidige geloofsmeerderheid is. Omdat er op dat kleine 
gebied zoveel mensen met zoveel verschillende religies zijn moet je 
het geloof in de boekenkast houden, net als in Nederland. Het 
belangrijkste is dat de rechten van minderheden gewaarborgd 
zijn. Dat kan ook betekenen dat de Israëlische minderheid gedu
rende een vooraf vastgestelde periode meer rechten, veiligheid en 
waarborgen moet krijgen om zich te kunnen handhaven naast een 
Arabische meerderheid.' 
'Natuurlijk, het is een naïeve voorstelling, maar ik geloof toch dat 

Abdullah Haselhoef 



je die expliciet moet benoemen om uit te kunnen komen in het 
midden. Concreet denk ik dat er een gebiedsruil zou moeten 
plaatsvinden, zodat je geen lappendekken krijgt van Palestijnse 
gebieden ingesloten door joodse nederzettingen. De Palestijnen 
moeten levensvatbare delen toebedeeld krijgen, en Jeruzalem 
moet een gedeelde hoofdstad worden. Je moet dat dan niet zien als 
twee aparte staten maar als een federatieve staat. Twee delen die 
de intentie hebben na een bepaalde tijd weer bij elkaar te komen, 
als de pijn en rancune zijn gezakt. Jeruzalem zou bijvoorbeeld in 
het stramien van Berlijn gegoten kunnen worden. Een Israëlisch 
en een Palestijns gedeelte, that's it!' 

Intifada 

Is de intifada een jihad, en is het daardoor méér dan een vrijheids
strijd? 
'Het feit dat men zich verzet tegen een bezetter heeft voor sommi
gen inderdaad de betekenis dat ze bezig zijn met een jihad. Ze 
vechten tegen de bezetter en tegen het onrecht dat hen wordt aan
gedaan. De vrijheidsstrijd is het doel en de islam is een middel om 
dat doel te bereiken. De islam is op dat moment een middel om die 
vrijheidstrijd te rechtvaardigen. Op het moment dat de vrijheid is 
verkregen zal het belang van de islam afnemen. 
Daarbij moet de rol van de islam ook niet worden overschat. Het 
is maar welke ideologie op dat moment aanwezig is. Men gaat min 
of meer over tot het kapen van een ideologie om andere doelen te 
dienen. Het doel waar het in dit geval om gaat is dat mensen het 
gevoel hebben dat ze onder een bezetting leven. Gevoed door natio
nalistische gevoelens en gevoelens als "wij zijn beter dan joden". 
Daaraan ontlenen ze ook het recht om zich te verdedigen, en dat 
recht wordt hun gegeven door de islam. Want als je wordt aange
vallen, hoef je volgens de koran niet lijdzaam af te wachten. Je 
hebt het recht verdedigend aan te vallen. Er zit in de Palestijnse 
strijd dus wel een islamitische component maar in eerste instan
tie is het een vrijheidsstrijd.' 

U beticht Israël van staatsterrorisme maar hoe beoordeelt u men
sen die hun geweer leegschieten op een menigte of met een bom een 
winkelcentrum inlopen en vervolgens op de knop drukken? 
'We moeten Israël en de Palestijnse gebieden heel duidelijk ver
oordelen. En geen goedkope producten, door gunstige importhef
fingen uit Israël naar Nederland halen. Een deel van deze pro
ducten komt tenslotte uit gebieden die niet aan Israël toebehoren, 
uit bezet gebied. Ik denk dat het rechtvaardig zou zijn om in ieder 
geval niet mee te werken aan het bevoordelen van Israël of de 
Palestijnse gebieden. 
Als je de verdediging tegen de Israëlische bezetting typeert als ter
rorisme en niet als vrijheidsstrijd, zijn de Israëlische acties staats
terrorisme. Er zijn wat dat betreft drie visies in de islam. De eer
ste is van sjeik Abdul Aziz bin Abdullah al Sheik, de geestelijk lei
der van Saoedi-Arabië, die stelt dat elke opofferingsactie verboden 
is waarbij iemand zichzelf doodt. De mufti van Egypte Mohammed 
Sayed Tantawi, een autoriteit in de soennitische moslimwereld, 
zegt dat het wel is toegestaan om een bezetting te beëindigen, 
maar daarbij mogen kinderen, vrouwen, ouden van dagen, pries
ters, monniken, rabbijnen, kerken en synagogen geen doelwit zijn. 
De derde en meest radicale opvatting, van de (eveneens soenniti
sche) islamitische Jihad en Hamas, zegt dat iedereen die naar 
Israël is gekomen, het land van anderen bezet houdt en dat dus 
iedereen deel uitmaakt van de bezettingsmacht. Laat het overi-

