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Me • su-rneu 
Een maatschappelijke democratie, 
door Pieter F okkink 

VLUg 

I 

Een inleiding op het thema 'Mens in de samenleving', die duidelijk 
maakt dat we hierbij met een politiek zeer relevant thema te maken 
hebben. 

Het narratieve als alternatief, 
door Kees Breed 
In weerwil van alle klaagzangen en scheldkanonnades op het 
post-modernisme, presenteert Kees Breed juist het post-modernis
me als een alternatief voor het klassieke verlichtingsdenken. 

Individualiteiten 

Zelfbeschikking en veratîderingsliefde, 
door Allan Varkevisser 
Een driegesprek over mensbeelden binnen D66 tussen 
Carien Evenhuis, Hans JeekeI en Chhstiaan de Vries. 

Technologie en menselijke vrijheid, 
door Joost Kuijper 
Bij het denken over de mens in de samenleving gaan 
we meestal nogal lichtzinnig voorbij aan de invloed an 
technologie op onze omgeving. Het denken ovel"de rela
tie mens/samenleving behoeft aanvuiling. 

Foto's: Peter Kievits 

Vaste rubrieken: 

En verder: 

Hoe moet een boer boeren?, 
door. Allan Varkevisser en Kees Verhaar 
In gesprek met hoogleraar landbouwsociologie Jan Douwe van der Ploeg over bedrijfsstij
len en een alternatief spoor naar vergroting van de voedselzekerheid in combinatie met 
plattelandsontwikkeling en streven naar duurzaamheid. 

D66 en Europa, door Michel Groothuizen 

Michel Groothuizen formuleert een houdbare positie in het deba over Europa, uitgaande 
van een instrumentele visie op de Europese integratie in plaats YarLeen principiële. 
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REDACTIONEEL 

De samenleving in de ~ens 
Het is altijd moeilijk om in één zin een thema voor een 

congres neer te zetten. De titel 'Mens in de samenleving', 

het onderwerp voor het voorjaarscongres van D66, is 

echter wel heel ongelukkig gekozen. Het betreft een bui

tengewoon abstracte aanduiding want in de zin figureren 

twee begrippen waarover bibliotheken zijn volgeschre

ven, zonder dat het ooit tot zoiets als een 'rising consen

sus' heeft geleid. 

Mens in de samenleving ademt een hoog jaren '50 gehalte, waarin intellectuelen en weten
schappers hun veelal optimistische antropologische en sociologische visies over 'dé samenle
ving' konden uitstorten. Inmiddels is er veel gebeurd: het structuralisme heeft de mens dood 
verklaard, de biologie heeft de mens herleid tot enkele strengen DNA die ook nog eens naar 
believen kunnen worden gemanipuleerd, en in het netwerk van Internet gaat het niet om 
mensen maar om sites in het worldwideweb (www). 

Van de samenleving kan niemand aangeven waar deze begint of ophoudt, zowel in onszelf als 
buiten onszelf. (En dat wordt ook steeds moeilijker, want het samen-leven wordt steeds com
plexer.) Voor de een is zij in verval, voor de ander maakt zij een ongekende bloei door. Het 
kan verkeren. De abstractie van het thema blijkt tevens uit het feit dat je gemakkelijk de 
twee termen kunt omdraaien en dan ook een intrigerend en belangwekkend thema bij de kop 
hebt: de samenleving in de mens. 

Wat is hier aan de hand? D66 zal zich toch niet onbezonnen wagen aan zoiets onpragmatisch 
als metafYsica? Weest u maar gerust. Wat bedoeld wordt met het thema is het 'samen-leven' 
van mensen als voortgaand proces. Het lijkt een taalkundige truuk, maar dat is het niet. De 
betekenis verschuift nadrukkelijk naar de concrete maatschappelijke contexten waarbinnen 
het samen-leven plaatsheeft. D66 heeft ook een duidelijk politiek doel. Het wil het proces van 
samen-leven en de rol van het individu daarin graag beter begrijpen teneinde een politieke 
visie te ontwikkelen op de wijze waarop zowel de cohesie binnen het geheel, als de vrijheid 
van het individu kan worden bevorderd. D66 poogt daarin voorbij de tegenstellingen van het 
communitarisme-liberalisme debat te komen. Het thema 'Mens in de samenleving' is dan ook 
door de redactie van Idee op deze dimensie onderzocht. Hopelijk kan de inhoud als voeding 
voor de discussie op het komende congres dienen . • 

Allan Varkevisser 

Idee blijft bij de tijd 
Met ingang van dit eerste nummer van de achttiende jaargang heeft Idee een gedeeltelijk 
nieuwe vormgeving. Tijdschriften moeten 'bij de tijd' blijven en wij denken dat de nieuwe 
vormgeving de overzichtelijkheid van en de variatie in Idee ten goede komt. Overigens: 
reacties zijn welkom. De vaste rubrieken zijn gebleven. Nieuw is de rubriek Commentaar. 
De rubriek Signalementen beslaat voortaan meestal drie pagina's (pagina 32 tlm 34). 
De publicaties van de SWB treft u aan op pagina 35, terwijl 'Van Lierop' zwerft door Idee. 
De nieuwe vormgeving is ontworpen door Creative Communications in Overveen. 
Fotograaf Peter Kievits is toegevoegd aan het vaste team van medewerkers. 
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Een lllaatschappelijl<.e denIocratie 

Over individualiteit, zelfbeschikking en 
de noodzaak van participatie door allen 

door Pieter Fokkink 

Bij vrijwel alle beleidsmaatregelen 
wordt er van een veelal impliciet 
blijvende visie op de mens uit ge

gaan. Of het nu gaat om onderwijs, ge
zondheidszorg, welzijn, ruimtelijke orde
ning, of welk ander beleidsterrein dan 
ook, telkens 'veronderstellen' we iets ten 
aanzien van de mens. In het politieke de
bat figureert steeds vaker 'de' mondige, 
geëmancipeerde en geïndividualiseerde 
mens. Waar komt die visie vandaan, waar 
het ene deel van de samenleving zo trots 
op is, terwijl een ander deel van de samen-

Het uitgangspunt van D66 is 
de geëmancipeerde, rrwndige 
en verantwoordelijke burger. 

steeds mondialer wordende samenleving is 
sterk technologisch bepaald. 
De politiek koesterde tot voor kort de illu
sie dat het op de complexiteit van het 'sa
men-leven' een beslissende invloed kon 
uitoefenen. In de praktijk blijkt dat echter 
nauwelijks het geval te zijn. Veel van de 
ontwikkelingen, die bepalen hoe de men
sen met elkaar samenleven, ontsnappen 
aan beïnvloeding via de politiek. Wanneer 
het politiek onvermogen groot is, ligt de 
uitlaatklep van de moraal op de loer. Maar 

Maar waaraan ontleent zij 
dat eigenlijk en hoe 

realistisch is dit beeld? 
Pieter F okkink over de 

verlichtingseifenis van D66. 

leving er tegen te hoop loopt? De loop der 
geschiedenis geeft aan dat de individualisering - tegen alle weer
stand en kritiek in - doorzet. Dat hoeft echter niet in te houden dat 
er tussen mensen geen sociale bindingen meer bestaan. 

Politieke crisis en de moraal 

Het is gebruikelijk om bij de vraag naar de sociale binding in de 
samenleving als eerste naar de cultuur, de normen en waarden, 
kortom de moraal te kijken. Dan worden de 'beseffen' (verant
woordelijkheids-, plichts- etc.), de 'heiden' (verdraagzaam-, recht
vaardig-, rechtschapen-, etc.), de 'schappen' (ouder-, broeder-, 
nabuur-, vriend-, etc.) en de 'zinnen' (gemeenschaps-, burger-, etc.) 
van stal gehaald om te bepalen of we met z'n allen nog wel willen 
deugen. De vraag is echter of die 'sociale' bindingen wel zo exclu
sief van culturele of morele aard zijn. Allereerst al omdat uit de 
geschiedenis is gebleken dat een gemeenschappelijke vijand 'bin
dend' kan werken. En of dat nu de Sovjet-Unie, een hongersnood, 
dan wel het wassende water is, doet er minder toe. Karakteristiek 
voor de huidige tijd is bovendien de enorme structurele afhanke
lijkheid van elkaar. Hoe groot ieders zelfwerkzaamheid ook is, vol
ledig zelfredzaam is niemand. De complexe infrastructuur van 
onder meer productie, communicatie, distributie, energie en mobi
liteit, creëert een steeds grotere wederzijdse afhankelijkheid, die 
ook wel interdependentie wordt genoemd. De echte 'binding' in de 

Pieter F okkink is universitair docent politieke filosofie en ethiek aan de 
Technische Universiteit Twente, lid vall de redactie van Idee en lid van de 
hoofdbestuurscommissie die het congresstuk 'Mens in de Samenlevi1lg" heeft 
voorbereid. 
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indien je geen brood meer kunt bakken, 
kun je wel proberen om mensen hun eet

lust te ontnemen, maar op den duur wordt dat je toch fataal: Ano
rexia Moralis. 
Het morele offensief van dit moment heeft alles te maken met de 
afwezigheid van een politiek, die de structuur van de ontwikke
lingen vorm kan geven. Het heeft geen zin een moraal te willen 
handhaven, die niet bij de tijd past. Het debat over de moraal 
duidt op de aanwezigheid van een crisis in de politieke instituties, 
op het onvermogen voor de complexiteitsproblemen werkbare en 
duurzame oplossingen te vinden. De crisis draait om de vraag 
naar de aard en de kracht van de sociale bindingen in de samen
leving en niet om die naar de zin van het bestaan. Dáárom is het 
ook van politiek belang aandacht te besteden aan de plaats en 
betekenis van de mens in de samenleving. 

Mens, medemens en samenleving 

In het politieke denken over 'de mens' gaat het om een drietal ver
houdingen: de mens in relatie tot de natuur, tot de medemens en 
tot de samenleving. De mens heeft de natuur altijd bewerkt, in 
cultuur gebracht en is zelf onderdeel van de natuur. Wetenschap 
en techniek zijn bij uitstek hier ingezet om de problemen van 
leven en overleven, zelfbehoud en voortbestaan, arbeid en milieu 
tot een oplossing te brengen. Hier begint het tot stand brengen 
van een politieke visie. Kijken we naar de natuur als oneindige 
hulpbron voor de mens, als onuitputtelijk en zich herstellend, of 
juist als eindig en iets met een eigen waarde? Gaan we ervan uit 
dat we natuur wel kunnen beheersen of dat zoiets arrogantie is en 
onze capaciteiten te boven gaat? Moeten we de natuur nemen, 
zoals die is? Thans toetsen we opvattingen over de mens-natuur 
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THEMA 

verhouding aan waarden als duurzaamheid en zorgzaamheid. 
Een politieke visie is evenzeer noodzakelijk voor onze relatie met 
onze medemens. Zien we die in termen van het 'eigene' en het 
'vreemde'? Laten we ons in de relatie leiden door onbekendheid en 
angst, of juist door openheid en vertrouwen? Nu de externe veilig
heid steeds minder problematisch lijkt, neemt het interne onvei
ligheidsgevoelen toe. Burgers kunnen hun veiligheid niet in eigen 
hand nemen. "Die pet past ons allemaal" betekent niet dat je hem 
ook mag opzetten. Dat zou de grondslag van de staat aantasten. 
We toetsen opvattingen over de verhouding van mens en mede
mens aan waarden als gerechtigheid, vrijheid en zekerheid. 
Als derde verhouding, die overigens niet los van de beide vorige 
kan worden gezien, gaat het over de mens in de samenleving. Hoe 
ga je om met de verschillen, die er tussen mensen bestaan? Hoe 
leiden deze verschillen tot specifieke samenlevingsvormen? We 
hebben het dan over kansen en capaciteiten, verwerving en verde
ling, behoeften en voorzieningen. Vragen over de mens in de sa
menleving en de antwoorden toetsen we aan waarden als gelijk
heid, rechtvaardigheid en solidariteit. 

Traditie, moderniteit en anti-moderniteit 

De 'moderne' opvatting over de mens is de uitkomst van een lang 
historisch proces. Geleidelijk hebben zich politieke processen ont
wikkeld, waarin de rol van elke deelnemer als volstrekt gelijk
waardig wordt opgevat. Deze ontwikkeling is tegen het einde van 
de twintigste eeuw tot volle wasdom gekomen. De kritiek op deze 
moderne opvatting wordt altijd geformuleerd op basis van de toe
genomen en toenemende waardering voor het individuele die ten 
koste zou gaan van de waardering voor het gemeenschappelijke. 
Deze kritiek heeft vele verschijningsvormen, maar de belangrijk
ste is de discussie over de vraag wat mensen nu eigenlijk nog 
bindt. Deze vraag is vooral zo boeiend omdat we in de moderne 
samenleving inmiddels ook sterk afhankelijk van elkaar zijn ge
worden. Waar gaat het in die vraag naar de binding dan feitelijk 
over, om een surplus boven de reeds alom aanwezige relaties? De 
kritiek op de moderne opvatting over de mens is steeds gevoed 
door tegenstanders van traditionele en anti-modernistische signa
tuur. Een kort overzicht van de geponeerde tegenstellingen in het 
debat maakt dat onmiskenbaar duidelijk. 
Ga je uit van het universeel menselijke dat ieder mens eigen is, of 
leg je de nadruk op het bijzondere waarin elke gemeenschap of elk 
mens uniek is? In het bevorderen van de mensenrechten gaan we 
uit van het universeel-menselijke. Bij de discussie over burger
rechten gaat het al over de bijzondere situatie in een politieke 
gemeenschap. 
Ga je er van uit dat een ieder in staat is uit z'n onmondigheid te 
treden op grond van het zelfstandige vermogen zijn verstand te ge
bruiken met aanvaarding van de grenzen daarvan, of behoeft dat 
altijd de leiding van enig 'ander'? In de politiek een heikele tegen
stelling tussen diegenen die een onbeperkt vertrouwen hebben in 
het verstandige en redelijke van de mens en diegenen die de abso
lute noodzaak van autoriteit, leiding en hiërarchie daarbij beplei
ten. 
Bepleit je een kritische instelling ten opzichte van alle gezagspre
tenties, ongeacht of die van monarchistische, religieuze of weten
schappelijke aard zijn, Of beklemtoon je juist de waarde van dat 
gezag? Evenzeer een relevant aspect voor het politieke handelen. 
Hoe ga je bijvoorbeeld om met verwetenschappelijkte deskundig
heid in relatie tot ervaringsdeskundigheid? 
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Bevorder je de emancipatie als 'ontvoogding', als bevrijding uit de 
slavernij van welke aard ook, ofbenadrukje een verplichte dienst
baarheid van de een aan enig ander? 

De moderniteit kent als het ware twee, in zekere zin tegenstrijdi
ge erfdelen. In het ene deel wordt de mens 'mondig' en is er spra
ke van 'emancipatie'. In dit deel gaat men uit van het concept van 
de autonome mens die langs de weg van de rede in staat is tot zelf
bepaling. Het biedt ons een mensbeeld van redelijkheid, maar wel 
één van abstract-universele signatuur. Als mens bezitten we het 
vermogen tot redelijkheid en kunnen we elkaar ook bezien als 
gelijkberechtigd. We kunnen het redelijke in elkaar erkennen als 
basis voor het aangaan van verplichtingen ten opzichte van el
kaar. 
Daartegenover staat het erfdeel, waarin de mens zich laat leiden 
door begeerten en verlangens: de heteronome mens, die zich laat 
leiden door gemeenschap en traditie. Dit erfdeel daagt ons uit om 
het bijzondere, het unieke in elk mens te gaan waarderen. Niet 
het abstract-universele, waarin we gelijk zijn, maar het concrete, 
waarin we verschillen, is aan de orde. 

De mens ontwikkelt individualiteit 

Beide erfdelen strijden met elkaar in het individualiseringsdebat. 
Geleidelijk aan werd de idee van de mens als gemeenschapswezen 
vervangen door de idee dat ieder mens noodzakelijkerwijze als 
mens erkend dient te worden. De zelfstandigheid van de mens als 
individu is bij wijze van spreken geleidelijk 'ontdekt'. Door het pro
ces van individualisering is de vraag naar de verhouding tussen 
individu en samenleving opgekomen. 
Het individualisme zet zich als ideologie af tegen het collectivisme 
en stelt het belang van het individu boven dat van de samenle
ving. In deze opvatting is de samenleving als iets zelfstandigs on
bestaanbaar en uitsluitend af te leiden uit het individu. Het pri
maat van het individu betekent dat de samenleving alleen gedacht 
kan worden als een verzameling van individuen. De samenleving 
heeft geen zelfstandig karakter en is slechts dienstbaar aan het 
individu: men vormt een samenleving vanuit een welbegrepen 
eigenbelang, hetgeen slechts 'verplichtend' ten opzichte van de sa
menleving is voor zover en indien dat eigenbelang gerealiseerd kan 
worden! Het 'atomistisch' individualisme manifesteert zich op 
deze wijze, waarbij de uniciteit van het individu en de onbelem-

Individuele arbeid bilmen het collectief van een fabriek 
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merde ontplooüngsmogelijkheid daarvan als het hoogste ideaal 
wordt gezien. Weliswaar wordt 'verondersteld' dat zoiets tevens 
goed voor het geheel is, doch de beoordelingsnonn daartoe is en 
blijft het individu. We vinden deze gedachtegang ook terug in het 

vrije marktdenken. Het atomistisch individualisme definieert de 
samenleving in het algemeen, maar de politieke gemeenschap in 
het bijzonder, als 'tegenover' het individu. 

Denwcratisch ideaal 

Het besef dat elk mens telt hoeft niet te betekenen dat daarom dan 
ook in sociaal en politiek opzicht het unieke of het eigenbelang van 
elk mens tot maat voor het handelen moet worden genomen. Voor 
een democratische samenleving is immers primair de vraag aan 
de orde hoe en waarvanuit wij ons gezamenlijk en in alle redelijk
heid de wet kunnen stellen, waar we ons vervolgens aan kunnen 
houden. Het democratisch ideaal accentueert de gezamenlijkheid 
van alle mensen in het realiseren van hun individuele zelfbe
schikking. Deze democratische visie gaat meer uit van wat men
sen op grond van hun mens-zijn gemeenschappelijk hebben, dan 
van wat hen scheidt. Het herkennen van het mede-menselijke in 
de medemens biedt een grond om ten aanzien van die medemens 
'verplichtingen' aan te gaan. Dat is op zich niet gebonden aan een 
toevallige territoriale staat of natie. In termen van medemense
lijkheid is een Somaliër of Chinees een even waardige medemens 
als een Nederlander. Het is in feite de grondslag van het denken 
over de altijd en overal geldende universele mensenrechten. 
Het erkennen van voor elk mens geldende 'rechten' is 'verplich
tend'. Immers, elke 'ontkenning' van enig recht aan enig ander, is 
in feite een ontkenning ten aanzien van zichzelf. Het gaat op voor 
alle mensen en voor de idee van gemeenschap tussen die mensen. 
Datgene wat mensen als mensen gemeenschappelijk hebben, kan 
leiden tot wederzijdse erkenning als maat voor het handelen. 
Individuele vrijheid floreert pas in de verbondenheid met anderen. 
Daar waar de mens niet uitgedaagd en geconfronteerd wordt met 
de medemens, kan zich geen individualiteit ontwikkelen. Daarom 
is individualiteit voortdurend in ontwikkeling en verandert zij 
onophoudelijk. Juist doordat we met en door anderen erkend wor
den als individu, zijn we in staat ten opZichte van ieder ander te 
erkennen dat er sprake is van gelijke rechten op grond van zijn 
mens-zijn en dat die de basis vormen voor het omgaan met ieders 
vrijheid in de samenleving. Op deze wijze zijn erkende rechten 
'verplichtend'. Je kunt niet om het erkennings-appèl van de ander 
heen. In de asielzoeker manifesteert het zich in ultieme vorm. 
Maar ook de werkeloze verplicht ons zijn recht op arbeid als mede
mens te erkennen. De samenleving mag individuen niet uitslui
ten, terwijl ook individuen zich niet aan de samenleving mogen 
onttrekken. Dit alles heeft als oogmerk dat ieders individualiteit 
wordt bevorderd. Uit de mogelijke keuzen, die de moderniteit ons 
aandraagt, hebben we gekozen voor de redelijke, mondige, geë
mancipeerde mens. Zijn autonomie krijgt gestalte in het vennogen 
'redenen' te geven voor het handelen en in het gezamenlijk met 
anderen realiseren van z'n individuele zelfbeschikking. Hierdoor 
ontwikkelt hij 'individualiteit'. 

Participatie als lerende toekomst 

D66 heeft geen blauwdruk voor de toekomst, omdat dergelijke 
blauwdrukken als regel tot onwerkbare oplossingen voor maat
schappelijke problemen en onverdraagzame samenlevingen lei-
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den. Werken aan de toekomst is belangrijk. Het vertrouwen in de 
grote-woorden-politiek van 'vrijheid', 'democratie', 'solidariteit' is 
weg. De grote woorden zijn te veel misbruikt en te leeg van inhoud 
geworden. Iedere politieke visie, maar zeker die betrekking heeft 

op de mens in de samenleving, doet er verstandig aan zulke grote 
woorden te vermijden. De eind-twintigste-eeuwer wil weten waar 
iemand voor stáát. 'Zeg wat je doet en doe wat je zegt', is een eis 
van deze tijd. 
Het voortdurend blijven zoeken naar mogelijkheden mensen in de 
besluitvonning over zaken die hen aangaan te betrekken en hen 
invloed geven op de besluitvorming, is de kern van de democratie
gedachte die D66 uitdraagt. Het mondige en bewuste individu laat 
zich niet afschepen met mooie verhalen, die geen werkbare oplos
sing voor problemen zijn. Gelegenheidsoplossingen zijn doorgaans 
niet houdbaar. Na verloop van tijd, loopt men toch weer vast. Het 
systematisch zoeken naar duurzame en werkzame oplossingen 
voor problemen raakt het hart van het pragmatisme. Daarom 
moet je open staan voor alles wat daaraan kan bijdragen. Wat dat 
'alles' kan zijn, weet je niet van te voren, dus staat alles ter dis
cussie. Om problemen ècht op te lossen moet eigenlijk iedereen 
meedoen. Want waar het in onze visie op de mens in de samenle
ving om gaat, is het besef dat de bijdrage van een ieder een nood
zakelijk element vonnt bij de oplossing van problemen. 
Een echt vrij mens beschikt bovendien over het vennogen boven 
het eigenbelang en de eigen belangrijkheid uit te stijgen. Dit ver
mogen moet mensen echter wel worden bijgebracht! In opvoeding, 
onderwijs, arbeid, etc. zal een situatie moeten worden geschapen, 
waarin van mensen gevraagd wordt zich voor het grotere geheel in 
te zetten. Dat is de kern van een maatschappelijke democratie. 
Wij zullen mensen duidelijk moeten maken dat de inspanning van 
velen, zo niet allen , noodzakelijk is, wil er een perspectiefrijke en 
leefbare toekomst komen. Door voortdurend mensen te betrekken 
bij dat werken aan de toekomst en met hen te communiceren kan 
een proces van leren in gang worden gezet. Al lerend werken we 
aan oplossingen voor de toekomst, die voor toekomstige generaties 
weer open moeten staan voor participatie. Omdat mensen betrok
ken worden bij het zoeken naar oplossingen, zullen ze zich ook 
meer in die oplossingen herkennen en er zich aan gebonden voe
len. De taak van politici is aan te geven voor welk probleem een 
(politieke) oplossing moet komen. In een individualiserende 
samenleving van mondige burgers dient de oplossing echter geza
menlijk te worden gevonden. Het confronteren van burgers met 
door politici gewenste oplossingen, dwingt de burger in het defen
sief van het eigenbelang en mogelijk verzet tegen de gewraakte 
oplossing. 

Mentale omsteUing 

Bovenstaande politieke visie benadrukt de betekenis van een 
geïndividualiseerde en mondige burger, die participeert in de poli
tieke en maatschappelijke besluitvorming. Doordat hij daarin 
betrokken wordt draagt de burger bij aan de oplossing van maat
schappelijke vraagstukken en werkt zo'n deelname verplichtend 
voor het draagvlak bij de uitvoering. Waar je zelf over hebt mee 
besloten, daar kun je niet zo snel afstand van nemen. Dit vergt een 
grote mentale omstelling, met name voor die politici, die zich als 
gedelegeerd tot het nemen van bindende besluiten bevoegd ach
ten. Fonneel zit de structuur weliswaar nog steeds zo in elkaar, 
maar feitelijk kunnen we dagelijks om ons heen zien dat het zo 
niet (meer) kan werken . • 
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Het narratieve als alternatief 

Een nieuwe visie op de democratie 

door Kees Breed 

, E r dreigt iets fout te gaan', 
constateerde Gerrit-Jan 
Wolffensperger onlangs in dit 

blad. 'Vanuit de Verlichtingsgedachte gaan 
we ervan uit dat gemeenschapszin ont
staat uit verlicht eigenbelang. (. .. ) Maar de 
werkelijkheid van nu lijkt niet aan dit ver
wachtingspatroon te beantwoorden.' 

breekt is het element van zingeving, van 
de behoefte van mensen 'to make a diffe-

Heeft D66 de kiezers meer 
te bieden dan alleen rence'. In veel bedrijven wordt tegenwoor

pragmatische oplossingen voor dig de nadruk gelegd op het bevorderen 

I ke bi 
? van de motivatie van de medewerkers, 

rnaatschappe ij pro emen. niet alleen in materiële maar ook in imma-

Is het mogelijk een teriële zin. Zo'n benadering is ook nodig op 

De vergrote autonomie en verantwoorde
lijkheid van burgers lijken eerder tot een 
versplintering van de samenleving te lei
den dan tot meer gemeenschapszin en co
hesie. En: 'Ook al zou de Nederlander nog 
zo neigen tot burgerschap, hij is gewoon 
het spoor bijster als het gaat om de ge
meenschap waarin hij nu eigenlijk burger 
moet zijn' (1). 

inspirerende politieke visie te politiek niveau. Het gaat dan om het moti
veren van burgers om zich, vanuit de 

ontwikkelen, zonder de nadelen eigen mogelijkheden en de eigen drijfve-

waarmee de traditionele 
'Grote Verhalen' zijn belast? 

ren, te kunnen inzetten voor een betere 
samenleving. Een voorwaarde daarvoor is 
het neerzetten van een inspirerende visie 
op de maatschappelijke ontwikkeling. 
Daarmee kan men zich dan identificeren 
en de eigen inzet in een groter kader plaat
sen. Het terechte verzet van D66 tegen de 

De postmoderne filosofie 
biedt aanknopingspunten voor 

een nieuwe benadering. 
Wolffensperger noemt enkele verklarende 
factoren, zoals de toegenomen complexiteit 
van de samenleving, het ontbreken van 

• 

aanknopingspunten en concrete herkenningspunten voor burgers, 
en de mondialisering die heeft gezorgd voor een vermindering van 
de feitelijke zeggenschap over de eigen, nationale leefomgeving. 
Hij geeft ook enkele belangrijke elementen aan van een politiek 
die gericht is op het tegengaan van de negatieve gevolgen van deze 
ontwikkelingen. Toch ontbreekt een belangrijke schakel in zijn 
verhaal: dat is het verschaffen van een politiek antwoord op de 
vraag van mensen, waarvoor ze het allemaal doen. Natuurlijk, er 
zijn grote maatschappelijke problemen, zoals de werkloosheid en 
de dreigende tweedeling van de samenleving, de teloorgang van 
het milieu, de onveiligheid, en ga zo maar door. Die vragen om een 
energieke en krachtige aanpak. Maar daarnaast hebben veel 
mensen behoefte aan een meer omvattend doel: het nastreven van 
een maatschappij waarvoor het de moeite waard is om je in te zet
ten. Zij hebben behoefte aan een perspectief in hun leven, een 
spoor, niet alleen persoonlijk, maar ook maatschappelijk. Daar ligt 
momenteel een gapend gat, dat door geen enkele partij wordt 
gevuld. 
D66 heeft vanaf het begin van haar bestaan de rationaliteit en de 
redelijkheid hoog in het vaandel staan. Maar deze uitgangspunten 
op zich volstaan niet om mensen daadwerkelijk in beweging te. 
krijgen en te mobiliseren voor maatschappelijke doelen. Wat ont-

Kees Breed is beleidsadviseur bij een Haags departement en altteur van het 
boek 'Democratie na 2000 - zillgeving, vrijheid en politiek in de narratieve 
maatschappij', Kampen, 1996. 

7 

'grote ideeën' van het verleden, die hun 
• kracht hebben verloren en soms zelfs tot 

verschrikkelijke ontwikkelingen hebben 
geleid, lijkt soms weleens te hebben gezorgd voor een soort 'blinde 
vlek' van D66 als het gaat om de bèhoefte aan inspiratie bij men
sen. De moeilijkheid is, dat voor de ontwikkeling van een eigen
tijdse, inspirerende visie het noodzakelijk is om het rationalisme 
van de Verlichting (en tot op zekere hoogte dus ook van de impli
ciete ideologie van D66) te overstijgen. En zo legt Wolffensperger 
dus wel de vinger op een zere plek, maar hij verzuimt daarbij om 
nog even stevig door te drukken, teneinde tot een nadere diagno
se te komen. 

Erfenis 

Het Verlichtingsdenken heeft de voorwaarden geschapen voor een 
nieuw tijdperk in de geschiedenis van de (Westerse) mens. Het 
ging gepaard met het begin van de industrialisatie en legde de 
grondslag voor de meeste moderne politieke instituties. Maar de 
proclamatie van waarden als vrijheid en gelijkheid ging vergezeld 
van de gelijktijdige waarschuwing dat de driften van de vrije mens 
niet onbelemmerd konden worden losgelaten. Het egoïsme, de 
machtswellust en het materialisme van het individu zouden dan 
onvermijdelijk leiden tot een machtsstnjd van allen tegen allen. 
Zo zou uiteindelijk ook het voortbestaan ·van de gemeenschap op 

(1) 'Hoe houden IVij de mens gebonden?', Gemt-Jan Wolffensperger, Idee 
nr. 5/1996, SWB, Den Haag. 
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het spel komen te staan. De politieke instituties moesten deze 
machtsstrijd in beheersbare banen leiden. Zij moesten tegelijk een 
rationeel tegenwicht vormen tegen het ongebreideld najagen van 
het individuele eigenbelang. Zo werd de kiem gelegd voor een 

maatschappelijke orde, waarin de vrijheid van het individu werd 
gesteld tegenover de noodzaak van het voortbestaan van de ge
meenschap. De logica van het algemeen belang diende daarin al
tijd te prevaleren boven het bijzondere belang van de afzonderlij
ke mens. De staat eigende zich op basis van dit uitgangspunt stap 
voor stap het beheer toe over het gehele publieke domein, waaruit 
het individu als mens en als subject geleidelijk steeds verder werd 
verdrongen. De formalisering van de leefwereld, vastgelegd in 
steeds meer wetten en regelingen, perkte de openbare vrijheid van 
het individu steeds verder in. De democratische rechten van het 
individu werden vastgelegd in de grondwet, maar de burgers zelf 
wer4en gedegradeerd tot anonieme radertjes in een systeem waar
over zij nauwelijks reële zeggenschap hebben. De huidige kloof 
tussen politici en de overheid als representanten van het alge
meen belang, en burgers is zo in feite het vrijwel onvermijdelijke 
en logische gevolg van de theoretische uitgangspunten op basis 
waarvan de moderne politieke instituties zijn bedacht. Het is de 
erfenis van het Verlichtingsdenken. 

Logica van het gevoel 

Cornelis spreekt in dit verband van een functionele maatschappe
lijke ontwikkelingsfase, waarin bepaalde menselijke waarden en 
vaardigheden, zoals de behoefte aan communicatie en de explora
tie van wat hij noemt 'de logica van het gevoel', zijn weggedrukt. 
Daarmee is tegelijk onze innerlijke stuurkolom doorbroken en zijn 
we gedoemd enigszins verdwaasd rond te dwalen in onze maat
schappelijke omgeving. Slechts de externe kanalisering zorgt voor 
het geven van richting aan ons handelen. De toegenomen com
plexiteit van de samenleving echter maakt dat zulke primitieve 
sturingsmethoden niet langer toereikend zijn. De huidige maat
schappij behoeft de zelfsturende en communicerende mens, niet 
alleen als basis voor een solide zelfontplooiing maar ook om de 
actuele maatschappelijke problemen het hoofd te kunnen bieden 
(2). Dit impliceert een nieuwe mensvisie, die de eenzijdigheden en 
tekortkomingen van het mensbeeld van de Verlichting overstijgt. 
Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines worden en zijn 
recent bouwstenen aangedragen, waarmee een dergelijke herdefi
nitie mogelijk wordt gemaakt. Deze kunnen worden samengevat 
onder de noemer van een 'narratief mensbeeld. 

Nieuw mensbeeld 

In de narratieve mensvisie worden mensen niet beschouwd als 
dragers van objectieve belangen, maar als subjecten die gestalte 
geven aan hun eigen bijzondere levensverhaal. Zij verwerken hun 
ervaringen en pogen daarin samenhang aan te brengen door ze 
een plaats te geven in het verhaal van gun leven. De dagboekaan
tekeningen van gisteren vormen tegelijk het interpretatiekader 
voor de nieuwe ervaringen die vandaag en morgen worden opge
daan. Zij ontwikkelen zo hun eigen bijzondere visie op zichzelf 
(zelfbeeld) en hun omgeving (maatschappijbeeld). Zij doen dat in 

(2) Zie: Amo/d Comelis, 'Logica van het gevoel, stabUiteitslagen in de cul
tuur als nesteling der emoties', Amsterdaml Brussel, 1992. 
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interactie met hun medemens: ouders, broers en zussen, vrienden 
en vriendinnen, en op latere leeftijd collega's, maar ook filmhelden 
en publieke figuren waarmee zij zich identificeren of waartegen zij 
zich juist afzetten. Dat is het fundament voor de ontwikkeling van 
een eigen, unieke identiteit. Persoonlijke waarden ontstaan in dit 
proces. Deze zijn niet per definitie egoïstisch of materialistisch. 
Want het individu heeft ook behoefte aan erkenning en waarde
ring van zijn omgeving. Hij zal in beginsel streven naar een zeke
re mate van harmonie met de mensen om zich heen. De mate 
waarin het individu erin slaagt het eigen levensverhaal te ver
vlechten en af te stemmen met de verhalen van zijn omgeving, 
bepaalt in hoeverre die harmonie daadwerkelijk tot stand komt. 
Communicatie, de uitwisseling en de bespreking van ervaringen, 
speelt daarbij een essentiële rol. Het is de basis van vriendschap 
en collegialiteit en tegelijk een belangrijke sleutel tot persoonlijk 
succes in het leven. 
In het zelfverzonnen levensverhaal stijgen we uit boven de vluch
tige beleving van de afzonderlijke momenten. Het geeft een extra 
dimensie aan ons bestaan en verleent er een bredere zin en bete
kenis aan. Wij positioneren ons ermee ten opzichte van anderen, 
en maken het hen mogelijk om zich op hun beurt te positioneren 
ten opzichte van onszelf. De fundamentele behoefte aan erkenning 
kan immers alleen in interactie met anderen worden vervuld. Zon
der deze is het levensverhaal leeg, zonder betekenis. 
Deze postmoderne visie op de mens houdt in feite een breuk in met 
een lange filosofische traditie in het Westen. Want sinds Socrates 
en Plato is dat in hoge mate gedomineerd door de zoektocht naar 
wat 'het wezen' van de mens is. Geluk en harmonie hangt daarbij 
af van de mate waarin de mens erin slaagt in overeenstemming 
met dit 'wezen' te leven. Deze waarheid zou voor alle mensen ge- . 
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lijk zijn. De inrichting van de maatschappij zou zodanig moeten 
zijn, dat optimale voorwaarden worden geschapen voor een derge
lijke individuele (maar voor iedereen gelijke) zelfrealisatie. Het 
streven naar autonomie en authenticiteit, dat in de jaren '60 van 
deze eeuw gelijktijdig vrijwel overal in de wereld en over de hele 
breedte van het maatschappelijk leven zo krachtig naar voren 
kwam, heeft uiteindelijk dit beeld achterhaald. Nieuwe stromin
gen in een reeks van wetenschappelijke disciplines, van de filoso
fie en de sociologie tot in de psychologie en uiteindelijk ook in 
pragmatische management-visies en bestuurskundige theorieën, 
hebben de basis gelegd voor een alternatieve benadering. Wat rest 
is de opgave om met behulp van de bouwstenen die vanuit al deze 
disciplines zijn aangedragen een nieuwe politieke theorie en visie 
te ontwikkelen. 

Politieke visie 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat niet de beteugeling van 
de menselijke driften, maar juist het vrijmaken van de individu
ele energie en motivatie voorop dient te staan. De emancipatie van 
de Kleine Verhalen, van de burgers als subject van de samenle
ving, is de kern van het eigentijdse Grote Verhaal. De Kleine Ver
halen ontstaan in onderlinge wisselwerking en krij~n in de inter
actie hun bredere maatschappelijke betekenis. De politiek moet 
daarvoor een kader verschaffen, niet meer maar ook niet minder. 
Burgers willen erkenning. Zij willen een volwaardige maatschap
pelijke rol kunnen spelen, en niet louter dienen als object van het 
overheidsbeleid. De herovering van het publieke domein op de on
persoonlijke machtsstructuren en de anonieme politieke institu
ties maakt deel uit van het streven naar modern burgerschap. 
Niet de angst voor de burger, maar juist het vertrouwen in en op 
burgers vormt het vertrekpunt voor een politiek die gericht is op 
deze emancipatie-gedachte. Bij de inrichting van de samenleving 
en bij de oplossing van de grote maatschappelijke problemen is dat 
steeds het 'leitmotiv'. Het is dan de taak van de politiek en van de 
overheid om de maatschappelijke krachten, waar dat noodzakelijk 
is, te bundelen en een zekere richting te geven, zodat effectief kan 
worden samengewerkt. Want de markt, de vrijplaats bij uitstek 
voor het individu, biedt lang niet altijd het vanzelfsprekende ant
woord voor de maatschappelijke problemen. Maar als, daarente
gen, de politiek een antwoord formuleert en de overheid zijn werk 
laat doen zonder intensieve betrokkenheid van burgers, dan gaat 
het vaak net zo goed mis. De bundeling van maatschappelijke 
krachten vooronderstelt veel samenspraak en een gemeenschap
pelijk leerproces. Pas dan kan effectief beleid worden geformu
leerd, waaraan bovendien alle betrokkenen in de samenleving 
vanuit hun eigen rollen en vaardigheden gemotiveerd kunnen 
meewerken. Pas dan wordt de samenleving tot een werkelijk le
rende samenleving. 

Nieuwe rol overheid en politici 

De overheid heeft daarbij niet louter de functie van nachtwaker en 
van vangnet voor probleemgevallen, en evenmin de functie van 
een 'big brother' die steeds toeziet op de naleving van alle politiek 
geformuleerde wetten en leefregels. De overheid heeft, onder ste
vige leiding van de politiek, een belangrijke mobiliserende functie. 
Zij vormt de spil van de maatschappelijke communicatie- en leer
processen. Politici kunnen hun leidinggevende rol natuurlijk al
leen goed vervullen als zijzelf voortdurend in contact staan met 
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burgers en zich niet beperken tot gemanoeuvreer onder de Haagse 
kaasstolp. Dat vereist niet alleen een ander gedragspatroon ten 
opzichte van de huidige praktijk. Het vooronderstelt ook een nieu
we kijk op wat hun rol in de samenleving nu eigenlijk precies is. 
Veel politici zien zichzelf, in het verlengde van het Verlichtings
denken, als de vertegenwoordigers van het algemeen belang. Als 
zodanig staan zij boven burgers, die vooral worden beschouwd als 
de najagers van het bijzondere eigenbelang. Zij zien het als hun 
taak om verschillende objectieve belangen steeds tegen elkaar af 
te wegen en op basis daarvan keuzes te maken. Tegelijk zien zij 
zichzelf, als vertegenwoordigers van hun achterban, als spelers op 
een schaakveld waarin machtsposities worden verdedigd of moe
ten worden veroverd. In de politieke instituties, met de bijbeho
rende spelregels, wordt de maatschappelijke machtsstrijd zo geka
naliseerd en worden tegenstellingen gepacificeerd. De rol van 
burgers is grotendeels beperkt tot het uitbrengen van hun stem in 
het kieshokje, waardoor eens in de vier jaar de onderlinge machts
verhoudingen globaal worden afgebakend. 
Wanneer we de rol van politici bezien vanuit de stelling dat het 
gaat om leiding geven aan maatschappelijke leerprocessen, ont
staat een heel ander beeld. Het gaat dan niet zozeer om het maken 
van keuzes, maar veel meer (daaraan voorafgaand) om het analy
seren van ogenschijnlijke tegenstellingen en van de achterliggen
de motieven en visies van betrokkenen. Vaak is het mogelijk om 
op een dergelijke basis een verbindende visie te ontwikkelen, 
waarin iedereen zich kan vinden. Politici hebben dan de rol van 
'coupling agent' en katalysator in een netwerk, of van makelaar bij 
onderhandelingen. Zelfs bij moeilijke verdeelvraagstukken, zoals 
de verdeling van woon- en werkruimte, het oplossen van milieu
kwesties en de toekenning van subsidies, zijn daarmee - althans 
op lokaal niveau - al de nodige bemoedigende ervaringen opge
daan. Waar het dan vooral om gaat, zo blijkt uit onderzoek, is dat 
politici zich diepgaand inlaten met de wensen en de onderliggen
de waarden van alle partijen, en zich er niet boven blijven stellen 
(3). 

In theoretische termen betekent dit dat politici een actieve rol heb
ben te vervullen bij de vervlechting van de levensverhalen van 
burgers. Dat gaat gepaard met cognitieve en ook emotionele pro
cessen. Daarmee komt o.m. een gemeenschappelijk analyse- en 
referentiekader tot stand. Op basis daarvan kan men werken aan 
het bedenken van gezamenlijke oplossingsrichtingen voor een spe
cifiek probleem. Zo ontstaat uiteindelijk een duurzaam net- en 
vlechtwerk tussen de betrokkenen. Niet vanuit een politiek isole
ment, maar juist vanuit intensieve contacten met burgers komt zo 
de formulering van het algemeen belang tot stand. Niet de opge
legde dwang van bovenaf, maar dit narratieve vlechtwerk zorgt 
tenslotte ook voor de maatschappelijke cohesie op lange termijn. 

Politieke consequenties 

Veel van deze gedachten zijn terug te vinden in het document over 
'De mens in de samenleving', dat als achtergrond dient voor de dis
cussies op het komende partijcongres van D66 in maart. Deze be
nadering betekent echter wel dat de visie van D66 op de staat
kundige vernieuwing enige aanvullingen behoeft. Want de herzie
ning van een aantal aspecten van ons kiessysteem (referendum, 

(3) Zie bijv. L. Susskind en]. Crnikslwnk, 'Breaking the impasse, comemu

al approaches to resolving public disputes ', 1987. 
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gekozen minister-president en burgemeester, het districtenstelsel) 
blijft het nastreven waard, maar volstaat niet. Het gaat ook om de 
wijze waarop de politieke instellingen functioneren. Zo is een om
vorming van het parlement nodig, van een afgescheiden orgaan 

voor politieke besluitvorming en controle tot een open en toegan
kelijk centrum van maatschappelijke besluitvorming. Daartoe 
kan bijvoorbeeld het instrument van de parlementaire enquête 
worden uitgebreid, qua werking en toepassing. Zo'n enquête zou 
dan niet alleen moeten worden gehouden na afloop van een (ver
moede) catastrofe, maar juist een regulier onderdeel moeten uit
maken van de voorbereiding van politieke besluitvorming op 
hoofdlijnen. Zo bleek enige jaren geleden de commissie-Buurmeij
er in staat te zijn om, op basis van uitgebreide hoorzittingen en 
een grondige analyse, hoofdlijnen voor het sociale zekerheidsbe
leid te formuleren waarmee alle leden van de commissie, afkom-

Poütiek mcel zich richten op levensverltalen van bltrgers! 
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stig uit vrijwel alle politieke partijen, konden instemmen. Van een 
parlementaire enquête gaat ook een grote publicitaire werking uit, 
waaruit een grote belangstelling van burgers blijkt. Men kan den
ken aan het organiseren van bijvoorbeeld een vijftal grote debat
ten per jaar, vast te stellen bij het begin van het parlementaire 
jaar. Daarvoor moeten dan fondsen ter beschikking komen uit de 
rijksbegroting. Departementen kunnen bovendien worden ver
plicht hiervoor, op projectbasis, deskundige ambtenaren af te 
staan. Wanneer het parlement zich meer met de formulering van 
het beleid op hoofdlijnen gaat bezighouden, verandert ook de rol 
van de ministerraad enigszins. Het kabinet wordt dan meer een 
orgaan dat zorg draagt voor de uitwerking en uitvoering van de 
politieke besluiten die in het parlement tot stand zijn gekomen. 
En tegelijk kunnen de beleidsdirecties van de departementen, die 
tot dusver een grote rol spelen bij de voorbereiding van het kabi-

Foto: Archief CC 

netsbeleid, worden ingekrompen. Men 
kan zelfs overwegen om de 'staande' 
beleidsdirecties geheel op te heffen en te 
vervangen door een grote 'pool' van 
beleidsmedewerkers die per kabinetspe
riode worden toegewezen aan project
teams. Deze hebben dan tot taak om de 
kabinetsprioriteiten uit te werken op spe
cifiek aangeduide probleemgebieden. 
Daarmee kan de verkokering met de bij
behorende rituele ambtelijke dansen in de 
talrijke interdepartementale commissies 
worden doorbroken. 
Mutatis mutandis zijn soortgelijke her
vormingen op lokaal niveau mogelijk. 
Tenslotte kan men denken aan het over
dragen van een flink deel van de controle
taken van parlement en gemeenteraad 
naar andere niveaus. Gekozen ombuds
mannen kunnen toezien op de mate waar
in publieke instellingen, en zelfs particu
liere bedrijven, bijdragen aan de oplossing 
van maatschappelijke problemen of niet. 
Zij kunnen daarover jaarlijks rapportages 
uitbrengen, die dienen als input voor be
leidsinitiatieven maar ook effecten heb
ben voor het imago van de organisaties 
waarover verslag wordt uitgebracht. 

Een nieuw maatschappelijk ideaal 

Langs deze weg kan een inspirerende 
maatschappijvisie worden gekoppeld aan 
de formulering van politieke doelen. Wan
neer deze worden gerealiseerd, ontstaan 
nieuwe aanknopingspunten voor burgers 
die zich met het beleid willen bemoeien. 
Het probleemoplossend vermogen van het 
politiek systeem wordt vergroot en tege
lijk kan worden gewerkt aan de verster
king van de maatschappelijke samenhang 
op lange termijn. 
Voorbij de einder van de Verlichting wor
den zo de contouren zichtbaar van een 
nieuw maatschappelijk ideaal. • 
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Commentaar 
DOOR JAN PAUL VAN SOEST 

Ir. J.P. van Soest is directeur van het CE, 

Cent rum voor energiebesparing en schone 

technologie, te Delft 

Dalwaarts investeren 
Hoe denkt u dat het een ondernemer zou vergaan die investeert in onren

dabele projecten? Het antwoord is natuurlijk niet moeilijk: hij gaat op de 

fles. een verstandige ondernemer laat dat dan ook wel uit zijn hoofd. 

Hoe denkt u dat het een land zou vergaan dat investeert in onrendabele 

projecten? Op de fles gaan is voor een land wat moeilijker, maar dat het 

een land bergafwaarts kan helpen is wel duidelijk. 

De effecten worden misschien wat gemaskeerd doordat er actoren in het land zijn die 
belasting betalen en kunnen blijven betalen omdat zij wèl economisch verstandige dingen 
met hun geld doen, en zo de Staat kunnen subsidiëren, maar de negatieve effecten zijn er 
wel degelijk.En dat is nu precies waar Nederland, mede daartoe opgezweept door D66-
minister Wijers ("Nederland moet zich uit de problemen weginvesteren. 3% economische 
groei, verdomme''), op afkoerst. Er wordt geïnvesteerd in onrendabele projecten dat het een 
aard heeft. Betuwelijn (ik maakte zojuist een Freudiaanse typefout, en tikte Betuwelijk .... ), 
Hogesnelheidslijn, diverse wegen, noem maar op. Minister Jorritsma wil het budget voor 
dergelijke - meestal, maar niet altijd- onrendabele infrastructuurprojecten nog eens ver
hogen tot bijna 60 miljard. En heel Paars lijkt maar al te graag mee te gaan.Het is mis
schien goed dit toch nog eens te memoreren, want het wordt in de politieke discussies 
voortdurend vergeten: de evaluatierapporten van CPB en andere instellingen over deze 
grote werken laten zien dat het grootste deel ervan onrendabel is. Er moet dus geld bij, 
geld van de belastingbetaler. Een ondernemer die het eigen risico voor de kosten en de 
baten van dergelijke projecten zou dragen zou er ogenblikkelijk van afzien - want hij wil 
niet op de fles . Waarom worden onrendabele infrastructuurprojecten dan toch uitgevoerd? 
De (vaak impliciete) veronderstelling is dat de projecten zelf dan misschien wel onrenda
bel zijn, maar voor "De Nederlandse Economie" wel degelijk voordelen met zich meebren
gen. Zijn daar wetenschappelijke bewijzen voor? Allesbehalve. Er is een groeiende weten
schappelijke consensus dat - in elk geval in ontwikkelde economieën - extra infrastructuur 
geen extra groei oplevert. Sterker nog, er zijn steeds meer aanwijzingen dat 'over'-investe
ren in infrastructuur juist de groei doet afnemen (zie Roads and Economy, T&E 1996). 
Zo investeert Nederland zich niet weg uit de problemen, maar investeert Nederland zich 
de malaise in. Gelukkig voor de Nederlandse economie doen veel andere landen dat ook, 
waardoor de concurrentiepositie in Europa minder achteruitgaat dan zou moeten worden 
gevreesd. Maar wat wel degelijk zorgen baart, is dat de hier wat pregnant verwoorde 
zienswijze, die in wetenschappelijke kringen volop wordt besproken, mijlenver afstaat van 
wat in Den Haag momenteel bon ton is. Daar houdt men liever vast aan de mythe van 
Nederland Distributieland, en aan de illusie dat investeren in infrastructuur goed is voor 
de economie. Naar het zich laat aanzien zijn er twee verklaringen voor. De eerste is sim
pel: de Haagse besluitvorming heeft teveel een inteeltkarakter, waarin dissidente geluiden 
onvoldoende doordringen. Politici en ambtenaren doen vrijwel geen moeite dergelijke 
geluiden actief op te sporen. Dit speelt ongetwijfeld mee. De tweede verklaring graaft die· 
per, en heeft betrekking op de bestuurlijk-institutionele mechanismen in het besluitvor
mingsproces. Het komt er vooral op neer dat de overheid een aantal vaak tegenstrijdige 
rollen moet vervullen, waar onvoldoende helder mee wordt omgegaan. De verantwoorde
lijkheden voor het private en voor het publieke domein lopen door elkaar,. De baten van de 
projecten vallen toe aan deelbelangen, terwijl de risico's worden afgewenteld op de belas
tingbetaler. De besluitvoorbereidende departementen en de politici die. dei knopen door
hakken worden nimmer geconfronteerd met de gevolgen van hun keuzen. Paars investeert 
Nederland dus naar het dal. Milieuminnende cynici kunnen opmerken dat zo in elk geval 
groeiremming ontstaat, wat beter is voor het milieu dan 3% economische groei (verdom
me). Maar de vraag blijft dan nog wel of die groeiremming uitgerekend via investeringen 
in een van de meest milieu belastende sectoren, verkeer en vervoer, moet worden gereali
seerd . • 
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Zelfbeschikking en 
veranderingsliefde 

Een driegesprek over het mensbeeld van D66 tussen 

Carien Evenhuis, Hans Jeekei en Christiaan de Vries 

door Allan Varkevisser 

I k zou jullie om te beginnen willen vragen kort de eigen positie 
in het debat over mensbeelden neer te zetten en daarbij vooral 

aan te geven waarom deze discussie politiek relevant is? 

Christiaan: Ieder mensbeeld oriënteert zich aan de historische be
palingen van z'n tijd. Er is niet zoiets als een universeel mens
beeld dat tot in lengte van jaren, decennia en eeuwen kan projec
teren. Zij het dat er wel altijd sprake is van overlevering. Elke tijd 
neemt bepalingen van de vorige over en vat het in de context van 
de eigen tijd, maar geeft het daarmee ook weer door. Je zou kun
nen zeggen dat er bepaalde rode draden zijn, maar dat deze altijd 
geknikt verlopen. In de tweede plaats is het zo dat er ook in de 
eigen tijd niet één mensbeeld is, maar dat het hier tevens con
textgebonden is. Ik heb het dan over contextgebonden tot en met 
de zeer specifieke, geleefde context. In onze tijd is de context van 
instituties, van instellingen, bepalend. Zij winnen aan dominantie 
ten opzichte van de eigen geleefde persoonlijke cultuur. Daarmee 
is voortdurend sprake van een strijd tussen twee typen mensbeel
den of de wijze waarop deze twee mensbeelden worden ingebracht 
in het vraagstuk van ordening van de samenleving. Aan de ene 
kant het bureaucratisch gemodificeerde mensbeeld, dat als recht
vaardiging werkt voor de regelingen die worden uitgevaardigd. En 
aan de andere kant staan wij zelf als burgers, die ons mensbeeld 
oriënteren aan de klassieke opvattingen van de voorgaande gene
raties en aan dat bureaucratisch gevormde beeld in onze eigen 
leefwereld. Er kan dus geen sprake meer zijn van één verbindend 
mensbeeld dat een oriëntatie biedt voor ons maatschappelijk han
delen. Er is veeleer een voortdurende strijd gaande tussen datge
ne wat we moeten zijn en wat we zouden willen zijn, en Inisschien 
wel niet meer kunnen zijn. 
D66 zou deze strijd tussen het persoonlijke en het politieke tot een 
politiek probleem moeten maken. De politieke vraag is dan op 
welke wijze burgers invloed hebben op hun directe omgeving 
waarin zij leven. 

Carien Evellhuis is voorzitter van het landeüjk bureau leeftijdsdiscriminatie 
Hans JeekeI is üd van de Tweede Ka"uufractie voor D66. 
Christiaan de Vries is directe .. r van het Wetenschappeüjk B .. reau van D66. 
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Carien: Bij mensbeelden zou ik vooral willen kijken naar de inter
nationalisering van onze cultuur, de toegenomen en toenemende 
mogelijkheden voor communicatie dankzij Internet en de andere 
technologieën. In cultureel opzicht treedt hierdoor een nieuwe 
standaardisatie op, maar tegelijkertijd ontstaan er sterke impul
sen om het belang van diversiteit in te zien en te onderkennen. 
Het is ook niet voor niets dat je in allerlei discussies het begrip di
versiteit naar boven ziet komen, vanuit het besef dat we eens moe
ten ophouden met het denken in gelijkheden en standaardiserin
gen. Juist nu omdat we formele gelijkheid in termen van gelijk
heid voor de wet hebben bereikt en er een sterke internationale 
beweging is gevormd voor het ondersteunen en handhaven van 
universele mensenrechten, vastgelegd in de VN-verklaringen. 
Hierdoor hebben we eindelijk de ruimte om normaal met elkaar 
om te gaan en uit respect en waardering naar de onderlinge ver
schillen te kijken en daar de meerwaarde van te zien. Welke bete
kenis heeft in dit licht dan de discussie over mensbeelden? Wordt 
het niet eens tijd om vooral te kijken naar hoe die mensbeelden in 
de verschillende culturen worden geconstrueerd en hoe ermee 
wordt omgegaan? Het gaat er dan om het ontwikkelen van een 
opener blik om naar de werkelijkheid te kijken en een nieuw zicht 
daarop te ontwikkelen om van daaruit de discussie over mens
beelden aan te gaan. 

Hans: Ik zou toch weer ergens anders willen beginnen. Mijns in
ziens kent de mens van nu een aantal grote angsten, die zowel een 
bepalende invloed hebben op de communicatie van mensen met 
andere mensen, als op de communicatie in de samenleving als 
geheel. Mensen zijn erg bang voor hun eigen schaduw, zeg ik in 
navolging van de psycholoog Carl Jung, omdat de schaduw niet 
geïntegreerd is in hun persoonlijkheid. Heel veel dingen kunnen 
en mogen niet. Met de angst voor de eigen schaduw zijn mensen 
ook bang voor anderen. Als erflaters van de Verlichting zijn ze 
bovendien behept met een te rationeel wereldbeeld. De moderne 
mens moet dus twee typen modus vivendi vinden. Eén in de per
soonlijke sfeer, waar mensen moeten leren omgaan met de afstand 
die zij ten opzichte van elkaar houden terwijl ze elkaar tegelijker
tijd nodig hebben. De andere modus vivendi die moet worden 
gevonden, heeft betrekking op de bureaucratisering. Ook hier 
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THEMA 

speelt angst een rol en in het sociaal poli
tieke veld wordt deze angst vertaald in een 
voortdurende poging tot stroomlijning van 
het sociale leven. 'l\vee aspecten staan dan 
voor mij centraal: bezweringsritueel en be
heersingsmoraal. Veel van wat in het soci
ale leven gebeurt, heeft te maken met be

zweren en beheersen. Als een aantal poli
tici aangeeft eens een echte fundamentele 
discussie aan te gaan, dan worden veel 
ambtenaren en bewindspersonen acuut 
nerveus. Je houdt elkaar in een beheer
sings- en bezweringstaal gevangen. 
Deze modi vivendi staan haaks op idealen 
als vrijmaking, emancipatie en zelfstan
digheid. Het zijn vormen waar men rede
lijk mee kan leven, maar het heeft niets te 
maken met 'echte' emancipatie. 

Carien: Wat is jouw mensbeeld dan pre
cies, Hans? Ik kijk veel meer met bewon
dering en verwondering naar de wijze 
waarop individuele mensen zich aan de 
dwang van bijvoorbeeld bureaucratisering 
weten te onttrekken. Het gaat mij er dan niet om of mensen 'echte' 
emancipatie weten te bereiken, maar het gaat om het vinden van 
nieuwe balansen. Ik geloof heel sterk in de veranderingsliefde van 
mensen. Het drama is nou juist dat heel veel mensen deze liefde 
na verloop van tijd kwijt raken. Ze verliezen dan ook hun vin
dingrijkheid en energie. De veranderingsliefde maakt dat het zoe
ken naar zelfstandigheid en vrijheid steeds maar door gaat. 

Christiaan: Veranderingsliefde of veranderingszin komt volgens 
mij vooral voort uit de spanning tussen datgene wat jezelf repre
senteert of meent te representeren, en de wijze wáarop je symbo
lisch wordt benoemd in de institutionele context. Daar ligt de 
voortdurende drijfveer tot verandering, namelijk de mate waarin 
je wordt erkend en je je erkend voelt. 