gens duidelijk zijn, dat ik elke vorm van staats- en privéterroris
me totaal verwerp.' 
'Kijk naar de feiten, niet naar excuses en beweegredenen. We weten 
wat voor afschuwelijke geschiedenis het jodendom heeft gekend, 
maar dat geeft hun niet het recht deze politiek te bedrijven. Het 
lijkt nu misschien dat ik alleen de joden de schuld in de schoenen 
wil schuiven. Dat is absoluut niet het geval. Ik zie ook de dagelijk
se handreikingen vanuit een deel van de Israëlische gemeenschap 
die de sommige Palestijnen door blindheid, rancune en haat niet 
zien. Dat is ook de val waar we als omringende landen in zitten. 
Dat we ons, niet beschadigd door oorlogstrauma's, laten meeslepen 
door zulke oorlogstrauma's. Het is een omgeving waarin je gewend 
bent aan geweld, waarin je kunt worden aangevallen en je heel 
direct met de dood wordt geconfronteerd. Hoe kunnen zij ooit een 
concept van vrede vrijwillig aanvaarden. Ik denk dat een buiten
landse stop van de vele miljarden steun en wapenaan- en -verkopen 
aan beide kanten essentieel is om dat proces te bewerkstelligen. 

Westers buitenlands beleid 

Als geweld zoals in het geval van terrorisme goedgekeurd wordt 
door islamitische godsdienstige leiders in andere landen wordt de 
vrijheidsstrijd van Palestijnen een mondiale religieuze strijd. Alle 
moslims tegen het Westen. 
'De manier waarop de CIA indirect Soekarno heeft afgezet en 
daarmee heeft meegewerkt aan de dood van meer dan een half 
miljoen mensen, was typerend voor hoe Amerika waar dan ook ter 
wereld dezelfde politiek bedrijft. Dan kun je op een gegeven mo
ment niet anders verwachten, zonder die daden goed te keuren, 
dat mensen als vrijheidstrijders tegen de buitenlandse politiek 
van Amerika vechten. Waar dan ook. In het geval van Milosevic 
kan ik me niet aan de indruk ontrekken dat de eisen voor het vre
desoverleg in Rambouillet dermate hoog waren dat een reden 
werd gecreëerd om aan te vallen. Hetzelfde zie ik nu met Afgha
nistan. Als de Amerikanen waren ingegaan op het aanbod van de 
Talibaan om Bin Laden uit te leveren aan een islamitische recht
bank in een ander islamitisch land, was deze hele oorlog niet nodig 
geweest. Je kunt zeggen dat Talibaan niet te vertrouwen zijn 
maar bombarderen kan altijd nog. Als we het met zijn allen eens 
zijn dat een oorlog tegen het terrorisme een strijd van een lange 
adem is, dan weet je dat je het hiermee niet is opgelost. We heb
ben ook geen woonwijken in Belfast gebombardeerd omdat de IRA 
daar zat. Nogmaals, kijk naar de feiten en zoek niet steeds excu
ses om daden van jezelf te vergoelijken en die van andere te ver
oordelen. We moeten af van die houding dat we alles bedekken 
onder de mantel der liefde, omdat het onze partner is. Foute regi
mes in het Midden-Oosten kunnen in het zadel blijven omdat ze 
het Westen goed uitkomen. Kijk hoe de president van Pakistan 
aan de macht is gekomen. Nu zijn alle boycotmaatregelen opeens 
terzijde geschoven omdat hij nu onze politiek dient. Hetzelfde 
geldt voor de Noordelijke Alliantie in Afghanistan, dat zijn ook 
mensen die de grootste misdaden hebben begaan. Wij helpen hen 
nu weer aan de macht. Er is iets mis met onze buitenlandse poli
tiek. Ik denk dat er het Westen in zijn buitenlandse politiek met 
het opkomen voor minderheden en het zegevieren van recht zaken 
maskeert die im Grunde genommen louter economische belangen 
dienen. Je kunt ook zeggen: we bemoeien er ons niet meer mee, 
maar hoe zit het met je grondstoffentoevoer? Hoe zit het met de 
brandstofprijzen? We moeten ons er dus wel mee bemoeien, maar 
laten we dat dan doen op een rechtvaardige. manier.' • 
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M • • IDEE 1 J n 
Een joodse oplossing 
Wordt het zo langzamerhand geen tijd dat wij als mensheid wakker worden uit de nachtmerrie die Mghanistan 
heet? Voor dit ontwaken zal een dringend beroep gedaan moeten worden op de geestelijkheid uit beide kampen, die 
van de bestudering van Koran en Nieuw Testament hun beroep hebben gemaakt. Alleen zij zijn namelijk in staat 
de twee 'godvruchtige' mondiale kemphanen publiekelijk tot de orde te roepen en de oren te wassen. En wel door 
hun er - voor het alziend tv-oog van de wereld - op niet mis te verstane wijze op te attenderen, dat hun oorlogszuch
tige gedrag op geen enkele wijze is te rijmen met de vredelievende maatschappelijke implicaties die uit het christen
dom en de islam gedistilleerd moeten(!) worden voor wie zich christen of moslim mag(!) noemen. Zolang deze open
bare terechtwijzing achterwege blijft, zal er geen einde komen aan deze zinloze oorlog waarin de strijdende partij
en de Koran en de Bijbel aan hun 'militaire' laars lappen en Mohammed en Jezus zonder pardon bij het oud vuil 
zetten. Een volstrekt absurde geloofsstrijd, omdat op de schaal van de tijd gemeten Koran en Nieuw Testament 
slechts in elkaars verlengde liggen. Zij staan niet haaks op elkaar, zoals moge blijken uit het feit dat beide 'de lief
de' preken en niet 'de haat'! Alleszins begrijpelijk als je bedenkt dat zij hun voedingsbodem gemeen hebben. 