Carien: Ik vind dat een nogal rationele visie. Ik geloof veel meer in 
de krachten die door emoties worden opgewekt. Het gaat meer om 
Geloof, Hoop en Liefde. Dàt is de drijfveer achter het handelen van 
mensen. Niet hun zelfbeeld of de institutionele context. 

Hans: Je spreekt van Geloof, Hoop en Liefde, maar zie je daar iets 
van terug in de arena van de politieke besluitvorming? 

Carien: De onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van het politie
ke overleg kunnen alleen worden verklaard vanuit de emotie. Hoe 
werken mensen op een zeker moment op elkaar in met hun 'che
mistry', vooroordelen, beeldvorming, etc. Dan komen daar soms 
ook dingen uit die je vooraf niet voor mogelijk hebt gehouden. Lub
bers heeft getracht door het torentjesoverleg een beheersingsme
chanisme in te voeren. 
Op het moment dat.het publiek meer zicht krijgt op de werkelijke 
gang van zaken, zowel in de politiek als bijvoorbeeld op het niveau 
van grote ondernemingen, komt de mythe van de beheersbaar
heid, voorspelbaarheid en rationaliteit in gevaar. 
Naar mijn mening groeien we naar een cultuur toe waarin we niet 

meer slechts naar gelijkheid hoeven te kijken, maar ook eens naar 
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Christwan de Vries , Carien Evenhuis en Hans leekei 

de verschillen tussen mensen. Het politieke ideaal van gelijkheid 
verschuift naar het ideaal van respect voor diversiteit. Het gaat 
om het vinden van een nieuw evenwicht. De complexiteit van de 
politiek representeert de complexiteit die in mensen zit en die in 
de samenleving zit. Als politicus heb je daar natuurlijk last van. 
Reeds bij Machiavelli tref je beschrijvingen aan van de enorme 
complexiteit van de politiek-maatschappelijke besluitvorming. Als 
je dat allemaal bij elkaar wilt brengen, dan kan dat alleen in een 
zeer complex systeem. Toch denk ik dat je elke keer weer moet zoe
ken naar de simpele grote lijnen die er in zitten. En deze moeten 
elke keer opnieuw worden gereconstrueerd. Wat nu de eenvoud is, 
is een andere dan die van 10 jaar terug en zal een andere zijn dan 
die van over tien jaar. Je zult elke keer weer moeite doen om de 
nieuwe actuele, toekomstgerichte eenvoud te vinden. 

Christiaan: Het zoeken gaat niet zonder communicatie en confron
tatie en ook daar ligt een taak voor de politiek. De mogelijkheid 
om frank en vrij te kunnen onderzoeken houdt overigens verband 
met de reproductie van mensbeelden. Het moraliseren van mens
beelden betekent bijvoorbeeld altijd dat er een halt wordt toege
roepen aan communicatie. 

Carien: Er zijn allerlei politieke en maatschappelijke mythes, 
waar de politiek niet doorheen kan breken. Een daarvan is de dis
cussie over normen en waarden en het gebrek aan samenhang in 
de samenleving. Alle onderzoeken laten zien dat deze zorg en 
onrust nergens op gebaseerd is. Het zijn ideologiseringen en pro
jecties die een hardnekkig bestaan leiden. 

Is de mondige, geïndividualiseerde burger dan ook geen mythe? 

Carien: De mondige burger is een ideaal en daarmee van een an
dere orde. Dit ideaal is ontstaan in de periode van onmondigheid 
van burgers. Op een gegeven moment is de vraag naar de mondig
heid van burgers niet meer interessant. Ik denk dan ook dat we 
tot andere begrippen moet overgaan. 

~. 
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Hans: De partijstukken van D66 zijn sinds 1966 doordrongen van 
de gedachte dat burgers heel veel leuke ideeën hebben, maar dat 
zij niet direct worden betrokken bij de zaken die hen aangaan. De 
fundamentele democratisering van het allereerste begin is lang
zamerhand verworden tot het ideaal van democratisering van alle 
politieke organen. Maar de gedachte dat de leuke ideeën niet door
komen, heeft jarenlang als marketingbeeld gefunctioneerd voor de 
partij. Burgers herkenden zich mede hierdoor ook in D66. Hoe kan 
je dan fatsoenlijk aankomen met de these van het achterhaald zijn 
van de mondige burger, die ook z'n inbreng mag geven. 

Carien: De these is nu niet meer zo relevant, maar is het wel lange 
tijd geweest. De eenvoud van de dichotomie - mondig, onmondig -
was functioneel vanaf1966 tot midden jaren '80. Maar dat is voor
bij, we moeten opnieuw kijken naar de complexiteit van de samen
leving en op zoek naar het volgende verhaal van de eenvoud dat 
meer recht doet aan de complexiteit. 

Christiaan: Naar mijn idee gaat het er thans om of mensen binnen 
de omgevingscontexten waarbinnen deze functioneren voldoende 
ruimte krijgen om hun gedachten mee te ontwikkelen met de 
dominante institutionele ontwikkelingen. Dat noem ik het rechts
statelijke criterium. Een belangrijke factor daarbij is tijd en in on
ze hectische cultuur is tijd een schaars goed geworden. Direct 
daaraan verbonden is de vraag of je de ruimte hebt om communi
catieve betrekkingen aan te gaan, naast de onderwerpen en be
slommeringen waarmee je dagelijks werkt. Ik bedoel daarmee dat 
het mogelijk moet zijn in een bedrijfscontext een kwalitatief ge
sprek te voeren over wat men doet en waar men mee bezig is. Dit 
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criterium heeft te maken met het ideaal van zelfbeschikking en is 
nodig om het denken te kunnen mee-ontwikkelen. 

Carien: Ik geloof niet dat het zo eenvoudig is, dat door aan het 
draadje van zelfbeschikking te trekken maatschappelijke demo
cratie kan worden bereikt. Er gaat een groot aantal voorwaarden 
aan vooraf. Bijvoorbeeld het hebben van voldoende kennis en geld 
om onderzoek te laten doen. Voordat je van die ene specifieke per
soon, bijvoorbeeld de loodgieter, bij de belanghebbende groep en 
organisatie bent, en van daar naar de wetenschappelijke wereld, 
kost veel tijd en moeite. 

Hans: Welke hulpstructuren zou je dan willen aanbrengen om dat 
mee-ontwikkelen van gedachten over een politiek vraagstuk in de 
concrete context mogelijk te maken? Wat zou je als politiek daar
aan kunnen doen? D66 staat thans vooral voor de mentaliteit: 'La
ten we proberen op een redelijke manier samen wat te regelen'. 
Het aspect van de noodzaak van de betrokkenheid en de creativi
teit van burgers die in onze politieke marketingteksten zit, is 
eigenlijk leeg geworden. Wat kan je gegeven deze situatie als poli
tieke partij nog doen in concrete maatschappelijke contexten, zo
als een bedrijf? 

Carien: In dit opzicht zie je dat politieke partijen en bonden zeker 
actief zijn. Maar de politieke partij is een instituut dat uit de 1ge 

eeuw stamt. Burgers oriënteren zich veel meer op one-issue bewe
gingen. Als je het vanuit dat standpunt bekijkt, gebeurt er de laat
ste 25 jaar juist ontzettend veel. Mensen bemoeien zich tegen
woordig overal tegenaan. 
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THEMA 

Christiaan: Maar wat zijn dan de politieke begrippen die daar bij 
horen? 

Hans: Het gaat er, denk ik, om hoe toegankelijk en open de maat
schappelijke organisaties zijn voor nieuwe inzichten. 

Christiaan: Dat is waar, zonder openbaarheid is elke vorm van 
democratisering onmogelijk. Maar ik wil graag naar een materieel 
begrip van de rechtsstaat waarin het gaat om het feitelijk kunnen 
opereren in de publieke contexten. Voor mij zijn openbaarheid en 
feitelijke deelname uiteindelijk de enige machtsinstrumenten die 
je bezit als burger. 

Hans: Je zult de verborgen machten moeten blootleggen, vanuit de 
invalshoek dat je deel moet kunnen nemen aan het verborgene. In 
de politiek kan veel niet worden gezegd omdat anders het even
wicht in de machtsverhoudingen verloren gaat. De macht werkt in 
het verborgene en stamelend, waarmee ik bedoel dat men als col
lectief geen besluit kan nemen. Kijk maar eens naar de besluit
vormingsprocessen binnen de EU. 

Carien: Hangt dat niet samen met de mythe dat men doet alsof 
men over alles een besluit kan nemen? 

Maar als dit proces wordtgedemysthificeerd, zoals in het boek 
'Retour Den Haag' van Ed van Thijn, is de algemene reactie bui
tengemeen fel . Hoe komt dat? 

Carien: De pretentie die mensen in de politiek en de politieke par
tijen overeind houden over de essentiële waarde die zij vervullen 
in de besluitvormings- en veranderingsprocessen in de samenle
ving komt op mij soms nogal ridicuul over. Veranderingen gebeu
ren in individuele organisaties, door individuele mensen in speci
fieke contexten. Politici zitten wel belangrijk te doen en de kran
ten helpen daar behoorlijk aan mee. 

Hans: Als je kijkt naar de politieke agenda van de Kamer, dan 
komen veel van die onderwerpen tot stand in een zelfstandig veld 
van enkele maatschappelijke organisaties, een aantal betrokken 
mensen en de bureaucratie. Zîj bepalen de agenda. De politiek, 
bestaande uit de 150 Kamerleden en de politieke partijen, doet dat 
niet. Toch suggereren D66 en de andere partijen dat zij de politie
ke agenda bepalen. 

Zijn er dominante mensbeelden die jullie onderscheiden binnen 
D66? 

Christiaan: Ik meen dat er binnen D66 grofweg twee mensbeelden 
bestaan. Eén commercieel democratisch beeld, waarbij de burger 
vooral wordt gedefinieerd als een klant. De politiek wordt gezien 
als een markt, waarbij de politicus een soort makelaarsfunctie 
heeft. Maatschappelijke relaties worden daarbinnen vaak gedefi
nieerd en vormgegeven als contractrelaties. 
Aan de andere kant heb je de mensen die denken in termen van 
politieke balansen en dan een verandering of een besluit zien als 
uitkomst van wederzijdse communicatieve relaties. Wederzijds in 
juridische zin en communicatief in sociale zin. Beide beelden heb
ben betrekking op het aanbrengen van ordening in de samenle
ving. 
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Hans: Ik zie ook de verschillen tussen deze twee. Het makelaars
denken veronderstelt dat de hele ruimte al is vormgegeven door 
een meet- en regeltechniek en dat deze techniek op een handige 
manier moet worden toegesneden en veranderd zodat de systee
morganisatie beter - efficiënter - functioneert. Het tweede model 
gaat uit van veel meer ruimte voor individuele emotie, los van wat 
er in systemen wordt ingebracht. 

Christiaan: Mijn vraag heeft ook betrekking op het machtsvraag
stuk. Kan het makelaarsmodel rekening houden met de macht 
binnen dat veld? Het gaat mij om de vraag of er voldaan is aan de 
democratische vereisten in het geval van de makelaarsdemocratie. 
Het gaat er in feite steeds om de democratische analyse binnen 
het kader van bijvoorbeeld de gevolgen van de globalisering mee 
te ontwikkelen. Het Negentiende eeuwse instrumentarium is 
maar in zekere zin werkzaam. 

Carien: Maar het blijft wel absoluut noodzakelijk. Je ziet alleen 
dat het onvoldoende is en aanvulling behoeft. 

Hans: Wat zou het centrale begrip in de visie van D66 op mens
beelden kunnen zijn? 

Christiaan: Voor mij is het centrale begrip deelname. Deelname is 
de wederzijdse publieke erkenning van de ander. Het is in de aard 
een rechtsstatelijk begrip. 

Carien: Deelname is inderdaad een adequate uitdrukking. De 
gedachte is dat niemand's inbreng gemist kan worden om een goed 
beeld te krijgen van de samenleving, de complexiteit ervan, de pro
blemen en de oplossingen die nodig zijn. Je moet als gemeenschap 
garanderen dat al die individuen ook die inbreng kunnen hebben. 

Deelname is een positieve categorie. De negatieve kant ervan is uit
sluiting, en over dat onderwerp hoor je maar weinig D66-ers spre
ken. 

Carien: Ik denk ook dat uitsluiting in een of andere vorm het 
thema van de komende decennia is. Zoals we de afgelopen decen
nia hebben moeten luisteren naar het participatieverhaal, zal het 
de komende tien jaar over uitsluiting en diversiteit gaan. Dat is 
mijn voorspelling . • 

Het Wetenschappelijk Bureau van D66 organiseert samen met 
de Bestuurdervereniging een serie belangwekkende lezingen 
over de relatie tussen wetenschap, politiek en de toekomst onder 
het motto 'tussen rede en verstand'. De cyclus vindt plaats tus
sen april en november. Alle lezingen worden gehouden in 
Utrecht. Sprekers o.a.: Prof. dr H.D.C. Roscam Abbing. Prof. dr 
P. van Schilfgaarde, Prof. dr K.P. Goudswaard, Prof. dr W. Haf
kamp, Jacob Kohnstamm en Roger van Boxtel. 

Zie pagina 34 voor alle informatie. 
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T HEM A 

Technologie en 
menselijl~e vrijheid 

door Joost Kuijper 

D
e notitie die ter voorbereiding 
van het congres thema werd ge
schreven, beoogt een visie te ge

ven op de 'Mens in de samenleving' vanuit 
het centrale begrip individualisering met 
al zijn positieve en negatieve aspecten. 
Erkend wordt dat de mogelijkheden voor 
zelfontplooiing de laatste decennia zijn 
toegenomen. Mensen in de samenleving 
zijn meer dan vroeger vrij in het aangaan 
en vormgeven van relaties. Tegelijkertijd 
wordt geconstateerd dat die zelfontplooi-

Wat is eigenlijk de invloed Gebruik technologie is 
vanzelfsprekend 

van de rrwteriële omgeving op 
de rrwgelijkheden voor 
zelfontplooüng en het 

De vanzelfsprekendheid van de ons omrin
gende technologie is groot. Neem als voor
beeld het huis waarin we wonen. Als bewo
ner maak je gebruik van de kabelvoorzie
ningen voor radio en televisie en staan 
elektriciteit, gas en water onmiddellijk tot 
je beschikking. De technologie in en rond 
het huis is grotendeels onzichtbare techno-

vormgeven van de eigen 
leefomgeving? Welke rol speelt 

technologie daarin? 

ing weinig tot niets bijdraagt aan het 
vormgeven van de directe leefomgeving. Daar worden ontplooi
ingsmogelijkheden geremd, doordat overheden op allerlei niveaus 
zich in de plaats stellen van burgers of doordat maatschappelijke 
problemen aan het marktmechanisme worden overgelaten. Er 
volgt een pleidooi voor het teruggeven van verantwoordelijkheid 
aan burgers voor hun directe leefomgeving door middel van het 
aanpassen van de publieke besluitvorming en door het bevorderen 
van participatie. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van drie cases: 
onderwijs, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk. 
De notitie stelt menselijke relaties en omgang centraal en rekent 
daartoe ook de structuren en regels die de betrekkingen tussen 
burgers regelen. De opstellers gaan echter volledig voorbij aan de 
invloed die de materiële omgeving uitoefent op de mogelijkheden 
voor zelfontplooiing en het vormgeven van die leefomgeving. De 
gepresenteerde visie op 'de mens in de samenleving' is nogal een
zijdig en veronachtzaamt het feit dat organisatie en uiteindelijke 
samenstelling van een omgeving in belangrijke mate worden 
bepaald door technologische gegevenheden. In dit artikel wordt 
ingegaan op de dominante maar tevens weinig gearticuleerde 
plaats van technologie in onze samenleving. Betoogd wordt dat de 
betrokkenheid van de burger bij de ontwikkeling van en de keu
zevrijheid in technologieën miniem is en dat hij hierdoor in zijn 
eigen leefomgeving te vaak voor voldongen feiten wordt gesteld. 
Dit roept vragen op als: waarom wordt door de hedendaagse mens 
zo lichtvaardig omgegaan met de invloed van allerlei technolo
gieën op zijn leefomgeving? Wat maakt dat technologie als extern 
gegeven grootheid wordt geaccepteerd in de huidige samenleving? 
Heeft de burger invloed op die technologische ontwikkeling, kan 
hij ergens voor kiezen? Zo ja, langs welke weg? 

Joost Kuijer is lid van de redactie van Idee. 
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logie: wat zich achter het stopcontact af
speelt, hoeft de gebruiker niet te weten. 

Daar zorgen de producenten en leveranciers wel voor. En burgers 
lijken zich daar massaal bij neer te leggen. Wie over de energie-, 
water- en informatiedistributie gaan en hoe, interesseert hen 
doorgaans niets. 

De ontwikkeling van nieuwe machines, apparaten, media en 
materialen wordt beschouwd als een gegeven, dat zich op enig mo
ment aan de consument manifesteert. Technologische netwerkin
frastructuur zoals waterwegen, rail en telefoon is in Nederland 
een basisvoorziening aan wiens (lever)betrouwbaarheid niemand 
twijfelt. 
Deze externe gegevenheid zie je ook terug in de sociale weten
schappen. In bijvoorbeeld de neo-klassieke economie is technologie 
lang als een exogene factor beschouwd, dat wil zeggen dat er aan
names werden gemaakt ten aanzien van de stijging van de ar
beidsproductiviteit, energie- en materiaalinput. En onder die 
assumpties werd de verwachte economische groei berekend. De 
theorievorming om de technologische dynamiek binnen de econo
mie te brengen staat nog in de kinderschoenen (Minne, 1997). Het 
is de vraag of het de hedendaagse burger veel zal uitmaken hoe 
het precies zit. De in beleidsstukken vaker geciteerde stelling dat 
grosso modo 50 % van de economische groei in de afgelopen decen
nia veroorzaakt is door technologie, past bij het beeld dat wij heb
ben van technologie als "progressief en heilbrengend", aldus de 
filosoof Achterhuis in de bundel De maat van de techniek (Ach
terhuis (red.), 1990, p. 35). In dit boek worden de denkbeelden over 
techniekfilosofie van onder andere Heidegger, Ellul, Jonas en 
Mumford beschreven. Wat opvalt is dat deze filosofen de heden
daagse 'technologische cultuur' met angst en wantrouwen bezien. 
Of het nu aan hun vooropleiding ligt - humaniOl~a - oftijdsgewricht 
(de industriële expansie tot en met de Tweede Wereldoorlog), de 
zegeningen van de technologie worden vervloekt. 
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THEMA 

Technologieverslaving 

Voor een antwoord op de eerste twee vragen van dit artikel biedt 
Heidegger een aangrijpingspunt, wanneer hij stelt dat het calcu
lerende of berekenende denken van de hedendaagse mens - in 
wetenschap, productontwikkeling daÏl wel economie - de bezin
ning in de verdrukking brengt. Heidegger brengt dat in verband 
met de ontworteling van mensen dankzij de verworvenheden van 
de technologie (zie Tijmes, 1992, p. 91). In eerste instantie merken 
we van deze ontworteling niet veel. Dankzij de technologie kunnen 
we veel meer en dat vergroot ons vrijheidsgevoel. Volgens 
Heidegger zijn we zo verslaafd geraakt aan alle nieuwe verwor
venheden dat we een zekere gelatenheid hebben ontwikkeld 
jegens mogelijke bijwerkingen. Het genot en gemak van technolo
gieën om de mens heen zijn hem immers nabijer en bekender dan 
de plaats die hij als mens inneemt in de samenleving en zijn rela
tie tot medemens en natuur. Onder het motto dat men een gege
ven paard niet in de bek moet kijken, accepteert de mens dat zijn 
leven en leefomgeving door de technologie geruisloos verandert. 
Samenlevingsverbanden veranderen en bestaande instituties ver
dwijnen haast onmerkbaar en zonder dat we dat zo hebben 
bedoeld. Bezinning op die technologische ontwikkeling is dus hard 
nodig, aldus Langdon Winner in een lezingencyclus van De Balie 
over technologische cultuur. Te weinig "zijn we geneigd komende 
vernieuwingen te onderzoeken, bespreken of beoordelen met een 
ruim, scherp besef van wat die veranderingen betekenen" (00 ') En, 
"Beslissingen over technologie worden op beperkte gronden geno
men" (Langdon Winner, 1989, p. 21). 
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Foto: Peter Kievrts 

Black box 

De dubbelzinnige reactie van mensen op nieuwe technologieën zou 
tevens veroorzaakt kunnen worden door de gevolgde scholing en 
het beroepsprofiel. De verhouding tussen het aantal studenten in 
natuurwetenschappelijke en technische richtingen en overige 
opleidingen verschuift langzaam op naar de laatste categorie. De 
industrie klaagt al een aantal jaren over een te lage instroom in 
de technische opleidingen. Tegelijkertijd verandert ook de econo
mische structuur in ons land naar een steeds groter aandeel van 
dienstverlenende activiteiten. Voor een steeds grotere groep bur
gers wordt hierdoor technologie een 'black box'. 
De maatschappelijke tegenreactie op deze structuurverschuiving 
is een grotere nieuwsgierigheid. In Europese peilingen scoren 
Nederlanders hoog in de aanschaf van nieuwe apparatuur en in 
belangstelling voor wetenschap en technologie. Populair-weten
schappelijke bladen vinden gretig aftrek, bijna alle landelijke en 
regionale dagbladen kennen een wetenschapsbijlage of besteden 
aandacht aan de nieuwste snufjes. Zij beperken zich tot de techni
sche kant van de ontwikkeling en laten de veroorzaakte maat
schappelijke effecten grotendeels buiten beschouwing. Het medi
um televisie wordt niet of nauwelijks gebruikt om discussies over 
deze vragen aan te gaan. En terwijl de technische ontwikkeling 
inspeelt op onze eeuwenoude wensen, laten we de manier waarop 
aan die technische ontwikkeling en de daarmee samenhangende 
maatschappelijk veranderingen wordt vormgegeven over aan 
anderen. We volgen het wel, maar op 'gepaste' afstand en zonder 
een directe behoefte of belangstelling voor een eigen inbreng in het 
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tot stand komen van technologie. Dit geldt vooral voor de techno
logie die de burger in zijn dagelijkse omgeving tegenkomt. Daar
van is het tempo van vernieuwing zo geleidelijk of de acceptatie 
van eerdere versies zo gewoon dat deze snel 'inburgert'. Een mooi 

voorbeeld is de opmars van de mobiele telefoon in de auto. In het 
taalgebruik zie je hoe eenvoudig de gebruiker een verband legt 
tussen de aloude telefoon en de nieuwe versie: "Ik leg je even neer" 
zegt de bestuurder in de microfoon, terwijl hij beide handen aan 
het stuur heeft. Tegen specifieke technologieën wordt soms wel ge
ageerd. Tegen energievoorziening uit kernenergie of tegen gene
tisch gemanipuleerde producten (soja en maïs). 

Technologie blijft mensenwerk 

Deze ontwikkelingen leggen een steeds grotere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en beslissingsmacht bij de mensen die werk
zaam zijn in het technisch-wetenschappelijk veld. Dit uit zich met 
name in de ontwerpfase. De eisen waaraan technologie moet vol
doen omvatten steeds meer aspecten. Ten eerste leiden Europese 
en internationale standaardisatie tot steeds meer uniforme voor
schriften en technische eisen ten aanzien van complementariteit, 
veiligheid, milieu, afmetingen, etcetera. Ten tweede zorgt de inter
nationale concurrentie voor een sterke nadruk op zo laag moge
lijke productie- en onderhoudskosten en een korte tijd tot markt
introductie. Binnen deze stringente randvoorwaarden is een ont
werp waarin de gebruikers- en omgevingswensen optimaal zijn 
verwerkt, essentieel. Op falen staat een grote sanctie. De economi
sche druk op bedrijven om regelmatig iets nieuws op de markt te 
brengen, neemt alsmaar toe. In de 'black box' van nieuwe vinding
en blijken dan ook talloze aannames en verwachtingen van tech
nici, marketeers en andere stakeholders te zijn verwerkt. Hieruit 
blijkt hoezeer technologie toch mensenwerk blijft met alle inge
bakken ideeën over het uiteindelijk functioneren ervan in de sa-
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menleving. De Franse technieksocioloog Latour spreekt in dit ver
band over de 'moraliteit van apparaten' (Latour, 1989, p. 45). De
ze kunnen ons tot een bepaald gedrag uitnodigen, of dit zelfs 
dwingend voorschrijven. Latour gebruikt het voorbeeld van een 
auto die niet start voordat de bestuurder zijn autogordel heeft om
gedaan. Apparaten, of breder: de technologische omgeving, kan op 
deze manier het gedrag van mensen disciplineren zonder dat dit 
expliciet als zodanig wordt ervaren. 
Als er al een moment is waarop een burger invloed kan uitoefenen 
op de technologie in zijn leefomgeving, dan is dat vanuit zijn hoe
danigheid als eindgebruiker in deze ontwerpfase. Bij de planning 
van nieuwe woonwijken is dit reeds lang gemeengoed, voor ande
re technologieën geldt dit niet. Denk hierbij maar aan alle micro
elektronische producten en informatietechnologische diensten 
met informatie als gemeenschappelijke noemer: de chipkaart, de 
elektronische snelweg met al zijn nieuwe mogelijkheden. Hier is 
het 'technology push-effect' vooralsnog sterker dan de 'demand 
pull', het overkomt de burger. Om het iets preciezer te formuleren, 
de technologie speelt in op de gearticuleerde behoefte, maar de 
burger heeft weinig zeggenschap over de vorm waarin door de 
technologie in zijn behoefte wordt voorzien. 

Maatschappelijk leervemwgen 

Is dit alles nu werkelijk zo negatief, of is het dat alleen in de ogen 
van verstokte romantici of cultuurpessimisten? De eerder genoem
de denkers over techniek zoals Heidegger en Ellul gaan vaak voor
bij aan het leervermogen van individuen, organisaties en samenle
vingen. Dat maatschappelijk leervermogen moet wel toenemen, 
naarmate de technologische ontwikkeling verder reikt. Het werkt 
ook twee kanten uit, althans op het micro-niveau van producten. 
Enerzijds wordt de mens bekend gemaakt met nieuwe technologie 
door werving, selectie en training. Anderzijds wordt de technologie 

Foto's: Philips/Creative Communications 

I D E E - FEBRUARI'97 

zov' 
het 

en' 
en : 
aan 
gea 
weé 
ven 

Op 
teel 
ech 
wijf 
kar 
ziel 
ën 
hee 
het 
bij, 

en 
nat 
var 
laai 
lijk 
sys 
Tot 
na~ 

vlOt 
ver 
(vel 

Ma 
teit 
gre 
hei, 
me, 

wir 
het 
vin 

En 
lijk 
me 
het 
var 
kw 
doe 
tiel 
var 
vla 
der 
sta 
SpE 

Te. 

In 
en 
all, 

aru 
sin 



THEMA 

zoveel mogelijk aangepast aan de uiteindelijke gebruikers door in 
het ontwerp rekening te houden met kenmerken, karakteristieken 
en verwacht gedrag van de mens. Aandachtsgebieden als product

en systeemergonomie, cognitie en informatieverwerking winnen 
aan betekenis in het ontwerptraject. Praktische voorbeelden zijn 
geautomatiseerde aanwijzingen voor verkeersgedrag boven de 
weg in het geval van een file of de presentatie van navigatiegege

vens aan de stuurman op de scheepsbrug van een schip. 

Op het meso-niveau van samengestelde of onderling gekoppelde 
technologische systemen is het maatschappelijk leervermogen 
echter minder duidelijk waarneembaar. Het systeemkarakter ver
wijst hier naar grootschalige entiteiten die ook vaak een netwerk
karakter hebben. Voorbeelden zijn waterbeheer, de energievoor
ziening, industrielokaties, communicatienetwerken. Technologie
ën op dit meso-niveau worden vaak grootschalig ingevoerd. Be
heer en bestuur berusten bij speciaal voor deze infrastructuur in 
het leven geroepen organisaties. De betrokkenheid van de burger 
bij deze organen is gering. Vanwege het quasi-collectieve karakter 
en vaak ook de hoogte van de initiële investeringen is er een 
nauwe relatie met de overheid, als overheidsbedrijf of in de vorm 
van toezicht- of aandeelhouderschap. Tot wie of welke overheids
laag de burger zich zou kunnen richten, is niet op voorhand duide
lijk. Stemmen met de voeten of met de portemonnee levert in deze 
systeemomgeving ook weinig op. 
Tot voor kort was sprake van monopolistische markten op regio
naal afgebakende territoria met een standaard output. Onder in
vloed van meer marktwerking in deze quasi-collectieve sectoren 
veranderen de institutionele arrangementen tussen overheden en 
(verzelfstandigde) bedrijven en hun dienstverlening thans snel. 
Maar dit leidt weer tot onzekerheid en vervaging van kernactivi
teiten. Soms worden burgers geconfronteerd met technologische 
grenzen en organisatieprincipes uit het verleden. Aan de bereid
heid van burgers in West-Brabant om voor 'groene stroom' een 
meerprijs te betalen kan slechts worden voldaan in de mate dat er 
windturbines zijn geplaatst. Voor experimenten of keuzes was in 
het verleden in de technologische grootschalige en uniforme omge
ving van de elektriciteitsproductie maar weinig plaats. 

En hoe staat het met het nationale niveau, hoe wordt in de lande
lijke politiek omgegaan met het vraagstUk van technologie en sa
menleving? Vanwege de technologische cultuur waarin wij leven is 
het een complexe en heterogene kwestie; het raakt vele aspecten 
van overheidsbeleid. Het vergt daarom ook veel voorkennis en des
kundigheid op terreinen waarvoor politici doorgaans niet hebben 
doorgeleerd. En waarin het vanwege het langere-termijnperspec
tief ook niet gemakkelijk politiek scoren is. De handelingsvrijheid 
van ambtenaren - en in hun kielzog belanghebbenden - is op dit 
vlak daarom aanzienlijk. In elk geval groter dan men meestal 
denkt. Tot welke gemankeerde politieke afwegingen dit kan leiden 
staat beschreven in de SWB-publicatie Technologie in politiek per
spectief (Prakk~, Varkevisser (red.), 1996). 

Technology-assessment: waak- en speurhond functie 

In vraagstukken rond technologie en samenleving worden politiek 
en ambtelijk apparaat veelvuldig bijgestaan door deskundigen uit 
allerlei gremia. 'Technology assessment' is een apart specialisme 
aan het worden, vaak nog verder gesegmenteerd naar toepas
singsgebieden. Smits en Leyten (1991) geven aan dat in de maat-
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schappelijke beoordeling van technologieën een positie van zowel 
waak- als speurhond moet worden ingenomen. Het is de vraag of 
beide posities wel voldoende zijn vertegenwoordigd op het natio
nale of internationale niveau. Met een uitgebreid verkenningen

programma proberen diverse ministeries hierin te voorzien. In de 
uitvoeringspraktijk is het burgergehalte echter relatief gering, 
mede door de gerichtheid op het bedrijfsleven. Ook komen keuze
mogelijkheden in deze verkenningen niet echt aan de orde. Meer 
mogelijkheden voor participatie en zeggenschap voor burgers wor
den geboden door bijvoorbeeld het Rathenau-instituut dat het par
lement informeert over technologie-ontwikkeling, en door instan
ties als PWT en wetenschapsmusea. Geëxperimenteerd wordt 
door deze organisaties bijvoorbeeld met participatieve besluitvor
mingsmethoden als consensus meetings, waarin burgers zich een 
oordeel vormen over de pro's en contra's van een technologische 
ontwikkeling, bijvoorbeeld genetische screening. Een andere vorm 
van participatie zijn de scenario workshops die TNO-STB in sa
menwerking met een Deens instituut toepast in tal van middel
grote steden om een lokaal toegesneden visie te ontwikkelen op 
duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Deze op zich interessante initiatieven dringen echter weinig door 
tot de landelijke politiek en er zijn nog geen direct-democratische 
wegen ontdekt om de besluitvorming op dit terrein te verbeteren. 
Wat kan hieraan worden gedaan? Er is ten eerste een nog behoor
lijke informatiekloof te overbruggen. Meepraten en denken over 
de rol van technologie, ook in de directe leefomgeving, vraagt om 
een telkens wisselende minimale basiskennis. Wil de bijdrage van 
burgers serieus genomen worden, dan zal hieraan reeds iets moe
ten worden gedaan op een lager niveau dan de nationale overheid. 
Vervolgens, zoals reeds eerder voorgesteld in de SWB-bundel over 
technologie, zou er meer ruimte moeten worden vrijgemaakt voor 
experimenten tussen alternatieve technologische oplossingen. 
Voorzover het hierbij om voorzieningen met een collectief karakter 
gaat, zouden burgers daarbij meer betrokken kunnen worden, niet 
alleen als proefkonijn maar ook als mede-ontwikkelaar. Het gaat 
hierbij met name om een vroegtijdige beoordeling door burgers 
van een nieuw technologisch systeem, bijvoorbeeld in de prototy
pe- of praktijkproeffase. In bepaalde gevallen wordt zo'n rol nu 
reeds door maatschappelijke organisaties vervuld ten aanzien van 
tastbare producten die op de markt worden gebracht. Denk aan de 
keuringen en het testen van bijvoorbeeld de Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen en de Consumentenbond. In een tijdperk, 
waarin Philips voor productontwikkeling antropologen in dienst 
neemt, is immers ook een rol voor de burger weggelegd .• 
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Individualiteiten 
Impressies van de plaats van het jonge, het aUochtone en het vrouwelijke individu 

in de nwderne samenleving. Wim Rampen, AtiUa Arda en Mirande Smidt 
geven hun visie op individualisering en maatschappelijke cohesie 

gemeten naar hun maatstaven. 

Jongeren in de Samenleving 
In gesprek met Wim Rampen 

Nix of niet-Nix, dat is de kwestie 

Centraal in de discussie over de plaats van jongeren in de samen
leving staat de kritiek dat er sprake is van een generatie Nix. 
Hiermee doelt men op een toenemende afkeer van jongeren om 
zich middels sociaal-maatschappelijke verbanden in een maat
schappelijk aanvaarde richting te bewegen. Dit uit zich volgens 
critici in ongebreideld consumptiegedrag, housen en drugge
bruik. Uiteraard zijn er legio jongeren die zich prima kunnen be
wegen volgens maatschappelijk aanvaarde normen. 
Het zit echter ook in het jong zijn om jezelf af te zetten tegen deze 
normen. Iedere jongere verkent de maatschappelijke grenzen op 
zijn eigen manier. Door flink te trappen komen deze grenzen het 
snelst in zicht. Het doorbreken van deze grenzen is een uitda
ging. Dit proces is niet uniek voor de huidige generatie. Juist als 
gevolg van alle voorgaande trappende generaties jongeren zijn 
we in de situatie van nu beland: een verregaand geïndividuali
seerde maatschappij. 

VerantwoordelijkJleid als evenwicht van plichten en 
rechten 

De mens is zich meer bewust van hoe hij of zij het leven wil 
inrichten. Voor de meesten in onze samenleving is dat ook moge
lijk, en, belangrijker, het wordt geaccepteerd. In ieder geval van 
volwassenen. Voor jongeren gaat die vlieger lang niet altijd op. 
Jongeren hebben in deze tijd reeds vroeg vergaande verantwoor
delijkheden. Belangrijkste voorbeeld daarvan is de verantwoor
delijkheid om op jonge leeftijd te moeten kiezen voor een bepaal
de studierichting, een gevolg van de basisvorming. Het wordt van 
jongeren verwacht dat zij deze keuzen verstandig maken. En te
recht. Jongeren zijn mondiger geworden, beter geïnformeerd en 
in principe ook geïnteresseerd. Zij kunnen deze verantwoorde
lijkheden ook aan. Het probleem zit hem in het feit dat deze ver-

Wim Rampen is voon;Îtter van de Jonge Democraten 
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antwoordelijkheden voortkomen uit verplichtingen. Er zijn wei
nig verantwoordelijkheden voor jongeren aan te wijzen die voort
komen uit rechten. 
Binnen het gezin kan een jongere deze rechten bevechten. Over 
het algemeen leidt dit tot een bevredigend resultaat voor beide 
partijen. Ook al heeft de jongere iets op zijn standpunt moeten 
toegeven, hij voelt zich gebonden omdat hij invloed heeft kunnen 
uitoefenen. In het bredere maatschappelijke vlak ontbreekt deze 
zelfbinding. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat jon
geren weinig mogelijkheden hebben om hun leefomgeving te 
beïnvloeden, laat staan de maatschappelijke ontwikkeling. Zo 
hebben jongeren niet of nauwelijks invloed op de ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs, hun inkomenspositie, om over huis
vesting maar niet te spreken. Dit zijn wel drie essentiële zaken 
in het leven van een jongere. 
Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat er voor jongeren 
in de samenleving een scheve verhouding bestaat tussen verant
woordelijkheden die I 
voortkomen uit maat
schappelijke verplich
tingen en verant
woordelijkheden die 
voortkomen uit maat
schappelijke rechten. 

De discrepantie 
ontvlucht: een 
politieke remedie 

Dit alles resulteert 
mijns inziens in het 
zich onttrekken door 
jongeren aan maat
schappelijke verban
den. Zij creëren die 
vervolgens voor zich
zelf, want de mens en WunRampen 
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THEMA 

dus ook de jongere blijft een sociaal dier. Het gevolg is dat jonge
ren zich gaan gedragen als volwassenen: zij gaan consumeren. 
Dit is het enige waarop jongeren zelfstandig invloed kunnen uit
oefenen. Jongeren zijn ertoe in staat om andere jongeren en zelfs 
ouderen te beïnvloeden in hun consumptiegedrag. Wat mij 
betreft is deze machtspositie de jongeren van harte gegund. 
De scheve verhouding tussen rechten en plichten dient te ver
dwijnen. Belasting betalen mogen jongeren wel, maar mede
bepalen waar de inkomsten hieruit naar toe gaan, niet. Het ver-

lagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar en het aanpas
sen van het burgerlijk recht aan deze leeftijd zijn de eerste stap
pen die genomen moeten worden. Hiermee wordt de politiek ver
plicht jongeren serieus te nemen, zij zijn immers potentiële kie
zers. Een inhoudelijk argument is dat de leerplicht ook geldt tot 
en met het zestiende levensjaar. De jongere wordt op dat moment 
geacht voldoende kennis te hebben om als individu in de samen
leving te kunnen functioneren. 

A passage to Holland 
In gesprek met Atilla Arda 

Over de ambivalentie van de aanwezigheid van 
'anderen' 

"Gaat u om met Indiërs?". Nee, natuurlijk gaat de onderkoning 
van Engeland in 'A passage to India' niet om met Indiërs. "Ze 
hebben wel hun verdiensten, maar we gaan niet met ze om", is 
zijn antwoord. De voorstanders van een multiculturele samen
leving in Nederland baseren hun positieve houding jegens al
lochtonen op die verdiensten. Allochtonen zouden een verrijking 
zijn voor onze cultuur. Waaruit zou dan die verrijking moeten 
bestaan? Onder andere uit kleurrijke kledij en pittige gerechten 
met onbekende ingrediënten. 
Het gevaar van een dergelijke rechtvaardiging van de multicul
turele samenleving schuilt in het argument zelf: geen verdien
ste, dan ook geen tolerantie. Want waarom zou je omgaan met 
iemand die op basis van zijn sterk religieuze opvattingen voort
durend kritiek heeft op jouw levenswijze? Die pittige gerechten 
zijn wel lekker, maar na een hele avond duizelt het je wel van 
alle vreemde geuren. Dus de visite blijft weg. Je wilt dat je kind 
fatsoenlijk Nederlands leert spreken en dat gaat niet met een 
meerderheid van allochtone kindertjes op school. Dus stuur je je 
kind naar een 'witte' school. 

In de confrontatie toont zich het eigene 

Een samenleving waarin de individuele waarden en normen uit
gangspunt en doel zijn, maakt de oprechte vorming van een 
multiculturele samenleving niet gemakkelijk. Aan de ene kant 
zouden we respect moeten hebben voor andere waarden, andere 
culturen. Aan de andere kant wensen we te leven volgens onze 
eigen normen. Waar twee individuen moeten samenleven, kan 
dit daarom tot confrontaties leiden. Een manier om deze con
frontaties soepel te laten verlopen, is de bereidheid tonen om 
met elkaar om te gaan en deze omgang ook actief te zoeken. 
Wanneer ik bereid ben mij te verdiepen in de leefwijze van een 
ander, in zijn beweegredenen, krijgt acceptatie een eerlijke 
kans. Is verdienste mijn criterium, dan ben ik ook verplicht om 

Atilla Arda werkt bij de Raad voor Recht.bijstarul en studeert 
belastingrecht aan de UVA 

21 

te onderzoeken waaruit die verdienste bestaat. Niet alleen 
uiterlijkheden en vooroordelen zijn dan van belang, maar juist 
de aspecten die men slechts te weten komt door dagelijks met 
iemand om te gaan. Deze aspecten raken de essentie van het an
ders-zijn. 

Het cultuurverschil behoeft geen rechtvaardiging 

Eigenlijk zou er helemaal geen rechtvaardiging moeten worden 
gezocht voor de multiculturele samenleving. Is er een recht
vaardiging nodig om te accepteren dat er domme en slimme 
mensen zijn? Of rijken en armen, mannen en vrouwen, jong en 
oud? Ze zijn er en dat is het belangrijkste. De samenleving is 
altijd multicultureel geweest en zal dat altijd blijven. We zullen 
daarmee moeten leren omgaan en daarmee ook toestaan dat die 
andere culturen onderdeel worden van 'onze' cultuur. Sta
tistieken maken nog geen multiculturele samenleving. Wetten, 
tradities, gewoonten, gebruiken en normen wel. De huidige 'Ne
derlandse' cultuur is een product van eeuwenlang contact met 
anders sprekenden, denkenden en levenden. 
Wanneer we evenals de docent Fielding in 'A passage to India' 
graag leven in de sa-
menieving waarin 
we ons bevinden, 
met al zijn goede en 
slechte kanten, met 
zijn bekende en min
der bekende aspec
ten, dan kan gespro
ken worden van een 
multiculturele sa
menleving. Een sa
menleving van vol
waardige en geac
cepteerde individu
en die een gelijke 
kans krijgen om bij 
te dragen aan de 
verdere vorming van 
Nederland. 

AtiUaArda 
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Samenwerkende partners 
In gesprek met Mirande Smidt 

Inkomen, beslissen en uitgeven 

Wanneer in het huishouden meer dan één persoon een inkomen 
binnenbrengt, dan komen er allerlei vragen op. Zijn beide part
ners even verantwoordelijk voor het binnenbrengen van inko
men? Hoe worden de beslissingen genomen? Hoe wordt het inko
men verdeeld? Wie beslist er over de uitgaven? Wie heeft er in
vloed op de gemeenschappelijke investeringen? Soms worden die 
vragen besproken. Soms blijven ze onder de oppervlakte. Het zijn 
heel persoonlijke vragen en ze raken de wortels van het samen
leven. Denk maar aan gevolgen als: hoe wordt de vrije tijd ver
deeld? De antwoorden op deze vragen verschillen naar gelang er 
sprake is van kinderen in het huishouden, een gezinsbedrijf, één 
van de partners een bedrijf aan huis heeft of als er twee vaste 
banen zijn. 

Arbeid, zorg en vrije tijd 

Naarmate man en vrouw meer gelijkwaardig verantwoordelijk 
willen zijn en meer eigen keuzen willen kunnen maken over het 
inkomen, de zorg voor het huishouden, de opvoeding en de vrije 
tijd (amusement, besturen, studie/kennisvergaring) in een huis
houden, komen er ook vragen op die om een politiek antwoord 
vragen. Onze maatschappij en onze instituties zijn niet ingericht 
op deze gelijkwaardigheid. De keuze van individuele partners om 
op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan activiteiten in de sa
menleving wordt beperkt. Traditionele voorbeelden zijn het kost
winnerschap in het huishouden, het gebrek aan opvang voor kin
deren en de manier waarop verzekeringen omgaan met mannen 
en vrouwen. Een nieuw voorbeeld is te vinden in de onmogelijk
heid om na scheiding als twee gelijkwaardige ouders van een 
kind op te treden. Een ander recent voorbeeld is de noodzaak van 
andere samenlevingscontracten, waarbij de verrekening van het 
inkomen van de partners anders geregeld wordt dan in de stan
daard familiewetgeving. Ook valt te denken aan vele diensten 
van instellingen, waarvan alleen gebruik gemaakt kan worden 
als iemand vrij neemt (of thuis werkt). Tenslotte is er het belang 
van buitenschoolse opvang. 

Verantwoordelijkheid, zekerheid en rechtvaardigheid 

De OECD (OESO) heeft in 1992 in het rapport ' Shaping Struc
tural Change, the Role ofWomen' al gewezen op de gevolgen van 
echte gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Ken
merkend daarvoor is het verdwijnen van het impliciete contract 
dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het huishou
den en de man voor het gezinsinkomen. In haar 'Vierde Actiepro
gramma' wijst ook de Europese Unie op de gevolgen van een gelij-

Mironde Smidt is voorzitter van de landelijke cOmnW&ie Vrouwenrechten 
en mell3enrechten van D66. 
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ke verdeling van verantwoordelijkheden en de hieruit voortko
mende gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel. De Deense so
ciologe Esping Andersen beschreef voor het United Nation Insti
tute for Social Development de veranderingen van de verzor
gingsstaten ten gevolge van het verschijnsel 'dual carreer'. 
In Nederland beraadt de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich 
op het toekomstig beleid als gevolg van gelijke deelname van 
mannen en vrouwen aan de drie levens sferen 'arbeid', 'zorg' en 
'vrije tijd'. Zo geeft partijgenoteAdri de Vries leiding aan de com
missie 'dagindeling', die met 
voorstellen moet komen om 
de samenleving zo in te rich
ten dat aan die gelijkwaardi
ge verantwoordelijkheid ook 
echt door de mensen zelf 
vorm kan worden gegeven. 

D66 politiek 

Binnen D66 houdt de HB
commissie VIM-rechten zich 
bezig met de vragen die wor
den opgeroepen wanneer ge
lijke behandeling en moge
lijkheden voor mannen en 
vrouwen in betaalde arbeid, 

Mironde SmUt 

de verdeling van zorg en besteding van vrije tijd een feit wordt. 
Willen we een samenleving, waarbinnen ieder mens tot z'n recht 
kan komen, dan gaat het om het scheppen van de randvoorwaar
den voor de mogelijkheden voor de verdeling van alle taken in 
een huishouden en daarbuiten. De keuzemogelijkheid voor indi
viduen om met hen die hen aangaan de meest pasii'ende samen
levingsvorm te kiezen wordt op dit moment beperkt door wetge
ving, voorzieningen en door financiële mogelijkheden (belas
tingen en sociale zekerheid). De politiek is verantwoordelijk voor 
invulling daarvan. Wanneer wij echt partners de volle vrijheid 
willen geven samen te beslissen over het verdelen van betaalde 
arbeid, dan is het feit dat vrouwen minder verdienen dan man
nen (30% minder voor hetzelfde werk) een ernstige belemmering. 
De omstandigheid dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in 
de betere banen werkt niet stimulerend op de keuzen, die men
sen onderling willen maken. Een betere verdeling van de werk
zaamheden tussen mannen en vrouwen kan aan de verbetering 
van de keuzemogelijkheden bijdragen. 
De samenleving is nog niet ingesteld op de gelijke behandeling 
van betaalde arbeid, zorgtaken en het gewicht van vrije tijd. 
Zorg, bestuurstaken, ontspanning en ontwikkeling enerzijds en 
betaalde arbeid anderzijds kunnen evenwichtiger over de seksen 
worden verdeeld. Kinderen en jongeren zullen daar wel bij varen. 
Voor D66 ligt er een expliciete taak op politiek niveau. 
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Hoe moet een boer boeren? 

"Zuid Amerika is nog volop aanwezig 
in de Nederlandse landbouw" 

Doo r Kees Verhaa r e n Allan Va r kev i sse r 

J
an Douwe van der Ploeg is hoogle
raar landbouw sociologie aan de 
Landbouwuniversiteit van Wage

ningen. Hij werkte lange tijd als technicus 
en socioloog - "Die twee liggen dicht bij el
kaar in de praktijk van de landbouwont
wikkeling." - in Zuid Amerika en Afrika. 
De laatste tien jaar ligt het zwaartepunt 
van zijn werkzaamheden in Europa. Zijn 
onderzoek richt zich met name op de veel
heid aan zogenaamde bedrijfsstijlen bin-

Een gesprek met landbouw
socioloog Jan D ouwe van der 

P loeg over de betekenis en 
relevantie van bedrijfsstijlen in 

de hedendaagse landbouw, 
rural development en een 

nwuwe rol voor de politiek. 

nieuw poot- en zaaigoed, kunstmest, be
strijdingsmiddelen, etcetra aanschaffen. 
Deze vervlechting creëert dus een nieuwe 
keten van afhankelijkheden voor de boer. 
Het klassieke spoor scharniert niet langs 
technologie, maar langs kwaliteit en 
kwantiteit van arbeid. Door de eeuwen 
heen is de landbouw in zowel Europa als 
daarbuiten geïntensiveerd door een voort
durend stijgende arbeidsinzet, waarbij te-

nen de landbouw. Er is meer onder de zon . -------
dan alleen de technologische landbouw, 
ook in Nederland, en deze verscheidenheid is veel interessanter en 
belangwekkender dan men zou vermoeden. Van der Ploeg is on
langs benoemd als lid van de kersverse raad voor het landelijk 
gebied, die door Minister VanAartsen is opgericht. Wij vroegen de
ze doorgewinterde landbouwdeskundige, die bekend staat om zijn 
scherpe visies, om een reactie op het themanummer over Land
bouwen voedselzekerheid van Idee, november 1996. 

JDvdP: "Ik denk dat we inderdaad moeten beginnen met de vast
stelling dat hoe dan ook de komende decennia de productie sterk 
moet worden opgevoerd en dat dus de productie per hectare om
hoog moet. Teveel landen in de Derde Wereld importeren nodeloos 
voedsel en dat verkleint hun ontwikkelingskansen aanzienlijk. De 
hamvraag is natuurlijk op welke wijze deze toename in opbrengst 
moet worden bereikt. Grof gezegd kun je twee sporen afbakenen, 
die beide tot een productieverhoging kunnen leiden: een dominant 
spoor van modernisatie en een klassiek spoor. Aan dit zogenaam
de klassieke spoor wordt zelden gerefereerd, maar ik wil het toch 
inbrengen. Niet om redenen van nostalgie, maar omdat het zeer 
relevant is in verband met het zoeken naar oplossingen voor het 
wereldvoedselvraagstuk. 
Het dominante modernisatiespoor stelt de technologie centraal. 
Door de ontwikkeling en de introductie van nieuwe technologie 
kan de hectareopbrengst sterk worden opgevoerd. Dit betekent 
echter wel dat de landbouw verder moet worden vervlochten met 
allerlei markten, met name aan de input-kant. De boeren moeten 

Kees Verhaar is regionaal econoom en werkzaam bij het Bureau 
Arbeidsnwrktollderzoek STOA.s ill Wageningen. 
AUall Varkevisser is eindredacteur van Idee. 
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gelijkertijd ook de kwaliteit van arbeid 
werd ontwikkeld, het vakmanschap. In het 
verlengde daarvan werden ook de zoge-

naamde 'skill-oriented technologies' ontwikkeld. Dat zijn die tech
nieken die een hoge mate van vakmanschap, een hoge mate van 
arbeidsinzet, en in plaats van een substitutie- een complementai
re verhouding tussen arbeid en techniek veronderstellen. Het zijn 
de technieken die men gebruikt voor een verdere verfijning van 
het productieproces teneinde het optimale eruit te kunnen halen. 
Het aantrekkelijke van het klassieke spoor is dat het een beroep 
doet op de resources die in de Derde Wereld overvloedig aanwezig 
zijn, met name de factor arbeid. Bovendien is het benutten van het 
arbeidspotentieel cruciaal voor het creëren van werkgelegenheid. 
Zodoende worden inkomens gegenereerd die een sterke stimulans 
aan de afzet op de binnenlandse markt geven. En dat draagt op 
zich weer bij aan de ontwikkeling van de zogenaamde 'wage-in
dustries': de industrieën die producten produceren die op een 
brede koopkracht kunnen rekenen, zoals de fabricage van fietsen. 
Door de geschiedenis heen is de demografische ontwikkeling - ook 
in Afrika - altijd een sterke motor geweest voor de landbouwont
wikkeling. Nu is dat niet meer zo, maar vroeger ging het logi
scherwijs gelijk op: naarmate er meer mensen kwamen, konden er 
ook meer mensen in de landbouw worden ingezet en konden er ook 
meer mensen worden gevoed. Ook de Nederlandse landbouwge
schiedenis laat zich in belangrijke mate zo lezen. Tussen 1850 en 
1950 verdubbelde de agrarische werkgelegenheid in Nederland, 
dat was tegelijkertijd de motor die de gigantische productietoena
me droeg. De arme oosterse zandgronden werden vruchtbaar ge
maakt en de kleigronden werden door middel van drainage beter 
ontwaterd. Er werd veel arbeid gestoken in veeveredeling en ge
wasveredeling. Bedrijven werden gemengder van opzet. Ver
schillende studies geven duidelijk aan dat toentertijd kwantiteit 
en kwaliteit van arbeid de motor waren achter de agrarische ont-
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wikkeling. Achter deze koele cijfers gaat de emancipatiestrijd van 
de agrarische bevolking schuil. Historici schetsen deze tijd als een 
periode van 'repeasantisation' en het aantal boeren in Nederland 
steeg toen ook aanzienlijk. 

Bedoel je hiermee te zeggen dat in die tijd de factoren arbeid, ar
moede en aarde met elkaar in balans waren en dat dit evenwicht 
na 1950 is verstoord? 

JDvdP: Het feit dat men op een bepaalde manier boerde, controle 
over de grond had en over de andere voornaamste productievoor
waarden, leidde ertoe dat men de armoede kon overwinnen. Boe
ren konden in deze periode meer en beter produceren en kregen 
door de coöperativisering ook meer greep op de handel. 
Als ik met deze noties in mijn achterhoofd kijk naar de Derde 
Wereld, dan is het eerste dat in het oog springt dat in elk land
bouwgebied in de Derde Wereld een geweldige variëteit aan ma
nieren van boeren en verschillen in opbrengst bestaat. De gemid
delde opbrengst van de aardappelteelt in de bergen van Peru is on
geveer 7000 kilo per hectare en dat is zeer pover. De laagste pro
ductieniveaus schommelen rond de 2000, maar je hebt ook de pa
rels. Dat zijn die boeren en boerinnen die erin slagen om tot 21 ton 
per hectare te produceren. Deze boeren opereren in exact dezelfde 
ecologische en institutionele omstandigheden, op dezelfde mark
ten en met dezelfde technologie. De boeiende vraag is onder welke 
voorwaarden zij er dan toch in slagen zulke hoge opbrengsten te 
realiseren en in welke mate dat is te veralgemeniseren naar de 
rest? 
Er zijn dan enkele factoren die onmiddellijk opvallen. Daar waar 
men erin slaagt veel arbeid in te zetten, wordt een hoge productie 
gerealiseerd. Evenals daar waar de marktafhankelijkheid het 
laagst is, waar men zelf beschikt over grond, redelijk zelfvoorzie
nend is waar het de input betreft, en over de nodige eigen bespa
ringen beschikt zodat men met eigen vermogen kan investeren. 
Daar waar men over eigen 'resources' beschikt, zeg maar het te
gendeel van extreme marktafhankelijkheid, slaagt men erin de 
hoge hectareopbrengst te realiseren en tegelijkertijd meer werk
gelegenheid en meer inkomen te genereren. Ik houd dit verhaal 
nu voor Peru, maar het is denk ik toepasbaar op veel landbouw
gebieden in de Derde Wereld. 
Het drama dat zich nu al decennia lang in de Derde Wereld vol
trekt is dat we onze ogen sluiten voor het belang van arbeidsinzet 
en relatieve marktonafhankelijkheid en niet proberen daarop 
voort te bouwen. In plaats daarvan exporteren we voortdurend 
nieuwe technologieën naar deze gebieden, zoals een nieuw aard
appelras naar Peru of een nieuwe rijstvariëteit naar West-Afrika. 
Hetgeen op den duur veelal tot degradatie van de arbeid en de 
grond, tot onderbenutting van het arbeidspotentieel, vernieling 
van de bestaande productieverhoudingen en vaak tot een verdere 
achteruitgang van de gemiddelde hectareopbrengst leidt. 

Is de technologie sec als voornaamste veroorzaker aan te wijzen of 
de wijze waarop het wordt georganiseerd en aangeboden wordt? 

JDvdP: Het probleem van technologie is dat het wordt ontworpen 
op grond van premissen en een daarvan is het principe van exter

nalisatie: hoe meer deeltaken we uit het arbeidsproces kunnen 
verschuiven naar instellingen elders, des te beter. Boeren hebben 
door de eeuwen heen overal vruchtbaarheid geproduceerd. Elk ge
bied kenschetste zich door een uitdrukkelijk repertoire van tech-
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Jan Douwe van der Ploeg 

nische ingrepen om bodemvruchtbaarheid te produceren en te 
reproduceren. We hebben die deeltaak geëxternaliseerd. Boeren 
produceren nu bodemvruchtbaarheid door kunstmest van agri
business instellingen te kopen en te gebruiken en door expertise 
in te huren van een ingenieursbureau dat bodemmonsters neemt. 
Wij ontwerpen technologieën die boeren steeds nauwer met 'agri
business' en met externe markten verknopen. We ontwerpen geen 
technologieën om de autonomie van boeren te vergroten. Deze ont
wikkeling leidt uiteindelijk tot, zoals de Nederlandse priester en 
landbouwkundige Joop van Kessel het noemde, de holocaust van 
de vooruitgang. 

Wat bedoel je met een holocaust? De Nederlandse landbouw doet 
het in termen van productie heel goed en levert een flinke bijdrage 
aan ons nationaal product. 

JDvdP: Je kunt de situatie in Nederland niet vergelijken met die 
in de Derde Wereld. De ramp in een land als Peru is dat het vroe
ger zelfvoorzienend was en agronomisch gesproken kan het dat 
ook nu nog zijn, maar in plaats daarvan produceert het nog maar 
40% van wat het daadwerkelijk nodig heeft. De rest moet worden 
geïmporteerd. Ondertussen raken grote aantallen boeren en boe
rinnen van de jonge generatie werkeloos en trekken naar de krot
tenwijken om zakken te sjouwen of de prostitutie in te gaan. Er 
vindt daar dus een enorme vernietiging van eigen potentieel 
plaats. Ten dele hangt dat samen met de afhankelijkheid van 
nieuwe technologieën en de verknoping met agri-business mark
ten. Ten dele hangt het ook samen met de wereldwijde handelsver
houdingen. Laat ik een voorbeeld geven. Twintig jaar geleden be
stonden er in vrijwel alle Zuid-Amerikaanse landen florerende 
melkveebedrijven. Van een bedrijf met 6 of 7 koeien kon men toen 
naar eigen maatstaf redelijk leven en vooruitgang boeken. In het 
kader van de voedselhulp en onze exportsubsidies is het overschot 
aan melk in Europa, geproduceerd met subsidie, afgezet op de we
reldmarkt met behulp van nog een subsidie en met nog een keer 
subsidie kwam het dan Peru binnen als voedselhulp. Daar moes
ten de boeren in Zuid-Amerika tegenop boksen. Dat ging natuur
lijk niet en zij hebben allemaal het loodje gelegd. Er is zo een enor
me kaalslag in de Derde Wereld bedreven. 