Al met al vormen Koran en Nieuw Testament dan ook in wezen de keerzijden van één en dezelfde liefde prediken
de (geloofs-)medaille, waarvan de harde kern wordt gevormd door het Oude Testament. Op basis van dit boven de 
partijen verheven Boek der Boeken, waarin beide strijdende partijen ook hun oorsprong weten, zouden George W. 
Bush en Osama Bin Laden dan ook bewogen moeten kunnen worden om eigener beweging(!) hun strijdbijl te begra
ven en hun zwaarden om te smeden tot ploegscharen, zonder angst dat de ander misbruik zal maken van de situ
atie. 

Op de keper beschouwd moet deze missie worden bestempeld als een kolfje naar de hand van het jodendom anno 
2001. Vanzelfsprekend bedoel ik daar niet de staat Israël mee, want Sharon doet op geen enkele wijze onder voor 
Bush en Bin Laden (en hun bondgenoten) als het gaat om misbruik en daarmee te grabbel gooien van zijn geloofs
en politieke overtuiging. Neen, met jodendom anno 2001 bedoel ik in feite alle gelovigen. Zowel joden, christenen 
als moslims zijn namelijk allemaal een klein beetje 
jood door hun gemeenschappelijke wortels, hun 
gezamenlijke voorouders en geboortegrond. 
Daardoor staan joden, christenen en mohammeda
nen met elkaar symbool voor het moderne jodendom 
en zijn zij zodoende met elkaar verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor veel wat gebeurt op onze aarde. 
De tijd is rijp om deze gezamenlijke mondiale ver
antwoordelijkheid - via een grondige reorganisatie 
van de Verenigde Naties - om te zetten in een 
gemeenschappelijk gedragen mondiaal ofVN-beleid, 
dat een ieder ten goede komt en dus niemand buiten 
de boot doet vallen. Automatisch zal daardoor ons 
nageslacht (toch onze eerste zorg!) worden behoed 
voor de gesel van de oorlog (preambule VN
Handvest) en zal 'last but not least' een einde komen 
aan de diaspora, ofwel zal godzijdank de verstrooiing 
haar bekroning vinden in de eenheid. 

Wouter ter Heide, Zwolle 
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