Laten we nog eens kijken naar onze eigen regio. Je historische inlei
ding liep zojuist tot 1950 en we weten allemaal dat sindsdien de 
agrarische werkgelegenheid enorm is afgenomen. Het adagium is 
nu modernisering, schaalvergroting en uitstoot van arbeid. Moeten 
wij nu van Peru leren? 
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JDvdP: Ik zou het eerst nog eens andersom willen benaderen. Als 
Peru nu een verstandige les uit onze ontwikkeling zou willen 
leren, dan moet het zich richten op wat er tussen 1850 en 1950 in 

Nederland is gebeurd. In die periode is in Nederland zowel de 
werkgelegenheid als ook de agrarische productie opgevoerd. 
Daarna is het modernisatie-project op gang gekomen en is het 
spoor waarin productietoename scharnierde rond kwantiteit en 
kwaliteit van arbeid vervangen door het technologiespoor. 

Terug naar de vraag. Als je dit vertaalt naar onze landbouw in 
Nederland en Europa, welke lering moeten wij daar dan uittrek
ken? 

JDvdP: Binnen de Nederlandse landbouw bestaan ook gigantische 
verschillen. Sterker nog, gaande van een dimensie van een 're
source-based' naar een 'technology-driven' landbouw hebben we 
ook in Nederland met een enorme 'range' aan bedrijfsstijlen te ma
ken. Zuid Amerika is als het ware nog volop aanwezig in de Neder
landse landbouw. De stijl van het zuinig boeren bijvoorbeeld blinkt 
uit in het zoveel mogelijk beschikken over eigen 'resources' en het 
zo weinig mogelijk aanslepen van 'inputs' van buiten het bedrijf. 
De balans van vreemd en eigen vermogen wordt zorgvuldig in 
evenwicht houden. De eigen 'resources' worden zo efficiënt moge
lijk aangewend. Het aardige van dit ogenschijnlijk zo ouderwetse 
model, dat in de jaren '70 sterk is getaboeïseerd, is dat het econo
misch een hoge mate van robuustheid kent en bij uitstek valide is 
om ook slechte tijden het hoofd te kunnen bieden. De tegenpool 
van het zuinige boeren noemen we in Nederland het 'optimale boe
ren'. Dat zijn bedrijven die de afgelopen decennia sterk zijn geëx
pandeerd en voornamelijk draaien op externe 'resources'. Het vee-

voer wordt niet zelf geproduceerd maar aangekocht, de bodem
vruchtbaarheid wordt geproduceerd met kunstmest, etc.. Deze 
hoog technologische bedrijven worden vaak superieur geacht, 
maar uit onze vergelijkende analyse blijkt datje beslist geen sim
pele meetlat kan hanteren. Beide bedrijfsstijlen kunnen in goede 
inkomens resulteren en beide kunnen gunstige toekomstperspec
tieven hebben. 

Desalniettemin, aan welke stijl van boeren is volgens jou de toe
komst? 

JDvdP: Er kleeft een aantal interessante aspecten aan het zuini
ge boeren. De werkgelegenheid van is veel hoger, de duurzaam
heidsimpact is zeer aantrekkelijk en het leidt zeker niet tot stag
natie. Het veronderstelt ook ontwikkeling van technieken en tech
nologieën, maar veel meer 'skill-oriented technologies' in plaats 
van 'mechanical technologies'. Er zit een aantrekkelijke dynamiek 
in. Met deze vorm van landbouwbeoefening kunnen we ook veel 
beter en gemakkelijker ons cultuurlandschap in stand houden en 
de daarin besloten natuurwaarden handhaven. 

Hoe verhoudt het zuinige boeren zich tot de biologische landbouw? 

JDvdP: De biologische landbouw is ook in sterke mate gebaseerd 
op het optimaal gebruiken van eigen 'resources' in plaats van zich 
afhankelijk te maken van externe. Het cluster van biologisch-dy
namische, biologische landbouw en ecologische landbouw repre
senteert zeer interessante ontwikkelingen en er liggen belangrij
ke markten voor deze teelten in het verschiet. Binnen deze teelten 
wordt een hoeveelheid kennis en ervaring ontwikkeld, die zeer re-

Een o"gewoon gezicht jn Neder/mul: scharrelvarkellS Foto: Wim van der Ende 
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levant zal zijn voor de gangbare boeren op weg naar duurzame 
landbouwbeoefening. Daar komt nog iets intrigerends bij. Uit onze 
onderzoekingen blijkt dat de technische efficiëntie in de biologi
sche landbouw vaak hoger is dan in de gangbare landbouw. Tech
nische efficiëntie gezien als de verhouding tussen ingezette inputs 
en de geproduceerde output. 

Welke aspecten van het boeren omvat het begrip bedrijfsstijl alle
maal? 

JDvdP: In ons bedrijfsstijlenonderzoek stellen wij de strategie, het 
geheel aan strategische noties dat een boer hanteert bij het opzet
ten, runnen en verder ontwikkelen van z'n bedrijf, centraal. Hoe 
moet een boer boeren? Daar heeft men meestal scherpe opvattin
gen over en vaak worden deze gedeeld door grote groepen. Dat is 
het eerste waar we mee beginnen. Wat is het strategische reper
toire: hoe wil men boeren, waartoe, waarom en op welke wijze? 
Vervolgens kijken we naar hoe deze opvattingen in praktijk wor
den gebracht. Hoe het bedrijf als het ware wordt gekneed naar de 
eigen opvattingen. En omdat er verschillende strategische opvat
tingen zijn, tref je in de praktijk ook enorme verschillen aan. En 
veelbetekenende verschillen. Het maakt nogal wat uit of je 
400.000 liter of 250.000 liter melk nodig hebt om exact hetzelfde 
inkomen per arbeidskracht te produceren. Dat heeft grote conse
quenties voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid. 
Maar het begrip bedrijfsstijl omvat nog meer. Om zo'n praktijk te 
ontwikkelen, moeten ook de relaties met het technologieaanbod en 
de markten op een specifieke wijze worden gemodelleerd. Worden 
de modernste technologieën rechtstreeks toegepast en het bedrijf 
daarbij aangepast, of worden uit het aanbod die delen genomen 
die passen bij het eigen bedrijf? Hoe staat het met de integratie 
van het bedrijf in de verschillende markten - kapitaalmarkt, ar
beidsmarkt, grondmarkt, markt voor genetisch materiaal, voor 
koeien, voor mest, voor voer, markt voor machinediensten - en de 
mate van zelfvoorzienendheid. Wordt er aan de afzetkant gemikt 
op een grote bulkmarkt, dan wel op nichemarkten? Ook deze rela
ties van het boerenbedrijf worden heel bewust gemodelleerd op ba
sis van de eigen opvattingen over het boeren. 
Vervolgens wordt gekeken naar de relatie met de overheid. De 
overheid schrijft vaak heel dwingend voor hoe een bedrijf eruit 
hoort te zien en hoe het zich op de markt moet opstellen. Veel be
drijfsstijlen zijn dan ook actief geconstrueerde antwoorden op het 
dominante vertoog van de overheid, op de landbouwpolitieke bood
schap. Boeren die daarvan afwijken zeggen vaak: ''Wij hebben het 
niet volgens het boekje gedaan." 

Op nationaal en Europees niveau wordt thans vaak gesproken over 
plattelandsontwikkeling, oftewel 'rural development'. Wat moeten 
we daar precies onder verstaan? En hoe verhoudt het zich tot jouw 
perspectief van bedrijfsstijlen ? 

JDvdP: Dat is afhankelijk van welke invalshoek je kiest. Rural de
velopment is het zoeken naar nieuwe markten, nieuwe diensten 
en goederen, nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Het 
is een stap voorbij het modernisatieproject. Dat project is vastge
lopen: de opbrengsten stagneren en de kosten stijgen enorm. Boe
ren komen daardoor in een 'squeeze' terecht en worden fijngekne
pen. De meeste mensen trachten totaaloplossingen te verzinnen, 
maar die werken niet. De enige oplossing is de kosten naar bene
den te brengen en de opbrengsten omhoog. Het laatste kan je be-
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reiken door het aanboren van nieuwe markten, het leveren van 
nieuwe goederen en diensten zoals agrarisch natuurbeheer, recre
atie en toerisme, kwaliteitsproductie, hermenging en in het ver
lengde daarvan drinkwaterproductie en energieproductie. Er is 
een groot scala aan mogelijkheden aan de opbrengstenkant. Aan 
de kostenkant kan gezocht worden naar adequatere technologieën 
om het milieu vraagstuk beter aan te pakken. Nieuwe oplossingen 
om de toenemende transactiekosten in de landbouw beheersbaar 
te maken. Dat valt allemaal onder 'rural development'. Tegelij
kertijd is 'rural development' het hercombineren van functies op 
het platteland die tot voor kort gescheiden werden. Op de ene plek 
was sprake van natuurbeheer, op een andere landbouw, een derde 
een verkeersader of een bedrijventerrein en wonen en recreëren 
deed men bij Center Parcs. In hoeverre zijn al deze uiteengevallen 
functies weer te combineren en wel zo dat het voor de landbouw 
interessant wordt. 
Een beeld dat zich steeds meer opdringt is dat van het boerenbe
drijf in de toekomst als sterk gediversifieerd. Het haalt een derde 
van de opbrengst uit de commodity-markt, een derde uit 
kwaliteitsproducten en een derde uit natuurbeheer of recreatie en 
toerisme. De scheve arbeidsdeling zoals we die nu kennen, zal ver
dwijnen. De boerenbedrijven zullen weer gemengder worden en de 
afstanden tussen productie en consumptie zullen weer korter wor
den gemaakt. Er zal een re-regionalisatie van productie en con
sumptie optreden. 

Welke politieke les kan hieruit worden getrokken? 

JDvdP: Er is sprake van een evidente crisis in de landbouw, niet 
alleen in termen van duurzaamheid maar ook gezien de werkgele
genheid en de leefbaarheid van het platteland. In Europa raken 
grote delen van het platteland ontvolkt. Mijn boodschap is dat we 
niet met lege handen tegenover deze crisis staan. Op het platte
land en in de landbouw is een gigantisch arsenaal aan mogelijke 
alternatieven te vinden. Het gaat erom de ogen daarvoor te ope
nen en actief op de alternatieven voortbouwen. Dat betekent het 
einde voor het generieke landbouwbeleid dat gericht is op een door 
wetenschap en beleid gedefinieerd optimum. We zullen moeten le
ren van en voortbouwen op de uiteenlopende sporen die in de 
praktijk al aanwezig zijn. 

Hoe kunnen overheden dat doen? Hoe kunje als overheid verschil
lende bedrijfsstijlen bevorderen en helpen te optimaliseren? 

JDvdP: Het is een kwestie van vraag en aanbod van beleid. Het 
grote probleem is dat het aanbod vroeger sterk verengd was; er 
werden alleen mogelijkheden aangeboden om verder te moderni
seren volgens heel precieze en strenge regels. Aan de vraagkant 
had men juist behoefte aan steun voor andere alternatieven. De 
match tussen vraag en aanbod was verre van perfect. Een hele se
rie behoeften werd niet vervuld. Het is een grof voorbeeld, maar je 
kon vroeger wel een rentesubsidie krijgen om een ligboxenstal 
neer te zetten en je veestapel te verdubbelen. Het werd al moeilij
ker als je je grupstal wilde aanpassen en daar een rentesubsidie 
voor wilde aanvragen. Maar een subsidie voor het overschakelen 
naar ecologische landbouw was helemaal onmogelijk. Gelukkig 
verandert dat nu allemaal. De moraal van mijn verhaal is dat de 
mogelijkheden die het beleid aanbiedt, moeten worden verbreed 
opdat het hele scala aan variëteiten aan de vraagkant wordt 
omvat . • 
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Europeanisering 
"Gaan we echt rekening houden in onze voorstellen voor de naaste toekomst met de Eupeanisering van onze maatschappij? 
Dit betekent een verenigd zee- en luchthavengebied van Hamburg tot Le Havre en van Heathrow tot Fiumicino, in plaats van onderling vlie
gen afvangen ten koste van de grote nationale subsidies. Dit betekent ook een toekomstgericht Europees milieubeleid in plaats van de groot
ste gemene deler van de huidige nationale beleidsvoornemens die steeds tenderen naar minimaliseren van doelstellingen. 
Als dit laatste gebeurt, vloeit daar haast automatisch een werkelijk gemeenschappelijk industrie-, productie- en consumptiebeleid voort. 
Hetgeen tevens vertaald kan worden in een gemeenschappelijk ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid met de Derde Wereld." 

Uit: lGezen en verkiezen, Michel van Hulten, 'Idee 4', SWB Den Haag september 1996 

D66 en Europa 
Door Michel Groothuizen 

E ventueel nuttige gedachten over 

hoe het verder moet met Europa 
in het volgende verkiezingspro

gramma zullen dezer dagen met een ver
wijzing naar de intergouvernementele 
conferentie (!Ge) en de nog onbekende af
loop daarvan worden weggewuifd. In het 
gunstigste geval worden ze in de koelkast 
gezet. 

Een pleidooi voor een 
instrumentele invalshoek bij 

mentele benadering van het integratie-be
grip wordt daarbij als uitgangspunt geno
men. 

de Europese integratie in 
antwoord op de vragen voor 
het verkiezingsprogramma 

van Michel van Hulten. 

Uitbreiding van de Unie 

'!bch zijn er naar mijn oordeel inhoudelijk 
nogal wat Europese thema's die (opnieuw) 

e--------------------------------'. 

Voor D66 is uitbreiding van de Europese 
Unie altijd ondergeschikt geweest aan ver
sterking van de structuur. Zolang hét huis 
niet was ingericht op gasten moesten die 

doordenking verdienen. D66 is er - terecht - trots op binnen de Ne
derlandse context de meest Europees gezinde partij te zijn. Kant
tekeningen daarbij van bijvoorbeeld Bolkestein vervullen ons van
wege hun populistische gehalte of het erin doorklinkende spruit
jesachtige nationalisme met ergernis. We spreken weliswaar niet 
meer, of slechts zeer verhuld over federale idealen, maar als goede 
leerlingen van Monnet is voortgaande integratie op communau
taire basis voor ons nog altijd een onbetwiste leerstelling. Integra
tie lijkt daarbij zowel vanzelfsprekend gegeven als doel in zichzelf. 
Desgewenst kunnen we daarbij een aantal onderbouwende voor
beelden geven, zoals grensoverschrijdende milieuvervuiling of de 

Europese tekortkomingen bij het conflict in het voormalige Joego
slavië. Het ligt niet in onze lijn integratie te zien als een middel tot 
hogere doelen (vrijheid, stabiliteit, welvaart, rechtsstatelijkheid, 
democratie), en daarmee niet als de enige weg, maar slechts als 
een mogelijke weg daar naar toe. Echter, wanneer we dat eens 
serieus zouden doen, zouden de afwegingen pro en contra Euro
pese integratie voor D66 in een aantal gevallen weleens kunnen 
doorslaan naar een andere kant. • 
In dit artikel zal ik enkele vraagtekens zetten bij een aantal D66 
standpunten in verschillende Europa-gerelateerde vraagstukken 

en suggesties doen voor een alternatieve benadering. Een instru-

"fic/tel Groothuizen is voorzitter van de SWB-werkgroep Buitenland. 
(1) Ik laat in het bestek van dit artikel in het midden welke landen en op 
welke precieze voonvaarden. 

28 

maar even buiten wachten. 'Verdieping' 
moest voorafgaan aan 'verbreding'. Meer nog dan 'Maastricht' 
staat 'Amsterdam' in het teken van die verdieping. Naar mijn oor
deel was (en is) de stabiliteit en zelfs de democratie in Europa -en 
daarmee bedoel ik: in meer Europese landen - meer gediend bij 

snelle opname van een aantal voormalig socialistische landen in 
de Unie (1). Dat zou, gegeven de huidige vergevorderde stand van 
de integratie, hoge drempels voor die nieuwe leden met zich mee
brengen en daarmee een lange periode van overgangsregime, 
maar dat zou men voor dit hogere doel dan maar op de koop toe 

moeten nemen. 

Overigens, de vermeende tegenstelling tussen verbreding en ver
dieping is onjuist. Of in de woorden van Stanley Hoffrnann (2): "De 
redenering dat de Unie moest kiezen tussen 'verdieping' en 'ver
breding' is vals: tot nu toe is van geen van beide sprake geweest, 
terwijl een vermetele expansie de lidstaten er wel eens toe ge
dwongen zou kunnen hebben de hervorming van de institutionele 
organisatie (die nu al te onhandelbaar is voor het huidige aantal 

leden) spoediger onder ogen te zien, net zoals de uitbreidingen van 
de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig (van de Zes 
naar de TwaalO resulteerden in een omslag naar meerderheids

stemmingen in de Acte Unique." 

(2) Europa in de knel- Gezichtspunten van een waarnemer op afstand in: 
'De nationale staat onhoudbaar maar onmisbaar', p. 149, red. A. van 
Staden, Den Haag 1996. 
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Maa.tricht 

Langs dezelfde lijnen zouden de aanpassing van het gemeen
schappelijke landbouwbeleid en van de structuurfondsen door on
derhandelingen over een uitbreiding van het lidmaatschap met 
een aantal nieuwe landen kunnen worden afgedwongen en de be
staande impasses noodzakelijkerwijs doorbroken. Het is een sce
nario dat crises vooronderstelt, maar de geschiedenis van de Euro
pese besluitvorming geeft reden aan te nemen dat crises noodza
kelijk zijn om fundamentele stappen te kunnen zetten. 
Vijf jaar geleden was meer dan nu het moment voor snel en visio
nair handelen van Europese leiders. Dat is toen niet gebeurd, 
maar beter laat dan nooit. De toetreding van nieuwe lidstaten 
mag door het onvoldoende verdiepende resultaat van de huidige 
IGe niet nog verder op de lange baan worden geschoven. We moe
ten onvoorwaardelijk inzetten op een uitbreiding van de Unie. Als 
de onderhandelingen daarover met de lidmaten in spe hun vol
tooiing naderen kan altijd nog - net voor hun toetreding - een ver
diepingsslag worden gemaakt. De wenselijkheid van de verdie
ping staat ook voor mij buiten kijf. 

Het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) 

D66 is voorstander van meerderheidsbesluitvorming op het ter
rein van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Dit zou 
de slagvaardigheid van de Unie vergroten. 
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Hierbij dringen zich twee vraagpunten op: "Wat bepaalt de slag
vaardigheid van de Unie op het terrein van het GBVE?", en "Wat 
voor slagvaardigheid willen we eigenlijk?" 
In Nederland is de opvatting gangbaar dat de casus 'Joegoslavië' 
het onvermogen van het buitenlands beleid van de Unie genoeg
zaam heeft aangetoond. 'Europa' zag op geen enkel moment kans 
adequaat in te grijpen en moest uiteindelijk toezien hoe de Ame
rikanen een vredesakkoord wisten te bereiken. De klacht over de 
trage en voorzichtige besluitvorming leek volstrekt terecht. '!bch is 
de vraag ofmeerderheidsbesluitvorming hierbij zou hebben gehol
pen. Degenen die deze mening zijn toegedaan, hebben mijns in
ziens een te groot vertrouwen in procedures. 

Materiële overeenstemming nodig voor slagvaardigheid 
De verschillende inschattingen van een situatie, al dan niet in 
combinatie met de verschillende belangen in de belangrijkste 
hoofdsteden van de Unie, vormen de fundamentele reden voor de 
tekortschietende bereidheid tot gezamenlijke actie. Slagvaardig
heid zal eerder afhangen van materiële overeenstemming over een 
te voeren beleid, dan van stemprocedures. Het lijkt mij ondenk
baar dat landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of de 
Bondsrepubliek zich, buiten de marginalia van de buitenlandse 
politiek of buiten terreinen die hen toch al onverschillig laten, zul
len willen voegen naar de wensen van andere landen die toevallig 
een meerderheid vormen. 
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Ik betwijfel trouwens zeer of Nederland, en ook D66, dit werkelijk 
zou willen als puntje bij paaltje komt. Het logische sluitstuk van 
een dergelijk gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
is immers dat ook over de eventueel noodzakelijke inzet van troe
pen bij meerderheid van stemmen kan worden besloten. Tot dus
ver staan wij op het standpunt dat inzet van Nederlandse militai
ren slechts kan geschieden na instemming van het Nederlandse 
parlement. Ik zou dat ook graag zo willen houden. Dat betekent 
echter wel dat er grenzen zijn aan het gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid en dat slagvaardigheid niet altijd voor
op dient te staan. 

Slagvaardigheid waartoe? 
Met de laatste opmerking in de vorige paragraaf is meteen de 
tweede vraag aan de orde: wat voor slagvaardigheid willen we 
eigenlijk? Dit raakt aan de doelen van ons buitenlands beleid. Het 
ligt voor de hand, zeker gegeven het in dit artikel bepleite instru
mentele uitgangspunt, het gemeenschappelijk buitenlands en vei
ligheidsbeleid te zien als een middel om deze doelen (beter) te 
bereiken. Een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
is geen doel op zichzelf. Dat lijkt een open deur, maar in de 
Nederlandse beleidsdiscussie is het dat niet. Het lijkt voor velen 
belangrijker dat er een gemeenschappelijk buitenlands en veilig
heidsbeleid is, dan de vraag hoe dat beleid eruit zou moeten zien. 

Nederland heeft traditioneel een relatief geprononceerd mensen
rechtenbeleid en dito ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. In 
Europees verband zal dit ongetwijfeld 'grijzer' worden. Op de gro
tere impact ervan moeten we maar hopen. We koesteren een aan
tal bijzondere relaties, zoals met Suriname en Indonesië. In Unie
verband komen er wel heel veel landen bij die voor speciale aan
dacht in aanmerking komen (3). Onze fYsieke veiligheid en han
delspolitieke mogelijkheden trachten we al decennia niet meer op 
eigen houtje na te streven. Wat voegt een slagvaardig gemeen
schappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid dan toe? Als zo'n 
beleid ertoe zou leiden dat wij ambities moeten gaan koesteren om 
op te treden als politieagent in francofoon Afrika of om Spaanse 
politieke aspiraties richting Latijns Amerika vorm te geven, wordt 
het nog maar de vraag of slagvaardigheid wel zo wenselijk is. De 
genoemde kwesties zijn in geen geval prioriteiten van het 
Nederlands buitenlands beleid. 
De wenselijkheid van een slagvaardig gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid wordt ook gemotiveerd uit onvrede met 
de huidige marginale rol van Europa. De Unie klaagt bijvoorbeeld 
dat ze in het vredesproces in het Midden-Oosten nauwelijks een 
rol speelt, terwijl we wel veel betalen aan hulpprojecten. We wor
den onvoldoende serieus genomen. Het steekt ons Europeanen dat 
we aan de zijlijn staan, maar het is de vraag of dat voor iemand 
anders dan voor onszelf een probleem is. De wens mee aan tafel te 
zitten, lijkt soms een belangrijker drijfveer dan inhoudelijke 
beleidsdoelen. 

De EMU, de EeB en de euro 

Voor een land als Nederland met zijn extreem open economie, dat 
ruim driekwart van zijn export naar landen binnen de Europese 
Unie afzet (1992: 78,7%), zijn de voordelen van de EMU en de 
Euro evident. Hoewel het belang van de EMU nauwelijks kan 

(3) Te denken valt hierbij aan de zogellaamde Lomé partners. 
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worden overschat, moeten de heilzame gevolgen van dit panacee 
nog wel worden bewezen. Politici veronderstellen dat met de EMU 
de monetaire stabiliteit in Europa voortaan gegarandeerd, de 

inflatie overal blijvend verslagen, en de mondiale positie van 
Europa versterkt zal zijn. Bovendien zal de EMU bijdragen aan 
een sterkere verankering van de belangrijkste Europese staten 
dan ooit tevoren. Dat de toch al niet heel brede marges voor eigen 

beleid van nationale overheden nog verder zullen afnemen, is in 
dat licht een bescheiden offer. 

De vrees in vooral de Bondsrepubliek, maar ook in Nederland, 
voor slappe knieën van met name Zuid-Europese politici heeft 
ertoe geleid dat we ernaar streven dat de nog te vormen Europese 
Centrale Bank (ECB) volstrekt onafhankelijk zal opereren. Als de 
ECB niet onafhankelijk zou worden, zou Duitsland zeker niet zijn 
mark opofferen. Met onze eigen harde gulden in gedachten konden 
wij het met deze lijn gemakkelijk eens zijn. De harde, technocra
tische criteria die Duitsland wilde stellen aan de EMU-lidstaten 
vielen in Nederland in vruchtbare aarde. Opgelucht constateerden 
wij dat het Stabiliteitspact dat op de top in Dublin (17/12/96) tot 
stand kwam slechts weinig ruimte gaf voor politieke discretie. 

Toch heeft onze vreugde iets vreemds. D66 is de partij bij uitstek 
die wil staan voor invloed van de burger. D66 staat voor democra
tische controle en is altijd bezorgd over het democratisch tekort in 
de politiek. In de Nederlandse context is de centrale bank ook in 
belangrijke mate autonoom in zijn beleid. Maar als puntje bij paal
tje komt heeft de minister van Financiën een aanwijzingsbe
voegdheid. Gelukkig is die bevoegdheid nooit gebruikt, maar de 
verhoudingen tussen De Nederlandse Bank en de regering worden 
er wel door bepaald. De democratisch gecontroleerde regering 
heeft desgewenst het laatste woord. 
In Europa willen we dat niet, terwijl het toch een kern van het 
overheidsbeleid raakt. De ECB zal volstrekt onafhankelijk moeten 
worden. Deskundige bankiers zullen het monetaire beleid bepa
len. Willens en wetens zien we af van een rol voor politici. Noch in 
Europees verband, noch in nationaal verband, via controle op de 
ministers van Financiën, zal de politiek de uiteindelijke zeggen
schap hebben. En dat terwijl de Euro voor de burger de meest 
zichtbare en tastbare confrontatie met Europa zal zijn. De Franse 
premier Juppé zei onlangs in een interview: We willen niet dat alle 
besluiten over economisch, budgettair, fiscaal en monetair beleid 
genomen worden door een technocratisch, semi-automatisch sys
teem onder het uitsluitende gezag van de Europese Centrale 
bank. Dat is niet onze opvatting van democratie (4).Vanuit tradi
tioneel D66-perspectief zouden we het met Juppé eens moeten 
zijn. Toch steunen we zijn opstelling niet. 
De betrokkenheid van Duitsland (en daarmee het welslagen van 
het hele project) en de hardheid van de euro wegen voor ons 
zwaarder dan de democratische controle. Liever laten we onze 
handen aan de mast binden, en vooral ook de handen van minder 
betrouwbaar geachte Zuid-Europeanen, dan verleid te worden 
door het Sirenegezang van burgers (zoals stakende ambtenaren of 
demonstrerende boeren). Pas op met opportunistische politici, is 
het motto. Voor dit standpunt is veel te zeggen. Voor mijn eigen 
gemoedsrust is het ook beter als degelijke Duisenberg-achtigen 
ons geld bewaken, in plaats van flierefluitende politici van de 
Franse slag. Maar als we op dit soort essentiële punten om ins-

(4) FinancialTImes; 18/12/96. 
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trumentele redenen bereid zijn in te leveren op democra
tische controle ten gunste van technocratisch beheer, dan 
wordt het verfoeien van het democratisch gat nauwelijks 
meer dan een platitude. 

Nationale thema ~ Europees benaderen 

In zijn bijdrage aan Idee van september 1996 gaf Michel 
van Hulten, aan dat hij een groot aantal nationale be
leidsthema's graag integraal Europees zou benaderen. 
Hij gaf het voorbeeld van het tot op heden nationale 
luchthavenbeleid dat beter op Europees niveau zou kun
nen worden geregeld. Afgezien van de praktische kant 
van de zaak is het zeer de vraag of dit wenselijk is. 

Een Europees beleid dat verder gaat dan procedure-voor
schriften voor verkeerstorens of harmonisering van nor
men voor geluidhinder van vliegtuigen, zal voornamelijk 
tot controverses leiden. Een keuze in Brussel welke lucht
havens tot mainport mogen uitgroeien, zal waarschijnlijk 
onmogelijk blijken en op zijn best uitdraaien op een mis
tig compromis. 
Bij wijze van ander voorbeeld kan de gedachte dienen dat 
zoiets grensoverschrijdends als de hoge snelheidslijn 
(HSL) beter in Brussel besloten kan worden dan natio
naal. Hoe voor de hand liggend dat ook klinkt, het gaat 
voorbij aan de consequenties die vooral ter plaatse wor
den gevoeld. Hoogstens zou, vanwege de grotere distantie 
in Brussel ten opzichte van NIMBY-argumenten van lo
kaal betrokkenen, daar gemakkelijker besluitvorming 
kunnen plaatsvinden. Het daarmee gepaard gaande ver
lies aan draagvlak voor de beslissing, welke dan ook, valt 
mijns inziens alleen vanuit een wel zeer technocratisch 
model te verdedigen. Instrumenteel voor democratie en 
draagvlak lijkt het zeker niet. 
'Helemaal niet regelen' volstaat soms ook. Of dat leidt tot 
een optimale middelen-allocatie is natuurlijk de vraag. 
En of externe (milieu-) effecten worden meegewogen, valt ook te 
betwijfelen. Dat is echter evenzeer de vraag als de keuzes worden 
bepaald op een Brusselse politieke markt waar onduidelijke com
promissen ook zelden Pareto-optima zullen vormen. Gecentrali
seerde sturing zal bovendien de beleidskosten verhogen zonder 
enige garantie op beter beleid. In Van Hultens voorbeeld van een 
gemeenschappelijke luchthavenbeleid lopen de belangen tussen 
lidstaten sterk uiteen. De consequenties van het beleid (milieu, 
economie) worden bovendien ter plaatse gevoeld. Het lijkt dan ook 
bij uitstek een kwestie die, met het subsidiariteitsbeginsel in de 
hand, op een lager dan Europees niveau kan worden afgewogen. 
Locale pressiegroepen kunnen dicht bij de burger de politieke keu
zes beïnvloeden. Bovendien worden zo Europese controverses 
voorkomen die naar hun aard onoplosbaar zijn (Jantje wel groei
en, Pietje niet). 

Beleidsconcurrentie 

Tot slot in het verlengde hiervan een pleidooi voor enig vertrouwen 
in 'beleids-concurrentie' boven centralistische regelzucht als inte
gratiemotor. Juist een partij als D66 zou de onvermijdelijk decen- . 
trale besluitvorming die beleidsconcurrentie impliceert, moeten 
kunnen waarderen. De mondialisering en het 'footloose' worden 
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van bedrijven met hun 'global sourcing' zullen in de praktijk bete
kenen dat steden, regio's, of lidstaten alles zullen doen om zich zo 
aantrekkelijk mogelijk te positioneren wat betreft de 'publieke 
aanbodszijde'. Zeker als door het gemeenschappelijke monetaire 
beleid de marges voor eigen discretie smaller worden, zijn oplei
dingsniveau, regelgeving en fysieke infrastructuur allemaal ter
reinen waarmee overheden zich kunnen onderscheiden en concur
reren in vestigings- en investeringsklimaat. Deze beleidsconcur
rentie heeft een sterk harmoniserend, desgewenst integrerend ef
fect. Uitschieters op het terrein van vennootschaps- of inkomsten
belasting vlakken er steeds meer door af. Zorg over een tendens 
naar steeds minder overheid als gevolg hiervan lijkt vooralsnog 
niet nodig. Immers, een slecht opgeleide beroepsbevolking maakt 
je als land of stad minder interessant. De beschikking over publiek 
aanbod als een vliegveld of een diepzeehaven kan een 'asset' vor
men, net als een topuniversiteit. Files en ontoereikend openbaar 
vervoer zijn dan weer 'liabilities'. Het leef-, woon- en werkklimaat 
tellen ook mee op de balans. Het waarborgen van directe beïn
vloeding van de besluitvorming hierover door burgers op het 
laagst mogelijke niveau, zou materieel weleens veel belangrijker 
kunnen zijn dan het dichten van het democratisch gat in Straats
burg, door bijvoorbeeld nog weer een aanvullende 'codecisie-proce
dure' . • 
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SIGNAL.EMENTEN 

Klachten over de moraal 
ongegrond? 
De moraal is geen onveranderlijk gegeven en dat is het ook 

nooit geweest. De 'klacht' over de moraal is daarom van aUe 

tijden en dat hoort ook zo, want anders verstart een samen

leving. Waar in het verleden de veranderingen in de moraal 

zich langzaam over generaties heen voltrokken, zien we nu 

een concentratie van sneUe wijzigingen. De 'wereld' wordt 

het referentiekader voor de moraal. De stoïcijnen begrepen 

al dat daardoor de mens sterker op zichzelf teruggeworpen 

wordt. 

Dat er steeds meer geklaagd wordt over 
de moraal vormde de aanleiding voor 

een aantal maatschappijwetenschappers 
te gaan onderzoeken of die klacht nu wel 
zo gegrond was. In zeer lezenswaardige op
stellen is het cultuur/structuur analyse
schema gehanteerd: "bestaat er, als gevolg 
van institutionele veranderingen, een re
ële spanning tussen de normatieve aspira
ties van morele bindingen en de bestaande 
structuur van sociale bindingen?" Vrijwel 
elk opstel is de moeite van een recensie -
en zeker discussie - waard, maar die ruim
te hebben we hier niet. Het is boeiend om 
te lezen dat het papegaaien-circuit van de 
cultuurpessimisten in de feitelijke Neder
landse situatie weinig houvast vindt voor 
hun beschouwingen. Empirisch gezien 

lijkt de klacht over de moraal ongegrond. 
Na lezing doemt een interessant perspec
tief op. Daar waar mensen zelf een grote 
invloed op de institutionele vormgeving 
hebben, zoals in het gezinsleven, voltrekt 
zich een perfecte integratie van de veran
derde moraal op het gebied van emancipa
tie, individualiteit, sexualiteit en voort
planting en wordt er slechts een achterlo
pen van politieke inbedding vastgesteld 
(fiscaal, juridisch, sociale zekerheid). Op
vallend is evenzeer dat in onze hedendaag
se samenleving het 'arbeidsbestel' de cen
trale overheersende institutie is geworden: 
het 'werken' is het (samen)'leven' volledig 
gaan overheersen. Het vrijwilligerswerk is 
daardoor van karakter veranderd, waar
door het betaald/onbetaald schema zich 

hier sterker laat gelden. In twee 
sectoren, het onderwijs en de ge
zondheidszorg, blijkt het beleid 
grotere problemen te veroorza
ken dan de veranderende mo-
raal. Aan de school als instelling 
is het in de praktijk 'leren' wat 
een samenleving is, ontnomen. 
En ook de zelfbewuste en mondi
ge patiënt is niet zo gevoelig voor 
een collectivistisch op de gemeen
schap gericht beleid. Gezondheid 
is daartoe een te hoge, individu
eel gekoesterde waarde. Wan
neer de klacht over de moraal on
gegrond is, waarom is die dan zo 
populair? Wordt het alleen maar 
aangepraat? Zou de klacht over 
de moraal niet geworteld kunnen 
zijn in de desoriëntatie van de 
klager? In de opstellen over open
baar bestuur en politiek wordt 
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gepoogd een aanzet te geven tot het zoeken 
naar een antwoord op de vraag naar de 
veranderingen in de politieke en bestuur
lijke moraal. Dat gebeurt helaas niet, om
dat de auteurs het belangrijker achtten 
een verklaring te geven voor respectieve
lijk de discussie over integriteit bij de over
heid en de ontkenning van de kloof tussen 
burger en politiek. De manier waarop de 
integriteitsdiscussie wordt besproken is 
spannend, doch weinig 'empirisch'. Het op
stel over de politiek gaat mank aan het feit 
dat het empirisch materiaal de normatieve 
conclusies niet dekken en vormt dan ook 
de zwakste stee in het wetenschappelijk 
onderzoek naar de deugdelijkheid van 'het 
verhaal van de moraal'. (PF) 

Het verhaal van de moraal 
Een empirisch onderzoek naar de sociale 
bedding van morele bindingen 
Beleid en Maatschappij Jaarboek 1996 
BOOM ISBN 90 5352 0716 

De stad als 
culturele 
werkplaats 
Het denken · over kunsten

en cultuurpolitiek in N eder

land is de afgelopen vijftig 

jaar het vrijwel exclusieve 

domein geweest van de so

ciaal-democratie. 

Door de andere grote politieke stro
mingen werden zelden herkenbare 

en werkbare posities ingenomen in cul
tuurpolitieke zaken, reden waarom ons 
cultuurbeleid sterke sociaal-democratische 
trekken heeft. Vanuit conservatief-liberale 
hoek werd de staatsonthouding gepropa
geerd, terwijl in het confessionele kamp de 
kunstenpolitiek het slachtoffer is gewor
den van het samengaan van calvinistische 
beeldenstorm en katholieke grandeur in de 
christen-democratie. Vanuit de jonge stro
ming van het progressief liberalisme wordt 
pas sinds enkele jaren nagedacht over een 
eigen kunstenpolitieke visie. In 1994 werd 
door Christiaan de Vries de aftrap gegeven 
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met een cultuurfilosofische beschouwing 
over de esthetische ervaring. Met de nieu
we publicatie De stad als culturele werk
plaats zet het wetenschappelijk bureau 
van D66 deze discussie voort. 
Het boekje is eenvoudig van opzet. Het 
opent met een opstel door Cor Wijn (VNG) 
en André van der Brugge (SWB). Zij schet
sen hierin de contouren van een kunstbe
leid voor D66, dat vooral in steden vorm 
zou moeten krijgen. Vervolgens wordt er 
door acht uiteenlopende auteurs op deze 
tekst gereageerd en volgt nog een uitlei
ding door de redacteuren. 
Wijn en Van der Brugge geven in hun stuk 
blijk van een weidse blik. Zij beginnen met 
het problematiseren van de verhouding 
tussen openbare ruimte en private ruimte. 
Zij stellen dat de private ruimte in belang 
toeneemt en in steeds grotere mate wordt 
afgesloten door specialisering en professio
nalisering. Het kunstendomein is zo'n af
gesloten, door experts gedomineerd do
mein, waar leken maar moeilijk in kunnen 
doordringen. Om deze ontwikkeling te ke
ren zouden de kunsten met name in de ste
den de openbaarheid terug moeten verove
ren. Voor de kunsten is er immers op die 
manier ook een democratische taak wegge
legd, zoals die in de antieke, renaissancis
tische of vroegmoderne stad nog gold. Om 
dit ook in onze hedendaagse, post-indus
triële, functionalistische steden te berei
ken pleiten de auteurs voor grotere finan
ciële en bestuurlijke autonomie voor de 
stedelijke overheid. Daarnaast streven zij 
naar meer publieke betrokkenheid en het 
bevorderen van de openbare discussie. 
Concreet zou dit vorm kunnen krijgen in 
kleinschalige culturele werkplaatsen, een 
soort culturele fora voor debat en experi
ment. 
De acht (!) reacties op deze voorstellen zijn 
zeer uiteenlopend. De bonte mengeling 
van bestuurders, sociologen, geografen, po
liticologen en historici staat garant voor 
een vrijwel uitputtende discussie van het 

12 pagina's tellende opstel van Wijn en 
Van der Brugge. De reacties van de be
stuurders zijn doorgaans bestuurlijk-prak
tisch van aard. De reacties van historicus 
Ivo Kuijpers en stadsgeograaf Inez Boo
gaarts nuanceren de in het opstel geschet
ste ontwikkelingen, terwijl Miranda 
Boorsma en Vic Veldheer veeleer de cul
tuurfilosofische uitgangspunten bekritise
ren. Door deze verschillende invalshoeken 
geeft het boekje, hoewel onbedoeld, wel een 
aardig en toegankelijk 
overzicht van de denk
beelden over de relaties 
tussen de stad, politiek 
en de kunsten. Het 
heeft helaas tot gevolg 
dat je na al de kantte
keningen, nuancerin
gen en kritiek met veel 
vragen blijft zitten. Het 
thema van de kun
sten politiek voor D66 
wordt overdadig belicht 
en bekritiseerd en hoe
wel er stelling wordt 
genomen voor een ster
ker stedelijk cultuur
beleid, worden er geen 
kant en klare oplossin-
gen geboden. Vraag 
blijft vooral wat aan deze voorstellen type
rend is voor D66. Thema's als vernieuwing, 
autonomie, kleinschaligheid, publiekspar
ticipatie zijn in de Nederlandse kunsten
politiek niet nieuw. Wat dat betreft lijkt 
ook de progressief-liberale cultuurpolitiek 
geen wezenlijk andere denkbeelden te heb
ben dan de sociaal-democratie. Het ver

schil zal vooral in de praktische uitwer~ 
king van de plannen gestalte moeten krij
gen. (Erik Hitters) 

De stad als culturele werkplaats, beschou
wingen over kunst, kunstbeleid en de stad, 
Cor Wijn, Andre van der Srugge e.a., SWS 
066, 1996. 

De beker van Marijnissen 
De fractievoorzitter van de 

SP blijft politiek Nederland 

verrassen! 

Er zijn nog maar weinig journalisten en 
commentatoren die de visie van Marijnis
sen na het lezen van zijn boek 'Tegenstem-

mem, een Rood antwoord op Paars' nog als 
populistisch kunnen afdoen. 'lbegegeven, 
de auteur staat zelf prominent op de om
slag en doet veelvuldig voorkomen alsof de 
Nederlandse politiek bestaat uit de heer 
Bolkestein en hijzelf, maar voor het overi
ge gaat het hier om een goed geschreven 
boek waarin tal van onderbouwde tegenge-
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luiden worden geventileerd. De grote vij
and van het welzijn van de mensheid is 
uiteraard het neo-liberalisme, waarvan 
Marijnissen de structurele tekorkomingen 
wil blootleggen. Deze tekortkomingen zijn 
de oorzaak van "de versplintering en ver
harding van de samenleving, de uitholling 
van de democratie, de vergroting en de 
verscherping van de tweedeling, de ont
manteling van de collectieve voorzienin
gen, de veronachtzaming van de publieke 

Deze degelijke mok hoort bij het boek van 
Marijnissen. Hij verbeeldt 'Bolk ' die Wim Kok 
op schoot heeft genomen. Deze laatste wil 
het woord nemen, doch wordt de mond 
gesnoerd met de mededeling "Houje d'r bui
ten Kok" uit de mond van Bolkesteijn. 

Foto: Peter Kievrts 

ke moraal, en de commercialisering van de 
maatschappij." (p. 195). Als rechtgeaard 
socialist gelooft Marijnissen in de uit het 
kapitalisme vanzelf voortkomende crisis
verschijnselen die tot revolutionaire ver
anderingen zullen leiden. Uiteindelijk zal 
de overheid de losgeslagen economie weer 
in de greep moeten krijgen om zodoende 
een leefbare samenleving voor iedereen te 
kunnen creëren. 
Bij aanschaf van het boek is tevens een be
ker verkrijgbaar waarop de visie van de SP 
op het Paarse kabinet wordt weergegeven. 
Nog een reden om de beker van Marijnis
sen niet aan u voorbij te laten gaan. (AV) 

'Tegenstemmen, een Rood antwoord op 
Paars', Jan MariJnlssen, Uitgeverij L.J. Veen, 
Amsterdam/Antwerpen 1996 

- -------_ . 



Linkse 
curiosa: 
Robert Kurz 
Er zijn wel degelijk auteurs 

die sinds 1968 niets aan ra

dicaliteit hebben ingeboet. 

De Duitse publicist Robert 

Kurz is er zo één en alleen 

daarom al behoort hij tot 

wat je zou kunnen noem.en 

linkse curiosa. 

I n zijn onlangs vertaalde boek 'Bij het 
scheiden van de markt' wordt het einde 

van het moderniseringsproces en de mo
derne maatschappij geschetst als de onder
gang van de 'l'itanic. Terwijl de linkse in
telligentsia feest viert, ziet Kurz de ijsberg 
van de ondergang naderen. Het werk van 
Kurz is inktzwart, maar wel intelligent en 
daardoor intrigerend. Het boekje kan men 
het beste direct bestellen bij de uitgever. 

'Bij het scheiden van de markt, over de in

eenstorting van democratie en marktecono

mie', Robert Kurz, vert. Toni Smith, 

Uitgeverij Ravijn, Postbus 7616, 1070 EC 

Amsterdam 

Jacob Kohnstamm: spreker in de 
lezingencyclus op 5 juni in Utrecht 

Foto: Rogier Fokke 

Lezingencyclus 1997 

Tussen Rede 
en Verstand 
Over de relatie tussen 

wetenschap, politiek 
en de toekomst 

SWB en Bestuurdersvereniging D66 

Een aantal hoogleraren is uitgenodigd 
om zich uit te spreken over de rol van 

de politiek op hun onderzoeksterrein in de 
komende eeuw. Hen is gevraagd aan te ge
ven wat de belangrijkste maatschappelijke 
problemen zijn die om een politieke oplos
sing vragen. Waar precies begint en ein
digt de verantwoordelijkheid van de poli
tiek en op welke wijze kan in bestuurlijke 
zin invulling worden gegeven aan deze 
verantwoordelijkheid? Na elke lezing zal 
een politicus of een bestuurder zijn visie 
geven op hetzelfde terrein en ingaan op het 
verhaal van de eerste spreker, de hoogle
raar. 

Wetenschappers en politici verlaten zich 
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op verschillende vermogens. De weten
schapper zal de politicus snel verwijten dat 
hij niet doordringt tot de kern van de zaak. 
De politicus vindt meestal dat de weten
schapper geen of onvoldoende aangrij
pingspunten biedt om een beleidskeuze te 
kunnen maken. Afgezien van deze onver
mijdelijke spanning zijn wetenschap en po
litiek ook van elkaar afhankelijk. De poli
ticus kan zijn voordeel doen met de ver
worven inzichten van de wetenschapper en 
de wetenschapper is op zijn beurt afhanke
lijk van de politicus indien hij zijn inzich
ten in de praktijk wil brengen. 

Data 
De lezingen vinden plaats op donderdag 13 
april, 5 juni, 4 september en 6 november, 
telkens om 20.00 uur in het Polman's huis 
in Utrecht. Toegang flO,-. 

Het programma is als volgt: 

• 3 april - Ziektekosten, zorg en verant
woorc1elijkheid van de overheid. 
Lezing door mevrouw prof. dr H.D.C. 
Roscam Abbing, hoogleraar gezondheids
recht aan de Universiteit van Utrecht. 
Co-referaat door Tweede-Kamerlid Roger 
van Boxtel. 

• 5 juni - Werkgelegenheid, steden en 
maatschappelijke dienstverlening. 
Lezing door prof. dr Paul van Schilfgaarde, 
hoogleraar Planologische Geodesie aan de 
TU Delft. 
Co-referaat door staatssecretaris Jacob 
Kohnstamm. 

• 4 september - Sociale zekerheid. 
Lezing door prof. dr K.P. Goudswaard, 
hoogleraar Sociale Zekerheid aan de RU 
Leiden. 
Co-referaat door Tweede-Kamerlid Arthie 
Schimmel. 

• 6 november - Milieubeleid en kwaliteits
zorg binnen ondernemingen. 
Lezing door prof. dr Wim Hafkamp, hoog
leraar Milieukunde aan de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. 
Co-referaat door Tweede-Kamerlid Marij
ke Augusteijn. 

Meer informatie 
Monique Oomes - Bestuurdersvereniging 
070 - 356 6046 

Allan Varkevisser - SWB 
070 - 356 6047 

Verdere informatie treft u aan in Voor de 
Draad, Idee en De Democraat. De teksten 
van de lezingen zullen worden opgenomen 
in Idee. 
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Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,
Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 
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De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 
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De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur, red. 
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Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,-Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. 

Geef 's een abonnement 
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Idee is de rrweite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
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Bel even 070-356.60.66 
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Een trein genaamd Europa, 
door Han Entzinger 

Het spoorboekje met de route naar een Verenigd Europa behoeft 
uitbreiding en aanvulling. Met name de sociale en culturele bestem
mingen zijn tot nog toe over het hoofd gezien. 

Wat maakt Europa zo Europees? 
door AUan Varkevisser 
Gesprek met literator en kunstcriticus Michaël Zeeman over de 
huidige euroscepsis onder de politieke elite en het belang van een 
grotere betrokkenheid van de culturele elite. 

De donkere kamers van Europa, 
door Jelie van Buuren 

Statements 

Een gevolg van het integrfltieproces is dat Nederland 
onvoorwaardelijk moet vertrouwen op de kwalitejt 
van de rechtsstaat van andere lidstaten. 
Ten onrechte, betoogt Van Buuren. 

" .. b-:À~ t fi " .". , "'-"5e 00 ar... , 
door Frédérique Minderhoud 
De discussies over de HSL, de Betuwelijn en Schiphol 
hebben de afgelopen jaren de politieke agenda bepaald. 
Deze mega-projecten worden echter diepgaand 
beïnvloed door het beleid van de EU. 

Jens-Peter Bonde, MEP, geeft zijn 'sie op het Europa 
van de toekomst. Jos Heijmans, burgemeester van Haelen, 
over de Euregio Roermond. 

En verder: 

Naar een economisch beleid voor de 21e eeuw?, 
door Jan Maarten de Vet 
Een bijdrage aan de discussie over het komende verkiezingsprogramma van D66. Dit keer 
over de betekenis van het proces van globalisering voor de nationale economische beleids
keuzes. 

1966-1996: Is de emancipatie van de burger geslaagd?, 
door Kees Schuyt 
Tijdens het symposium ter ere van het afscheid van Jan Terlouw als Commissaris van de 
Koningin in Gelderland hield Kees Schuyt een rede waarin hij de verwachtingen en de 
resultaten ten aanzien van de emancipatie van de burger tegenover elkaar afzette. 
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REDACTIONEEL 

Europa-Dämmerung 
Vorig jaar ontving Koningin Beatrix de internationale 

Karelsprijs van de stad Aken voor haar persoonlijke inzet voor 

Europa. Rondom de prijsuitreiking werden veel lezingen en 

toespraken gehouden door poütici, wetenschappers en schrij

vers, waaronder ook Vaclav Havel. En terwijl de EU zich in 

allerlei bochten wringt om onder het dilemma over de toela

ting van de voormalige oostbloklanden, waaronder ook 

Tsjechië, uit te komen, üet Havel in Aken zien een belangelo

ze visie te hebben op de toekomst van Europa. 

In zijn bijdrage gaat Havel op zoek naar de taalkundige betekenis van Europa en hij komt 
tot de ontdekking dat deze benaming is afgeleid van het akkadische woord 'erêbu' dat 'avond
schemering' betekent. En hoewel hij beseft dat deze betekenis een negatieve bijklank heeft, 
poogt hij een lans te breken voor een positieve interpretatie. Schemering staat volgens Havel 
voor rust en bezinning. En dat is precies wat Europa nodig heeft om zich te beraden op de 
volgende stappen in het integratieproces. "Dat betekent dat we de huidige toestand van 
Europa niet als een schemeruur van zijn energie beschouwen, maar integendeel als een tijd 
van zelfbezinning en reflectie." 
Vervolgens gaat hij in op de verschillende betekenissen van Europa, namelijk als geografisch 
gebied, als de verzameling van landen die bespaard zijn gebleven van het communisme, en 
als een gemeenschappelijke geestelijke ruimte of cultuurgebied. Om deze laatste betekenis is 
het Havel te doen want de Europese cultuur bevat belangrijke waarden als waardigheid en 
vrijheid van de mens, het principe van de rechtsstaat en gelijkheid van de burgers voor de 
wet. Europa zou het huidige moment als een rustpunt moeten aangrijpen om zich te bezin
nen op de eigen taak. Nogmaals Havel: "De enige zinvolle taak voor het Europa van de 
komende eeuw bestaat eruit dat Europa het beste van zichzelf moet laten zien, dat betekent 
zijn beste geestelijke tradities te doen herleven en daardoor op een vruchtbare manier mede 
vorm te geven aan een nieuwe mondiale samenleving." 
Het zijn wijze woorden van een politicus die gezien kan worden als één van de helden van de 
terugtocht, zoals de Duitse essayist Enzensberger hen noemt. Niet een machtspoliticus, maar 
een politicus die leiding geeft aan het ontwapenen en demonteren van de centralistische 
machtsstaat. Het is te hopen dat de Europa-Dämmerung zal worden aangegrepen om het 
ideaal van Europa in te vullen op een manier die past bij de door Havel geschetste waarden. 

In dit themanummer van Idee staat de culturele invulling van de Europese gedachte cen
traal.ln het jaar dat Nederland voorzitter is van de EU en het integratieproces in een impas
se lijkt te verkeren, heeft de redactie gekozen voor het belichten van andere aspecten van de 
Europese eenwording dan de gebruikelijke zoals het gemeenschappelijk buitenlands beleid 
en de gemeenschappelijke munt. Ons thema is de gebrekkige aandacht voor een cultureel en 
sociaal Europa, de articulatie van de Europese cultuur, de bedreiging van de democratische 
vrijheden door de gebrekkige openbaarheid en het gebrek aan democratische controle, de ont
wikkeling van de Europese infrastructuur en de gevolgen voor natuur en milieu. Wij hopen 
dat hiermee een completer beeld ontstaat van het integratieproces en dat ook bij u de over
tuiging ontstaat dat Europa meer is dan geharrewar over tomaten, stekkers, koeien en het 
'God zij met ons' op de rand van de nieuwe gemeenschappelijke munt. 

Allan Varkevisser 

Rectificatie 

In het vorige nummer van Idee is per abuis een verkeerde versie van het artikel van Pieter Fokkink 

afgedrukt, met excuses aan de auteur en de lezers. De juiste versie van het artikel is op te vragen bij 

het secretariaat (zie colofon). 
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T HEM A 

Een trein 
genaamd Europa 

doo r H a n E n tzinger 

I n 1993 mocht ik op uitnodiging van 
de Raad van Europa in Moskou een 
conferentie toespreken van leden van 

het parlement van de Russische Federatie. 
De stofwolken waarmee de Sovjetunie ten 
onder was gegaan, waren nog nauwelijks 
opgetrokken en de zetel van het parlement, 

De grenzen van verenigbaar
heid van Europa komen in 
zicht. De grote vraag wordt 

langzamerhand: gaan 

door nationalistische haat, terwijl het 
westen zich steeds hechter aaneen
smeedt? Of is slechts sprake van een fase
verschil, waarbij de geschiedenis in Oost
Europa tijdens het communisme even 
heeft stilgestaan? In die optiek zou Oost
Europa zich nog gedeeltelijk door de fase 
van het negentiende-eeuws nationalisme 
moeten werken en moet men kritische ge
luiden in West-Europa - het Deense refe
rendum tegen Europa, de Griekse gevoe
ligheden jegens de buren, de angst voor 

economische integratie 
het Witte Huis, moest nog worden be
stormd. In die turbulente tijd had het on
derwerp van de conferentie niet beter kun

en sociaal-culturele diversiteit 
nog wel met elkaar samen? 

nen worden gekozen: xenofobie, nationalis En hoe dan? 
me en de staat. In de discussie na afloop 
vroeg een Russisch parlementslid mij of ik • 
niet bang was dat de Europese Unie door 
nationalistische strevingen uit elkaar zou vallen. In de Sovjetunie 
en in Joegoslavië waren zorgvuldig opgebouwde federale staats
structuren immers ook gemakkelijk weggevaagd toen bleek dat de 
harde hand waarmee ze bijeen waren gehouden geen vuist meer 
kon maken. 
Ik repliceerde dat het verschil tussen zijn voorbeelden en de West
Europese situatie was dat ons integratieproces niet was afge
dwongen, maar het resultaat was van vrije en democratische be
sluitvorming. Bovendien, de openheid die het West-Europees inte
gratieproces kenmerkt, zal leiden tot meer onderling contact en 
daarmee tot meer wederzijds begrip tussen de burgers. Dit al
thans volgens de contacthypothese, een oud, zij het niet onbetwist 
leerstuk uit de sociale psychologie. Door het wederzijds begrip op 
het niveau van de individuele burgers zou dan voldoende vertrou
wen ontstaan, een hecht fundament voor een succesvol integratie
proces. 

Cultuuroerschil en integratie 

Dit is het antwoord dat veruit de meeste politici in Europa graag 
horen, maar op de achtergrond knaagde bij mij de wetenschappe
lijke twijfel. Zijn Oost- en West-Europeanen nu werkelijk zo ver
schillend dat we in het oosten een versnippering zien, ingegeven 

Prof. dr. Han Entzinger is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen 
aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 
Deze tekst is een bewerking van het coreferaat dat hij op 20 maart 1996 
aan de Universiteit van Amsterdam uitsprak bij de Duijkerlezing, welke 
werd gehouden door proJ. dr. Geert Hofstede. De tekst van de Duijkerlezing 
plus de beide coreferaten (het alulere tvas van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin) 
zijn gepubliceerd bij uitgeverij Bohn Stafteu Van Loghum in Houten. 
De tekst is tevens gebruikt als discussiestuk in het kader van het project 
'Voor de verandering'. 
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een nieuwe Duitse hegemonie - interpre
teren als de laatste stuiptrekkingen hier

van. Of zouden die laatstgenoemde ontwikkelingen juist tekenen 
zijn dat het West-Europees integratieproces zijn grenzen begint te 
naderen, ja zijn het zelfs misschien wel voorboden van een eenen
twintigste-eeuws nationalisme, zoals bijvoorbeeld Smith veron
derstelt? (1) Waarom zouden het einde van de Koude Oorlog en 
het wegvallen van een gemeenschappelijke vijand alleen in Oost
Europa de druk tot gemeenschappelijk optrekken kunnen wegne
men, en niet ook in West-Europa? Zijn wij in West-Europa, on
danks Reformatie, Verlichting en Franse Revolutie nu werkelijk 
zo veel rationeler dan onze Oost-Europese broeders en zusters? 
Ik ben van mening dat de culturele verschillen die binnen Europa 
bestaan niet zonder meer zullen verdwijnen onder invloed van 
welk integratieproces dan ook. Dat is trouwens ook niet gebeurd 
binnen elk van de afzonderlijke landen van Europa toen deze zich 
tot moderne natiestaten ontwikkelden. Italië is met zijn Mezzo
giorno natuurlijk een favoriet voorbeeld en ook Spanje is het in ve
le eeuwen niet gelukt een eenheidsstaat te worden. Zo ver hoeven 
we trouwens niet eens van huis te gaan. De grote rivieren in Ne
derland lijken de nationale eenheid vooral te bevorderen zodra ze 
buiten hun oevers treden. Zolang ze gewoon binnen hun beddin
gen blijven, is dit wel eens anders. 
Naast regionale verschillen binnen de Europese natie staten zijn 
er ook nog niet te verwaarlozen verschillen in cultuur die samen
hangen met godsdienst, maatschappelijke status, levensstijl, leef
tijd, politieke overtuiging en etnische herkomst. Dit soort verschil
len zal altijd en overal blijven bestaan en het is aan ons allen een 
democratische structuur te ontwikkelen die voldoende recht doet 
aan deze verschillen, maar die het tegelijk mogelijk maakt on
danks die verschillen in één verband samen te leven. Op het ni-

(1) Anthony D. Smith, Nations and Nationalum in a Global Era; 
Cambridge, Polity, 1995. 
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THE MA 

veau van de natie-staat is dat in West-Europa redelijk gelukt, zij 
het met vallen en opstaan en zij het met aanzienlijke verschillen 
in de aard van het eindproduct. Op het niveau van Europa achten 
velen een herhaling van dit proces vooralsnog minder waarschijn
lijk. Zo ook Hofstede, die zich afvraagt "hoe Europa kan worden 
verenigd met al die Nederlanders (en Belgen, Duit-
sers, Portugezen enzovoort) die niet anders kunnen 
dan zichzelf blijven". Hij komt dan tot de conclusie 
dat er duidelijke grenzen zijn aan de verenigbaarheid 

voor de Amerikanen net zoiets is als 'Parijs' voor de Fransen, de 
plek waar alle touwtjes stevig in handen worden gehouden. 
Dit is niet het geval. 'Washington' is voor de gemiddelde Ame
rikaan misschien nog wel verder dan 'Brussel' voor de gemiddelde 
Europeaan, en beide hoofdsteden worden met evenveel wantrou-

wen bezien. 

Het verschil tussen Europa en Amerika is nu dat de 
ambities van 'Brussel' in principe verder reiken dan 

die van 'Washington'. Dat heeft te maken met het van Europa: "De Verenigde Staten van Europa, 
naar het model van die van Amerika, zijn moge
lijk noch wenselijk", zo stelt hij (2). 

Welke Verenigde Staten? 

Op het eerste gezicht klinkt dat plausibel: Eu
ropa heeft nu eenmaal een totaal andere ge
schiedenis dan Noord-Amerika. Daar kon men 
nog niet eens zo lang geleden een nieuwe samenle-

Het Europees 
integratieproces lijkt 
zich steeds meer als 

een tovenaarsleerlillg 
aan ieders controle 

te onttrekken 

verschil in intensiteit van de overheidsbemoeie
nis op de beide continenten. In Amerika kent 
men, behalve in enkele noordelijke staten 
zoals Minnesota of Massachussetts, de 'nacht
wakersstaat'; in Europa kennen we de verzor
gingsstaat, zij het in gradaties. Nu zal men 

zeggen: die verzorgingsstaat is vooral een 
kwestie van sociaal beleid en dat kan toch zon-

ving opbouwen nadat de bestaande vrijwel compleet 
was uitgeroeid. Daar heeft sindsdien The Ameriean 
Creed geregeerd, een opmerkelijke ideologische com-
binatie van individualisme en nationalisme. In de 
Amerikaanse samenleving zou elk individu het door hard werken 
in beginsel van krantenjongen tot miljonair kunnen brengen. Dit 
vooruitgangsgeloof smeedde de Amerikaanse natie aaneen en zou 
haar superieur maken aan alle andere. De werkelijkheid was na
tuurlijk anders: al in 1944 wees Myrdal in zijn klassieke werk 
erop dat The Ameriean Creed in wezen An Ameriean Dilemma was 
(3). De sociale mobiliteit was en is in Amerika niet hoger dan in 
Europa, de Verenigde Staten ontlenen hun machtspositie veeleer 
aan hun omvang en hun rijkdom dan aan hun ideologie, en de 
Amerikaanse natie was en is minstens zo verdeeld langs etnische 
en raciale scheidslijnen als Europa. Zelfs het Engels is in zijn rol 
van lingua {ranea de laatste jaren onder druk komen staan. In het 
zuiden en in de grote steden hebben zich krachtige Spaanstalige 
lobby's ontwikkeld en juist over de noordgrens woekert de kwes
tie-Québec als een veenbrand. 

Er is echter één verschilpunt tussen Europa en Noord-Amerika 
dat in dit verband zeker van belang is, en dat heeft te maken met 
de rol van de staat, de overheid. Daar waar sommigen stellen dat 
het Verenigd Europa alleen maar een permanente strategische al
liantie kan zijn, denk ik dat die typering heden ten dage feitelijk 
juist eerder opgaat voor de Verenigde Staten, die van Amerika wel 
te verstaan, en niet die van Europa. De USA vormen een veel los
ser staatsverband dan menigeen in Europa geneigd is te denken. 
Er zijn grote verschillen tussen de staten in wetgeving, sociaal be
leid, politieke cultuur en de rol van de overheid. Op federaal ni
veau wordt vooral de grondwet bewaakt, en worden de buiten
landse betrekkingen en de defensie geregeld. Omdat wij daarmee 
buiten de USA verhoudingsgewijs veel te maken hebben, is ons 
beeld misschien wat vertekend, en denken wij dat 'Washington' 

(2) Geert Hofstede, "Wie is er bang voor Europa?"; 16tle Duijker-lezing, 20 
maarl 1996, Universiteit van Amstemam. 
(3) GURlwr My,.,lal,' An American Dilemma'; Netv York, Harper and Bros., 
1944. Zie ook: Benjamin B. Ringer, " We the People" and Otllers; Duality 
alld America's Treatment of Racial Minorities; New York, Routleclge, 1983. 
Voor een hedendaagse toekomstvisie op dit punt zie: Mie/wel Lind, 'TIte 

Next American Nation'; Netv York, Free Press, 1995. 
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der problemen tot de competentie van de lidstaten 
blijven behoren. Als Zweden zijn burgers graag van 
de wieg tot het graf verzorgt en Griekenland of Groot
Brittannië wil hen veel meer risico's zelf laten dra
gen, dan moet dat toch kunnen? Het verloop van het 

Europees integratieproces tot op heden maakt mij daarop niet zo 
gerust. 

Mijn ongerustheid is niet ingegeven door de vrees dat de bureau
cratie van de Europese Commissie er niet uit zou komen. Natuur
lijk is het een interessante uitdaging om nauw samen te werken 
met collega's met zo uiteenlopende bureaucratische tradities, en 
natuurlijk gaat hierbij wel eens iets mis. Uiteindelijk is de bu
reaucratie echter maar uitvoerder en heeft zij toch één groot ge
meenschappelijk belang, namelijk haar eigen voortbestaan. In dit 
opzicht zijn internationale bureaucratieën in hun functioneren 
niet zo goed vergelijkbaar met multinationale ondernemingen, die 
immers zijn onderworpen aan de wetten van de markt. 

Mijn ongerustheid omtrent het Europees integratieproces is ech
ter wel ingegeven door het feitelijk verloop daarvan. Het lijkt zich 
steeds meer als een soort tovenaarsleerling aan ieders controle te 
onttrekken. Ik doel daarbij niet eens zo zeer op het gebrek aan 
democratische controle, al is dit zeker een punt van groeiende 
zorg. Al jaren geleden wees de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid op het 'weglekken' van bevoegdheden: het natio
nale niveau geeft ze op, maar ze arriveren nooit, of sterk geampu
teerd op het Europese niveau (4). Wat ik vooral bedoel is dat 'Eu
ropa' dreigt te verworden tot een Europa van de regels, waarbij de 
ene regel de volgende weer oproept. Uiteindelijk ontstaat zo een 
netwerk van verordeningen, richtlijnen, programma's en andere 
regels, waarin geen burger zichzelf meer herkent en waarmee on
voldoende recht kan worden gedaan aan de culturele verschillen 
op ons continent. 

Economische integratie en verder 

Het Europees integratieproces is in gang gezet in de jaren na de 
'l\veede Wereldoorlog. Begrijpelijkerwijs stond het verlangen voor-

(4) Wetenschappelijke Raad voor liet Regeriagsbeleid, 'De onvoltooide 
Europese integratie'; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. 
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op nooit meer iets dergelijks te hoeven meemaken. Even begrij
pelijk koos men de integratie van enkele sectoren van militair
strategisch belang als speerpunt voor een breder integratieproces. 
Zo ontstonden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en 
Euratom. Al spoedig bleek dat de integratie van deze sectoren spill 
over effecten had naar de rest van de economie. Men begon de 
voordelen te zien van schaalvergroting in de produktie en van een 
vrijer onderling handelsverkeer: zij leidden tot een snellere wel
vaartsgroei. Voor een vlot verloop hiervan was het nodig tal van 
afspraken te maken, eerst over praktische zaken als de maat van 
stopcontacten of het vetgehalte van olijfolie, vervolgens over het 
bestrijden van concurrentievervalsing via staatssubsidies, het af
schaffen van douanetarieven, en daarna weer over het vrij verkeer 
van werknemers. Echter, als werknemers binnen de Unie vrij mo
gen circuleren, dienen afspraken te worden gemaakt over harmo
nisatie van diploma's, maar ook over de sociale zekerheid. Bij ont
stentenis van zulke afspraken, zal het land met de slechtste voor
zieningen een comparatief voordeel hebben boven dat met de 
beste, en dat leidt weer tot valse concurrentie. 

Van het een komt zo het ander. De ene regel roept de volgende op, 
en zo wordt langzaam maar zeker de soevereiniteit van de lidsta
ten ingeperkt. Op zichzelf is daarmee niets mis, zolang het althans 
maar op democratische wijze geschiedt. Het probleem is echter dat 
de wens tot grotere economische en monetaire eenheid duidelijk 
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de motor is van het Europees integratieproces. Ook in de huidige 
discussies over de EMU komt dat weer helder naar voren. De eco
nomische integratie heeft evenwel onontkoombare spill over effec
ten naar sectoren van sociaal en cultureel beleid, gebieden waar
op nationale identiteiten vanouds veel sterker tot uitdrukking 
komen dan bij het economisch beleid, waar vooral de markt re
geert. Kunnen die sociale en culturele sectoren dat wel bijbenen? 

Eén voorbeeld ter illustratie: in Nederland zijn bevolking en rege
ring altijd warm voorstander geweest van Europese integratie tot
dat, ergens aan het begin van de jaren '80, plotseling bleek dat ons 
sociale-zekerheidsstelsel de toets der Europese kritiek niet kon 
doorstaan omdat het aan mannen meer rechten gaf dan aan vrou
wen. Voor een land met de mond vol over emancipatie was dat een 
gevoelige klap. Het verweer dat, in verhouding tot andere landen, 
de vrouwen er in Nederland nog steeds niet slecht afkwamen, was 
niet acceptabel. Uiteindelijk moest Nederland door de bocht, als 
laatste in Europa en slechts enkele dagen voor de deadline. Het 
besloot voortaan de mannen evenveel te gunnen als de vrouwen, 
en niet andersom, zoals men bij een echt emancipatieproces mis
schien zou verwachten. 

Ook op andere gebieden die wij lange tijd beschouwden als ken
merkend voor de sociale houding van Nederland of typerend voor 
de Nederlandse cultuur, zijn we inmiddels gedwongen tot aanpas-
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singen. Denk aan ons prachtig verkavelde omroepbestel, dat in 
1989 door de komst van de 'Luxemburgse' zender RTL als een 
kaartenhuis ineen dreigde te storten en dat onlangs weer nieuwe 
klappen ontving toen zich een commerciële voetbalzender aan
kondigde. Het Europees mededingingsbeleid wint het hier duide
lijk van het Nederlandse mediabeleid zoals velen, vooral belang
hebbenden, dit graag zouden zien. Ook de inhoud van de televi
sieprogramma's wordt nu mede bepaald door de recente resolutie 
van het Europese Parlement, volgens welke niet te veel zaken van 
Amerikaanse makelij op onze buizen mogen verschijnen. Een af
spraak die duidelijk is ingegeven door een combinatie van Franse 
idiosyncrasieën op dit punt en belangen van de Europese filmin
dustrie, maar waarvan men zich kan afvragen of deze de persvrij
heid niet aantast. 
Franse idiosyncrasieën voeren ook volop de boventoon in het 
drugsbeleid, dat al geruime tijd sterk in de belangstelling staat. 
Wanneer Nederland uit sociale en volksgezondheidsoverwegingen 
het gebruik van soft drugs wil tolereren, zet Frankrijk de afspra
ken over de afschaffing van de grenscontroles onder druk. Zo 
wordt de effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg deels 
bepaald door het Europese vreemdelingenbeleid en zo heeft het 
Europese mededingingsbeleid repercussies voor het nationale cul
tuurbeleid. Men denke in dit laatste verband trouwens ook aan de 
discussie over de verbindende boekenprijs: is een boek een econo
misch goed, dat onder Brussel valt, of een cultureel goed, bestierd 
vanuit Zoetermeer? Wanneer zal trouwens de verzuiling in het on
derwijs eraan moeten geloven? 

Paradox 

De paradox die in deze ontwikkeling schuilt, is dat het sociaal en 
cultureel beleid de stiefkinderen dreigen te worden van het Euro
pees integratieproces omdat zij, bij ontstentenis van eigen regels, 
worden bepaald door andere regels van datzelfde integratieproces. 
Nog één' voorbeeld: opnieuw de sociale zekerheid. Had het Verdrag 
van Maastricht een sociale paragraaf gehad, dan hadden op grond 
daarvan afspraken kunnen worden gemaakt over hoogte en duur 
van uitkeringen, teneinde concurrentievervalsing tussen de lid
staten te voorkomen. Dit is niet gebeurd, en nu in de meeste lid
staten de overheid zich ook nog terugtrekt uit dit veld ten gunste 
van de particuliere verzekeringsmaatschappijen, wordt het socia
le-zekerheidsbeleid in wezen bepaald door het Europese mededin
gingsbeleid, waaraan ook deze maatschappijen zijn onderworpen. 
Een beter voorbeeld van sociaal beleid dat ondergeschikt is aan 
economisch beleid laat zich nauwelijks bedenken. 

Uit de voorgaande voorbeelden mogen we concluderen dat het Ver
enigd Europa wezenlijk anders van opzet is dan de Verenigde Sta
ten. De Europese integratie is vooral een integratieproces van eco
nomieën, gestuurd door een fijnmazig net van regelgeving. In de 
Verenigde Staten wordt op economisch terrein veel meer aan de 
markt overgelaten: de federale overheid stelt daar de grote lijnen 
vast, alsmede het buitenlands beleid. Juist op dit laatste punt, 
inclusief dat van de defensie, is 'Brussel' tot dusverre niet zo sterk 
gebleken, om het maar eens vriendelijk te zeggen. 

(5) De mondialiseri'lgsgedachte is op boeiende wijze geadstrueerd door: 
George Ritzer, 'Tlte McDonaldization of Society'; Thomand Dak., Pine 
Forge/Sage, 1993. 
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Mogelijke scenario's 

Het lijkt op dit moment onmogelijk het economisch integratiepro

ces te stoppen; zelfs stilstand is achteruitgang. De druk van het 
bedrijfsleven is groot en te veel politici hebben hun lot verbonden 
aan het welslagen van vooral de EMU, de eerstvolgende belangrij
ke stap. Het beeld dringt zich op van Europa als een voortdende

rende trein. Wat zou dit voor repercussies kunnen hebben op soci
aal-cultureel gebied in de lidstaten, in het licht van de door velen 
gedeelde veronderstelling dat nationale culturen zich niet zo ge
makkelijk aanpassen als nationale economieën? 

Ik zie vooralsnog drie mogelijkheden. De eerste is dat mijn analy
se niet klopt, en dat de Europese landen niet alleen in economisch, 
maar ook in cultureel opzicht naar elkaar toegroeien. Daarvan 
zijn stellig tekenen te vinden: heel Europa kijkt naar dezelfde tele
visieprogramma's, of dat nu gaat om voetbalwedstrijden of om 
soaps en heel Europa eet bij McDonalds. Buitenlandse vakanties 
en de immigratie stellen veel meer Europeanen dan voorheen 
bloot aan andere culturen; men mag hopen dat hierdoor meer be
grip ontstaat voor elkaar. De gedachte aan een soort culturele Eu
ropeanisering - of zelfs mondialisering - vindt haar wortels in het 
moderniseringsdenken, een favoriete ideologie tot in de jaren 
zeventig, die veronderstelde dat uiteindelijk de hele wereld de
zelfde westers-rationele beginselen zou onderschrijven (5). 

De tweede mogelijkheid is meer gedifferentieerd en alleen al daar
om met het vaak misbruikte etiket 'post-modern' te betitelen. Zij 
sluit aan bij de gedachten die Reich, de huidige Amerikaanse mi
nister van arbeid, op dit punt heeft ontwikkeld (6). Er zou zich in 
Europa een Europees, zo niet kosmopolitisch georiënteerde elite 
kunnen ontwikkelen van mensen die vreemde talen spreken, als 
student via Erasmus-uitwisselingsprogramma's aan universitei
ten elders in Europa hebben vertoefd, behoren tot het kader van 
multinationale ondernemingen en goed weten wat in andere lan
den te koop is, letterlijk en figuurlijk. De rest van de bevolking is 
en blijft veel meer op de eigen samenleving en cultuur gericht, 
soms eerder lokaal of regionaal dan nationaal. In het beste geval 
fungeert de kosmopolitische elite als verbindingsschakel tussen de 
wereld en de eigen landgenoten. In het slechtste geval zondert zij 
zich van die landgenoten af. Zo kan het Europees integratieproces 
de maatschappelijke tegenstellingen binnen de lidstaten verster
ken. 

Een derde mogelijkheid is dat de Europese bevolking op grote 
schaal het geloof in het integratieproces gaat verliezen. Men kan 
het niet meer bijbenen of krijgt het gevoel dat de voordelen op eco
nomisch gebied steeds minder opwegen tegen de nadelen op soci
aal en cultureel gebied. De Zwitserland-optie, zo zou men mis
schien geneigd zijn te denken, al legt de Zwitserse afzijdigheid van 
het integratieproces het land vooralsnog in econ<?misch opzicht 
geen windeieren, net als trouwens in het geval van Noorwegen. 
Het betere voorbeeld is dan ook Denemarken, waar het referen
dum in 1992 de toon zette voor de recente golf van Euroscepticïs
me die ook elders in Europa lijkt aan te slaan. Niet voor niets heeft 

(6) Robert B. Reieh, 'The Work of Nations'; NetJJ York, Vintage, 1992. 

IDEE - APRIL ' 97 



THEMA 

Washington: zetel van de Amerikaanse regering Foto's: Peter Kievits Brussel: centrum van de Europese bureaucratie 

deze omslag juist in Denemarken haar beslag gekregen. Op grond 
van onderzoek kan men verwachten dat de Denen het moeilijkst 
doen over regels waarin ze geen vertrouwen hebben (7). Denen 
nemen de regels kennelijk zeer serieus en dat wordt lastiger als 
het regels betreft die hun wortels vinden in een andere cultuur. 

In zo'n situatie resteren twee opties: uittreden, of net doen of de 
regels niet bestaan. Waar uittreden voor alle lidstaten steeds 
irreëler wordt, zou men in de toekomst wel eens steeds vaker voor 
de tweede optie kunnen gaan kiezen: je gewoon niets aantrekken 
van de regels uit Brussel. In dit opzicht hebben de Zuid-Europese 
landen bepaald een culturele voorsprong op de Noord-Europese. 
De staatssteun in Zuid-Europa aan bijvoorbeeld de luchtvaart- en 
de textielindustrie, tegen alle Brusselse regels in, vormt een teken 
aan de wand. Als law abiding West-Europeaan merk ik - in lijn 
met de gedachtegang van iemand als Brinkhorst - op dat dit de 
geloofwaardigheid van de overheid natuurlijk niet ten goede komt 
en het democratisch gevoel en de rechtszekerheid van burgers kan 
ondermijnen (8). 

Een sociaal en een cultureel Europa 

Langzaam begint het besef te groeien dat er grenzen zijn aan de 
verenigbaarheid van Europa. Die grenzen worden bepaald door 
verschillen in cultuur en zij lijken geleidelijk in zicht te komen. 
Het Europees integratieproces is tot op heden vooral gestuurd 
geweest door de economie. Daar liggen de grenzen van de ver
enigbaarheid veel verder, zo deze al bestaan. Dè grote uitdaging 
voor de komende tien jaar zal zijn hoe de tot dusverre succesvolle 
economische integratie voort te zetten in een situatie waarin cul
turele verschillen tussen naties steeds meer gewicht beginnen te 
krijgen. Met andere woorden: hoe gaan economische integratie en 
sociaal-culturele diversiteit met elkaar samen? Een vraag waar-

(7) Geert Hofstede, j,illemaal andersdenkenden', Amsterdam, Contact, 
1991, p.41. 
(8) Hauke Brunkhorst, 'Demokratre U/Id Differenz; fom klassischen :oum 
modernen Begriff des Politischen'; Frankfurt am Main, Fischer, 1994. 
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voor we trouwens ook in onze multi-culturele immigrantensamen
levingen steeds vaker worden gesteld. 

Ik beweer niet dat het niet kan, al zal Europa het moeilijker krij
gen dan de Verenigde Staten vanwege de traditioneel totaal ande
re verhouding tussen markt en staat. Door de huidige deregule
ringstendens zal Europa weliswaar iets meer op Amerika gaan lij
ken, zij het dat deregulering in Europa al te vaak toch weer blijkt 
te leiden tot nieuwe regels, al dan niet gesteld vanuit Brussel. Het 
alternatief - omkering van het integratieproces, dat inmiddels een 
halve eeuw oud is - is echter zo onaantrekkelijk en ook zo moeilijk 
voorstelbaar, dat de Europese trein wel zal doorrijden. Hopelijk 
zullen de machinisten zich tijdig realiseren dat niet iedereen hier
bij behoefte heeft aan een TGV, en dat sommigen zelfs de boemel 
al te snel vinden. De nieuwe rechtstreekse spoorlijn van Londen 
naar Parijs is hiervan het best denkbare symbool: supertraag tot 
Dover en razendsnel vanaf Calais. Kiest men de gezamenlijke 
snelheid verkeerd, dan zou Europa niet alleen een heropleving 
kunnen zien van het nationalisme, zoals mijn Russische gespreks
partner vreesde, maar ook een toenemend onbegrip binnen de lid
staten tussen de kosmopolieten en de lokalen. Om dit te vermijden 
is het van levensbelang dat sociale en culturele argumenten luider 
dan tot dusverre doorklinken in het Europees besluitvormings
proces .• 

IDEE - APRIL'97 

E 

I 
pelijl 
Enze 
Euro 
pees 
door 
ties € 

essa) 
deniE 
van I 
rosce 
en dl 
nigd 
sterk 
talitE 
onde: 
tie t1 

oorlo 
stan( 

"De I 

ties I 
was , 

steld 
Kriel 
gen ( 
niet , 
van I 
ling 
were 
De t, 

waaI 
aller 
hun 
gauv 
valli, 
ware 

Allan 



E 
T HEM A 

Wat maakt Europa 
zo Europees? 

Een gesprek met Michaël Zeeman over de mentaliteitsverandering in Europa, 
de koffiegrenzen van Europa en de rol van politici en cultuurdragers 

bij het unificatieproces. 

door Allan Varkevisser 

I n 1987 concludeerde Hans Magnus 
Enzensberger dat als er iets was dat 
de Europese landen gemeenschap

pelijk hadden, het hun verschillen waren. 
Enzensberger trachtte in zijn boek 'Ach 
Europa' het enthousiasme van de Euro
pees georiënteerde politici te relativeren 
door te wijzen op de verschillende tradi
ties en identiteiten binnen Europa. In zijn 
essay constateert Zeeman dat de geschie
denis inmiddels de temperende poging 
van Enzensberger heeft ingehaald. De Eu
rosceptici lijken thans in de meerderheid 
en de ambities van politici om een vere
nigd Europa snel tot stand te brengen zijn 
sterk verzwakt. Zeeman probeert de men
taliteitsverandering te begrijpen en komt 
onder meer uit bij een verschil in percep
tie tussen de oorlog-generatie en de na
oorlogse. Ons gesprek begint bij de tot
standkoming van dat besef. 

Onlangs publiceerde 
Michaël Zeeman een essay 

waarin hij een pleidooi hield 
voor een actieve bemoeienis 
van kunstenaars en schrijvers 

met de vormgeving van de 
Europese gedachte. Nu het 
Europese integratieproces 

stokt vanwege de euroscepsis 
onder de politici, is het de 

beurt aan de cultuurdragers 
om de Europese eenwording 

verder te brengen. 

Gemeenschap voor Kolen en Staal, die 
vooral was bedoeld om door economische 
samenwerking militaire conflicten uit te 
sluiten en een gemeenschappelijk belang 
tot stand te brengen. 
Mijn vraag is hoelang zo'n soort enthousi
asme kan worden gehandhaafd door een 
generatie die dat allemaal niet heeft mee
gemaakt. Zij kunnen nog maar heel moei
lijk het ideaal van Europa aanhangen van
uit het historisch bewustzijn van de Twee
de Wereldoorlog dat hen enkel door hun 
ouders is bijgebracht. 

In uw essay zeg u dat zowel de Euro
scepsis als het Euro-enthousiasme 
minder breed werden gedragen dan 
werd aangenomen. Gaat het ideaal 
van een Verenigd Europa dan aan de 
meeste mensen voorbij? 

"De constatering van een mentaliteitsverschil tussen de genera
ties kwam bij mij in twee gewaarwordingen tot stand. Enerzijds 
was er de Luikse rede van de Duitse kanselier Helmut Kohl, die 
stelde dat we in de eenentwintigste eeuw "Entweder Europa oder 
Krieg" zouden hebben. Toen ik dat hoorde, begon ik me afte vra
gen of dat werkelijk onze enige alternatieven zouden zijn. Is dat 
niet een tamelijk wanhopige reden om in een verdere vereniging 
van de Europese mogendheden te geloven? Angst voor een herha
ling van één van de gruwelijkste historische conflicten die de 
wereld heeft geteisterd. 
De tweede was een reeks gesprekken, uitgezonden door de BBC 
waarbij men op zoek was gegaan naar Euro-enthousiasten uit 
allerlei landen. In beeld verschenen grijsaards, in de nadagen van 
hun bestaan, vaak rijke mensen, tussen de 70 en 80 jaar oud. Al 
gauw bleek dat zij hun idealisme aanhingen omdat ze op een aan
vallige leeftijd de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Zij 
waren ook getuige geweest van de oprichting van de Europese 

A/lan Varkevisser is eindredacteur van Idee. 
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Het zijn zulke gecompliceerde gedachten dat ze hoofdzakelijk door 
een elite worden gedragen. Ik geloof niet dat je op Sicilië of in 
Hammerfest veel enthousisiame zult ontmoeten voor Europa enje 
hoeft ook de straat op te gaan om te informeren wie dit nu dragen. 
De Europese eenwording is een abstracte gedachte die moeilijk 

' valt uit te leggen. Het is dus een zaak van elites. 

De Europese gedachte wordt vooral door een politieke 
elite vormgegeven, maar in hoeverre wordt zij ook door 
een culturele elite gedragen en hoe belangrijk is dat? 

Ik denk dat het van doorslaggevend belang is de culturele elite uit 
te dagen zich hiermee te bemoeien. Europa is geen geografisch be
grip. Het is in feite het lastigste wereldeel dat we kennen. Afrika 
is uiteindelijk toch gewoon een eiland en ook de grenzen van Aus
tralië en Amerika zijn evident. Maar Europa eindigt nergens. Eu
ropa is een cultureel concept en ,daarmee ook uitermate lastig te 
definiëren. Er bestaat geen diverllifieerder cultuur op een beperkt 
aantal vierkante kilometers dan de Europese cultuur. Desalniet
temin hebben we allemaal wel het gevoel dat Europa wordt sa
mengehouden door één cultuur. Het zijn dus cultuurgrenzen die 
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de randen van Europa uitmaken. Ik heb weleens gekscherend 
over de koffiegrenzen van Europa gesproken: daar waar men nog 
normale koffie kan krijgen, bevind je je nog in Europa. Als het prut 

in een pannetje wordt, zit je in Klein Azië. De koffiehuizen van 
Oporto tot Odessa als culturele metaforen van Europa. 
En nu komt de paradox: vraag een Europeaan naar zijn cultuur en 
hij zal deze altijd in lokale termen definiëren. Of hij zal spreken 
over zijn wortels in bijvoorbeeld de Latijnse, de Britse, de Scandi
navische of de Slavische cultuur. Van Stockholm tot Syracuse zijn 
we erfgenamen zijn van de Helleens-Romeinse christelijke cultuur 
met allerlei varianten daarvan, maar tegelijkertijd beroepen we 
ons onmiddelijk op dat wat ons van elkaar onderscheidt. In Neder
land kennen we geen vreemder volk dan de Vlamingen, hoewel zij 
enorm op ons lijken. Je kunt ons niet grover beledigen dan te zeg
gen dat we Duitsers zijn. Terwijl het de Europese cultuur is die 
ons bindt en we dat als een evidentie beschouwen, roemen we ons 
juist in culturele termen op exotische verschillen. 
Daar komt bij dat er in het algemeen een enorme huiver lijkt te 
bestaan om zich vanuit de cultuur met de politiek te bemoeien. 
Dat wat Europa tot Europa maakt, onttrekt zich aan het politieke 

debat over de samenstel
ling van Europa en dat is 
curieus. Daar zit een ze
kere afweer in. 

Schrijvers als Enzens
berger bemoeien zich 
toch wel met Europa? 
Waaruit blijkt de de 
door u genoemde hui
ver? 

Enzensberger is de enige 
en laatste intellectueel 
die zich met het vraag
stuk van Europa heeft 
beziggehouden. De Fran
se historicus Jacques Le
Goff heeft nu een klein 

Michaël Zeeman boekje voor de jeugd ge-

schreven waarin hij het 
ideaal van de Europese integratie uitlegt. Terwijl onze schrijvers 
van Barcelona tot Warschau triomfen vieren en in toenemende 
mate kennis kunnen dragen van elkaars cultuur, is er vanuit de 
cultuur zelf geen actief pleidooi voor verregaande Europese sa
menwerking. In het verdrag van Maastricht is de cultuurpara
graaf een slotparagraaf en dat is veelzeggend. Terwijl we allemaal 
elkaars boeken lezen, schouwburgen bezoeken, voorstellingen en 
tentoonstellingen bekijken - kortom, gebruik maken van de nieu
we structuur van Europa - leeft er niet het bewustzijn om het ide
aal van Europa ook in culturele termen daadwerkelijk gestalte te 
geven. De culturele elite maakt dus wel gebruik van de verwor
venheden van de integratie, zowel op educatief nievau als weten
schappelijk en cultureel niveau, maar doet zelf niets. 
De culturele elite heeft het allemaal gedelegeerd aan de politici, de 
beroepsbestuurders. Eigenlijk komt mijn essay erop neer dat ik 
vind dat de culturele elite nu ook eens iets moet doen om de Euro
pese gedachte vorm te geven. Dat het niet alleen over tomaten, 
gekke koeien en varkenspest gaat, maar over veel meer. 
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Europese schrijvers hebben het veelal als hun taak 
gezien de gevoeligheid voor culturele diversiteit te ver
hogen. En in die zin hebben zij misschien wel de 
Euroscepsis gevoed. 

Ze hebben telkens één kant van de paradox gevoed. Het gaat na
tuurlijk ook om 'eenheid in verscheidenheid' zoals Enzensberger 

het zo mooi verwoordde. Wat ons bindt, is het feit dat we allemaal 
zo verschillend zijn. Je kunt ontzettend lang goochelen met para
doxen, maar er is zo langzamerhand heel goed benadrukt dat we 
allemaal verschillend zijn. Er staat meer op het spel dat dit soort 
leuke woordspelletjes. 
Alle cultuur is individueel. Alle kunst bepleit juist het indivuduele 
karakter, maar dat neemt niet weg dat het desalniettemin deel 
neemt aan iets. Dat hebben we kunnen zien toen de Fatwah over 
Rushdie uitging. Op dat moment beseften alle schrijvers van Pin
ter tot Nooteboom en van Grass tot Capriolo dat ondanks alle ver
schillen één ding hen bindt en dat is de grote liefde voor het vrije 
woord. 
Het is overigens een typisch Europees verschijnsel om zich altijd 
in negatieve definities over zichzelf uit te laten. De Occident wordt 
altijd gedefineerd als contrapositie, evenals Noord-Afrika. Bij de 
Fatwah over Rushdie is er ook sprake van zo'n bedreiging van bui
tenaf en dan voelen we ons opeens allemaal wèl verbonden met de 
Europese cultuur. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat 
ook op andere momenten wordt gedefineerd wat onze gemeen
schappelijke noemer is. 

U constateert in uw essay dat er ook tegenover Oost-Eu
ropa een mentaliteitswisseling is opgetreden. 

Het heeft ons ontzettend verrast dat het IJzeren Gordijn wegviel. 
Dat gordijn was voor onze zelf definitie eigenlijk heel comfortabel 
en maakte de situatie zeer overzichtelijk. Het was evident wie er 
bijhoorden. 
Nu het gordijn weg is, doet zich de vraag voor waar Europa op
houdt. Voor de culturele nabijheid van Polen zijn we allemaal nog 
wel gevoelig, evenals voor Tsjechië en Hongarije. Maar hoe zit dat 
met Bulgarije, Moldavië, de Oekraïne of Azerbedjan? Waar houdt 
het op? Eerst was er de euforie en werden allerlei mooie steden 
beter en gemakkelijker toegankelijk, maar nu is er een soort aar
zeling over welke landen nog bij Europa horen. Bolkestein heeft 
dat goed aangevoeld in het NATO-debat. 
Kijk ook maar eens naar de weifelmoedige houding ten opzichte 
van Albanië. De grote schaamte over het voormalig Joegoslavië is 
nog ons deel en nog geen honderd kilometer verderop ligt een land 
met een vergelijkbaar probleem maar niemand is er warm voor te 
krijgen. Nog los gezien van de vraag wat we daar zouden kunnen 
uitrichten, want zo'n vraag zou nooit bij ons opkomen met betrek
king tot bijvoorbeeld Polen. Ook in de politiek werkt men dus met 
historisch gevoede sentimenten. 
Je kunt hieraan zien hoe diep de culturele identiteit van Europa 
zit, maar tegelijkertijd als je het moet uitleggen, is dat nog niet zo 
eenvoudig. 

Kan men eigenlijk wel een politieke gemeenschap vor
men op het moment dat er alleen maar sprake is van een 
soort van diepe, historisch gevoede culturele verbintenis 
en niet veel anders dan dat? 
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THEMA 

Ik denk niet dat dat zo is. Er zijn heel goede re
denen om door te gaan met de Europese inte
gratieproces. 
Er moet een herdefinitie komen en die kan niet 
anders dan cultureel gedragen worden. Die zal 
je ook in het onderwijs moeten uitleggen aan 
mensen en in de media. De oude definitie dat je 
een Unie nodig hebt om oorlog te voorkomen, 
werkt niet. Alle mensen die aan die oorlog zou
den moeten deelnemen - Nederlanders, Fran
sen, Duitsers en Engelsen - kennen elkaar in
middels en gaan bij elkaar op vakantie. Ze heb
ben zich geunificeerd door mobiliteit, transport, 
door in elkaar om te trouwen, door op sociaal ni
veau contacten met elkaar aan te gaan. Zij zul
len nooit meer op elkaar gaan schieten. 
Zij hebben een nieuwe invulling van de Euro
pese gedachte nodig. Het zou best zo kunnen 
zijn dat we in economische zin de top al bereikt 
hebben, maar dat we in politieke zin nog een 
ontwikkeling kunnen maken naar een gemeen-

Een zigeunerfamilie: een van de vele etnische minderheden in Europa 

schapelijk buitenlands beleid of een gezamenlijk vluchtelingenbe
leid. Maar uiteindelijk kan dat alleen maar worden bereikt vanuit 
een cultureel concept van Europa. Dat kun je niet alleen maar van 
politici verwachten, zoiets moet ook gedragen worden door men
sen die in de cultuur een belangrijke rol spelen. Een goed voor
beeld vind ik het initiatief van de rectores van de universiteiten 
die samen een Erasmus-project hebben opgezet. Studenten krij
gen daarbinnen de mogelijkheid voor een bepaalde tijd aan buiten
landse universiteiten te studeren. Dat bevordert de eenheid want 
die studenten zitten met elkaar in dezelfde cafe's en praten en 
dansen met elkaar. Waar het om gaat is dat je een soort substraat 
krijgt van Europeanisering, van internationalisering. 

Wat betekent dit voor het tempo van de Europese een
wording? Culturele veranderingen verlopen immers al
tijd veel trager dan economische en politieke verander
ingen. 

Je ziet reeds dat men uitgaat van een ander tijdsbestek. De voort
gang tussen '80 en '90 is veel groter geweest dan wat er in de jaren 
'90 is totstandgebracht. Er is nu een enorme fixatie op de Euro
munt. Alle regeringsleiders zijn huiverig voor het idee dat de ge
stelde norm voor toetreding door bijna niemand wordt gehaald. 
We leggen onszelf kennelijk normen op, die we niet kunnen halen. 
Hoe realistisch is dan zo'n Euromunt? In de jaren '90 zijn we niet 
zoveel verder gekomen met de Europese integratie. En het is zeker 
zo dat je als je het culturele draagvlak solide wilt maken, je over 
een veel langduriger proces praat dan een 3% norm. 

Wat kan de rol van politieke partijen zijn in dit proces? 

Die kan heel groot zijn. De mythe dat de ideologieën ten einde zijn 
is zeer gevaarlijk. De ideologieën zijn niet ten einde, maar enkele 
1ge eeuwse maatschappijopvattingen zijn zover uitontwikkeld en 
ingehaald door de tijd dat ze nu niet meer de basis van een poli
tiek programma kunnen vormen. Er is een ontzettend belangrijk 
systeem van waarden en idealen te formuleren door politieke par
tijen, zeker in Europees verband. Waar het omgaat is dat de Eu
ropeanen elkaar inmiddels veel beter kennen en gevoed worden 
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door het idee dat het neo-liberalisme niet alleen de enige ideologie 
is maar ook één die je kunt narekenen. Dat is allemaal quatsch. 
Het gelijk van de markt, dat is nog eens een ideologie. Ik denk dat 
politieke partijen daar een onwaarschijnlijke hoeveelheid alterna
tieven tegenover kunnen formuleren. Zeker als het gaat om het 
ontwikkelen van ideeën die aansluiten bij de leefwijzen van men
sen in Europa. 
Door onze toegenomen mobiliteit hebben we veel meer kennis van 
elkaar en tegelijkertijd taant die kennis. Nog zo'n paradox. Er is 
een heel gevaarlijke kloof aan het optreden tussen de Noordkant 
van het romeinse rijk en de Zuidkant ervan, zeg maar, het latijn
se deel van Europa. Onze kennis van Frankrijk neemt af, terwijl 
ons bezoek aan het land toeneemt. Het wordt steeds meer een va
kantieland. Kennis van de manier van leven, het elkaar kunnen 
verstaan en snappen waar het om gaat, neemt alleen maar af. Dat 
is treurig en daar ligt voor politici een belangrijk ideaal: hoe houd 
je dat contact gaande? 

Thel beleidsmakers zullen concluderen dat er program
ma's moeten komen voor het onderwijs waarin op bu
reaucratische wijze en volgens formele definities wordt 
uitgelegd wat Europa is. 

Ja, en dan krijg je een verandering van de agrarische politiek in 
cultuurpolitiek en dan ben je nog veel verder van huis. Je kan niet 
zo'n ideaal vormgeven door middel van bureaucratie. Politici heb
ben daarin onvoldoende het voortouw genomen, zij hebben dat uit 
handen gegeven aan de bureaucratieën. Natuurlijk moeten er re
geltjes zijn, maar je kunt nooit de vomrgeving van de gedachte wat 
ons belang is bij een gemeenschappelijk Europa laten ontstaan 
vanuit bureaucratische regelgeving. Daar is meer voor nodig. 
Het interessante is of Europeanen in plaats van negatieve zelfde
finities of formele bureaucratische opvattingen in staat zullen zijn 
een andere definitie van Europa te geven. Een verklaring aan 
elkaar kunnen aanbieden waarom ze in Hammerfest en Sicilië 
kunnen komen en het gevoel hebben dat ze in zekere zin thuis 
zijn. Dat zou je met culurele uitwisselings programma's moe~n 
proberen te bevorderen. In plaats van bovenaf op te leggen wat 
Europa is . • 
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De donkere kamers van Europa 
door Jelle van Buuren 

D e anekdote wil dat de Spaanse 
ambassadeur in België altijd 
een paar koffers klaar heeft 

staan. Zijn bestaan is onzeker, want met 
een zekere regelmaat haalt Spanje zijn di
plomatieke vertegenwoordigers terug uit 
Brussel. Steevast gebeurt dat uit protest 
tegen de in Spaanse ogen schandalig cou
lante behandeling die gevluchte ETA-ver
dachten in België ten deel valt. 
Binnenkort kan de ambassadeur definitief 
zijn koffers uitpakken. Vorig jaar septem
ber sloten de lidstaten van de Europese 
Unie de 'Overeenkomst betreffende uitle
vering tussen de lidstaten van de Unie' af. 
Met als belangrijkste gevolg dat het poli
tieke karakter van een delict voortaan 
geen grond meer is om uitlevering te wei
geren. De Spaanse minister Belloch vatte 
de portee van het Verdrag kort en krachtig 
samen: "politieke delicten zijn niet ge
rechtvaardigd in de Europese Unie" (1). 

Daarmee wordt niet alleen een streep ge
zet onder een lange strafrechtelijke tradi-

Drie jaar geleden verzekerde 
Laurens-Jan Brinkhorst dat 

de ETA-leden. Bovendien houdt de rege
ring er haar eigen 'doodseskaders' op na. 
Het zijn nauwelijks betwistbare feiten, die 
er blijkbaar niet zoveel toe doen in de hui
dige fase van de Europese integratie. De 
druk om tot een of andere vorm van poli
tieke integratie te komen is zo groot, dat 
andere belangen dienen te wijken. Dat 
laat de uitspraak van minister Sorgdrager 
ook zo mooi zien: er komt een politieke 
unie, dus moét je elkaars systeem wel ver
trouwen. De omgekeerde volgorde zou lo
gischer zijn. 

het Verdrag van Maastricht 
echt de "laatste samenzwering 

der ingewijden zou zijn. " 
De wens zal wel de vader 

van de gedachte zijn geweest. 
De Internet-site, waarop 
verslag werd gedaan van 

de huidige Europese 
onderhandelingen, is al weer 

gesloten: te openbaar, 
oordeelde een aantal lidstaten. 

De terugkeer van de geschiedenis 

De druk die op de Europese integratie 
staat, wordt vooral bepaald door de sterk 
veranderde internationale verhoudingen. 
Lange tijd was de vorming van een inter
ne markt de belangrijkste inzet van de 
Europese integratie. De constellatie van 
de Koude Oorlog bood een bipolaire as 

Europa en de democratie, 
het blijft een 

ongemakkelijk koppel. 

tie, waarin staten verdachten van politie-
ke delicten niet uitleveren, er zit ook een sterk ideologische dimen
sie aan het Verdrag. Blijkbaar zien de Lidstaten zich als het demo
cratisch eindpunt van de geschiedenis. Het is een ultieme door
trekking van het essay van Fukuyama: er bestaat geen ideologi
sche diversiteit meer. Door de ondertekening van het Verdrag 
wordt deze - betwistbare - stelling als het ware gematerialiseerd. 
Minister Sorgdrager schreef de Tweede Kamer dat wie met elkaar 
een politieke Unie organiseert, ook elkaars politieke systeem moet 
respecteren: "je zult elkaar op dat punt moeten vertrouwen" (2). 

Deze uitspraak is om meerdere redenen interessant. Er kunnen 
gerust grote vraagtekens worden gesteld bij het onvoorwaardelij
ke vertrouwen dat de Nederlandse regering uitspreekt in de 
rechtsstaten van de Europese Unie. In België en Italië, om maar 
twee voorbeelden te noemen, stapelen de (corruptie)schandalen 
zich nog steeds op en moeten de contouren van een rechtsstaat 
met een lampje worden gezocht. 
Frankrijk, om nog een voorbeeld te geven, krijgt volgens de 
Volkskrant de "trekken van een politiestaat", met name in relatie 
tot de behandeling van migranten (3). 

En in Spanje martelt de politie volgens een rapport van de eer
biedwaardige Raad van Europa stelselmatig al dan niet vermeen-

Jelle van Buuren is verbonden aan Eurowalch, onderzoeksbureau op hel 
gebied van Europese integralie. 
(1) Dec/aralion on exlradition, Brussel, 23-11-95 
(2) Kamersluk 23490 nr. 45, 19-3-96 
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waaromheen vele internationale relaties 
en belangen zich vrijwel automatisch groe

peerden. De trans-atlantische samenwerking gaf West-Europa 
een grote invloed in de globale economische en politieke verhou
dingen. Het waren grotendeels externe factoren die de na-oorlog
se West-Europese verhoudingen schraagden. Met onder andere 
als gevolg dat de onderlinge relaties min of meer waren bevroren. 
Sinds 1990 'keerde de geschiedenis echter terug' (4) in Europa. 
Machtsblokken vallen uiteen en oude tegenstellingen herwinnen 
speelruimte. De gevolgen zijn duidelijk te zien in het uiteenvallen 
van het Sovjet-imperium, met alle bijbehorende (burger)oorlogen, 
regionale spanningen en conflicten. Maar ook voor de lidstaten 
van de Europese Unie zijn de gevolgen ingrijpend. Aloude politie
ke en economische belangen en tegenstellingen, die veertig jaar in 
het vriesvak van de geschiedenis vertoefden, leven plotsklaps - zij 
het in afgezwakte vorm - weer op. 
Een andere reeds langer bestaande factor van belang is de dyna
miek van technologie, communicatie en mobiliteit die de econo
mieën van samenlevingen in de richting van een mondiale markt 
dwingt. Er vindt een 'triadisering' van de wereldeconomie plaats: 
investeringen, productie en handelsstromen concentreren zich in 
drie kerngebieden: Japan/Zuidoost-Azië, Noord-Amerika en West
Europa. De onderlinge concurrentie neemt scherpere vormen aan 

(3) De Volkskrani 27-3-95 
(4) Stabilileil en veiligheid in Europa, WRR, Den Haag 1995 
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THEMA 

en vrijwel elke regering is geobsedeerd door de vraag: 
hoe prijs ik andere landen uit de markt? 

Fragmentatie en integratie 

In de chaotische context van de nieuwe wereldorde 
wordt Europa geconfronteerd met fragmenterende ont
wikkelingen. Niet langer kan vertrouwd worden op de 
integrerende effecten van de Interne Markt alleen. Het 
verzekeren van politieke stabiliteit wordt in toenemende 
mate als voorwaarde gezien voor monetaire stabiliteit en 
het functioneren van de interne markt. Naast 'meer 
markt' is er een roep om 'meer staat' in Europa. 
Deze Europese 'staat' krijgt twee belangrijke functies 
toebedeeld. De eerste is het garanderen van de externe 
veiligheid van Europa. In een wereld van toenemende 
vraag naar kapitaal kan politieke onrust aan de grenzen 
van Europa van bepalende betekenis zijn voor het aan
trekken van investeringen. De tweede - en voor dit arti
kel relevante - functie is het garanderen van de interne 
politieke stabiliteit. Als potentiële bedreiging voor de 
interne stabiliteit worden doorgaans asielzoekers, terro
risten en criminelen in één adem genoemd. Een soort 
vervaarlijke drietrapsraket, waarmee sinds de jaren 
tachtig de eerzame burger de stuipen op het lijf wordt ge
jaagd. 
De daarmee samenhangende beleidsterreinen zijn het 
domein van de Europese Raad voor Justitie en Binnen
landse Zaken. Binnen deze JBZ-Raad vindt de samen
werking plaats op de gebied van justitie, politie, douane, 
inlichtingendiensten, maar bijvoorbeeld ook asiel en mi
gratie. Uit de koker van deze Raad kwam, ironisch ge
noeg, ook het Uitleveringsverdrag dat het democratisch 
karakter van Europa bewierookt. Deze JBZ-structuur 
voldoet namelijk op geen enkele wijze aan de grondbe-
ginselen van een democratische rechtsstaat. 
De JBZ-samenwerking is weliswaar institutioneel verankerd in 
het Verdrag van Maastricht, maar naar vorm intergouvernemen
teel. Dat betekent dat de instituties van de Europese Unie - De Re
kenkamer, Het Europees Parlement, het Europese Hof van Justi
tie - vrijwel buiten spel staan. 
De nationale parlementen kunnen ook nauwelijks controle en in
vloed doen gelden. Het Nederlands Parlement staat er in verhou
ding nog het beste voor. Het heeft bedongen dat de regering de 
geannoteerde agenda bekend maakt van de JBZ-Raad en niet zon
der voorafgaande toestemming haar steun mag verlenen aan bin
dende besluiten (5). In de praktijk blijkt enige vorm van invloed 
echter buitengewoon moeilijk. Het CDA-kamerlid De Hoop Schef
fer, toch niet het prototype van een radikalinski, noemt de demo
cratische controle ronduit "een farce" (6). 
Het voor een levendige democratie wezenlijke politieke en publie
ke debat wordt in hoge mate gefrustreerd omdat de onderhande
lingen zich in ambtelijke en politieke achterkamers afspelen. 
Daarmee zijn essentiële beleidsterreinen, die rechtstreeks raken 
aan de burgerrechten, uit hun constitutionele en institutionele 
verankering gelicht en in een democratisch en juridisch vacuüm 
terechtgekomen, waarin ook nog eens een welhaast pathologische 

(5) Tol op de dag va/l va/ldaag beslaaI er echler grole o/lduidelijkheid e/l 

o/le/ligheid over wa/l/leer ee/l besluil /lU 'bi/ldend' is. 
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Douanepolitie 

zucht naar geheimhouding heerst. De eerste aanzetten tot Euro
pese staatsstructuren dragen daarmee ronduit autoritaire trek
ken. 

Consensus via de achterdeur 

Er schuilt echter nog een groot gevaar in de nu gangbare praktijk 
van Europese besluitvorming. Samenwerking of zelfs harmonisa
tie van beleid en regelgeving kan een goede, soms noodzakelijke 
stap zijn. Maar aangezien het hier gevoelige terreinen betreft, ver
eist zoiets uitgebreide politieke en publieke discussie. Het gaat nu 
eenmaal niet om de harmonisatie van de technische specificaties 
van een vorkheftruck. 
De pogingen om tot materiële harmonisatie te komen, zijn vrijwel 
allemaal mislukt omdat de Lidstaten het op een groot aantal pun
ten oneens zijn. Om toch te kunnen samenwerken tegen de 
'gemeenschappelijke bedreiging' wordt er steeds vaker een nood
greep toegepast: als uitgangspunt wordt de 'principiële gelijk
waardigheid' van de nationale rechtsstelsels genomen. In de woor
den van J.P.H. Donner, vurig pleitbezorger van deze optie: "Een 
effectieve criminaliteitsbestrijding wordt niet gerealiseerd met 
gelijke waarborgen voor de verdachten, maar door de zekerheid 

(6) Kamersluk 23 490 /Ir. 23, 2-3-95 
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dat de diensten van een lidstaat ook optreden, wanneer niet hun 
directe belangen in het geding zijn, maar die van andere lidstaten. 
Dat geldt ook voor onderwerpen als grensbewaking en vreemde
lingenbeleid" (7). 
Het Uitleveringsverdrag is een loepzuiver voor
beeld van die gedachtegang. Lastige kwesties als: 

Praktisch heeft dit zich vertaald in de pro-actieve recherche en 
informatie-analyse: het verzamelen en ontleden van alle mogelij
ke gegevens over gepleegde dan wel nog te plegen strafbare feiten 

en over daders dan wel mogelijke daders. Daarmee 
worden alle burgers tot een potentieel gevaar ge
bombardeerd. Waar dat toe kan leiden, laat een 

wat is burgerlijke ongehoorzaamheid, in hoeverre 
bieden stelsels voldoende ruimte voor de politieke 
articulatie van afwijkende meningen, hoe zorgvul
dig is de rechtspraak, welke activiteiten worden 
wel of niet strafbaar gesteld, worden zo omzeild. 
Vervolgt de Duitse justitie de makers van een poli
tiek tijdschrift dat in Nederland niet is verboden? 
Nederland levert uit, want 'politieke delicten' be
staan immers niet meer. Op die manier wordt via 
de achterdeur een inter-statelijke politieke consen
sus geforceerd opgelegd. Het is een politiek van 
voldongen feiten, die juist op deze terreinen niet al
leen ongepast, maar ook gevaarlijk is. 

Nederland voorbeeld uit België zien. De Rijkswacht startte in 
1994 'Operatie Rebel'. Uitgaande van de veronder
stelling dat de heroinesmokkel grotendeels in han
den was van de Turkse maffia, werden de gegevens 
van àlle 500.000 in België levende Turkse migran
ten door de computers gehaald (10). 

levert de makers 

van een, 

in Nederland niet 

verboden, politiek 

tijdschrift uit aan 

Eenzelfde omslag in het denken valt te ontwaren 
op het gebied van terrorisme-analyse. Men heeft 
het tegenwoordig over een anoniem, 'terrorisme 
zonder handtekening'. Zonder zeer complexe en 
wereldwijde opsporingsmethoden zijn de anonieme 
daders niet te vinden, zo wordt geredeneerd. 
Langzaamaan ontstaat het beeld van een Europa 
dat bedreigd wordt door diffuse, alom aanwezige 
interne en externe vijanden, en dat verdedigd 

Duitsland, want 

'politieke delicten' 

bestaan Immers 
Zo wordt niet alleen heel makkelijk aan de rafel
randen vim de verschillende rechtsstelsels heenge
gaan, er wordt ook een enorm voorschot op de toe-

niet meer 

komst genomen. In verschillende lidstaten winnen 
extreem-rechtse partijen nog steeds aan invloed. 
Wat als ze in een lidstaat op het pluche belanden? Waar zal het 
separatisme van de 'Liga Nord' toe leiden? Blijft de maatschappe
lijke conflictstof, die zich in de metropolen ophoopt, smeulen of zal 
het ontvlammen? Wat betekent het feit dat burgers zich steeds 
meer van traditionele politieke organisaties afwenden voor de toe
komst van de politieke instituties? 
Een achterdochtige verklaring lijkt op zijn plaats: waarschijnlijk 
beseft men in leidende Europese kringen heel goed dat er tal van 
sociale en politieke spanningen bestaan in de verschillende lan
den. Deze spanningen lopen op door de grote maatschappelijke 
veranderingen die worden geïnitieerd door het proces van econo
mische en politieke aanpassing, waartoe opgelegde Europese een
heidsconstructies de lidstaten dwingen. Daarom bouwt men aan 
een juridisch en politioneel instrumentarium dat in geval van 

. nood de voor de Interne Markt zo belangrijke politieke stabiliteit 
kan afdwingen. 

De binnenlandse vijand 

Deze zienswijze vindt ondersteuning in de fundamentele ver
schuiving die zich heeft voltrokken in het denken over recht en or
de. Het accent is komen te liggen op een ideologie van de binnen
landse veiligheid (8). In plaats van een denken over preventie en 
repressie van misdaden binnen een rechtsstatelijk kader, wordt er 
gesproken over een oorlog tegen een binnenlandse vijand. In de 
woorden van Hirsch Ballin, die op dit terrein de ideologische ba
kens definitief heeft verzet: "Politie, Openbaar Ministerie en rech
terlijke macht moeten een slag leveren die er in feite een is om de 
macht in onze samenleving" (9). Asielzoekers, illegalen, en crimi
nelen wisselen in dit vertoog van de bedreigde binnenlandse vei
ligheid moeiteloos van plaats. 

(7) }.P.H Donner, Europa, Wat nu? WRR, Den Haag 1995 
(8) Zie voor een kritische beschouwing: Hago Durieux en Damián Zaitch, 
Georganiseerde misdaad, maffia en bill1lenumdse veiligheid in Nederland, 
in: Recht en Kritiek 22 (1996) 2 
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wordt door even diffuse politiestructuren, op basis 
van beleid dat in een juridisch en democratisch 
vacuüm vorm krijgt. In de databases stapelen de 

gegevens zich op, klaar om te gebruiken als het politieke licht op 
groen springt. Of eerder, want in hoeverre de politiek nog grip 
heeft op het opsporingsapparaat weet niemand. 

Gedroomd Europa 

Het streven naar een (politiek) stabiele samenleving is op zich 
natuurlijk eerbiedwaardig en nobel. De vraag is alleen: hoe? 
Waarschijnlijk biedt een rechtvaardige verdeling van welvaart, 
macht en levensperspectief op de lange termijn de beste garantie 
voor een stabiele, tolerante, solidaire en 'ontspannen' samenle
ving. Dat geldt zowel op kleine schaal als op grote schaal. 
Het is zeer de vraag of het zo populaire neo-liberale paradigma, 
waarbij het marktmechanisme wordt opgevat als organisatorisch 
principe voor alle maatschappelijke niveaus, een dergelijke stabi
liteit kan garanderen. 
Samenlevingen die zowel ideologisch als materieel steeds meer 
worden gestempeld door noties als concurrentie, persoonlijk ge
win, materieel succes en eigen-schuld-dikke-bult, worden hard
vochtig, ruwen onzeker. Kleine en grote criminaliteit kan in die 
optiek enigszins cynisch worden omschreven als de voortzetting 
van de vrije markt met andere middelen. De sociale conflicten en 
maatschappelijke verruwing kunnen dan alleen nog maar te lijf 
worden gegaan met repressie. 
Deze vorm van symptoom-bestrijding draagt het gevaar in zich 
van een 'militarisering van de samenleving'. Enerzijds krijgt een 
'lawand order-benadering' de overhand, waarin rechten gemak
kelijk worden opgevat als hinderlijke obstakels voor efficiënt op
treden. Maar veiligheid wordt ook steeds meer een 'waar' dat ver
handeld wordt op een markt. En zoals dat nu eenmaal werkt op 
een markt, degenen met de meeste middelen kunnen het meeste 

(9) De Volkskrant 16-10-93 
(10) De Morgen, 24-6-96 
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kopen. In Amerika, het neo-liberale droomland, heeft dit proces 
geleid tot het ontstaan van 'compounds': middeleeuws aandoende 
steden, afgeschermd door muren, prikkeldraad en particuliere be

wakers, waarachter de 'rich and happy' zich verschuilen. 
Een ander voorbeeld van waartoe het denken in termen van 'be
dreiging en afscherming' leidt is de recente ophef over mensen
smokkel. Alom wordt erkend dat er twee redenen zijn voor de toe
name van mensensmokkel: het voortduren van de redenen om te 
vluchten, en de steeds strengere immigratiewetten waardoor het 
vrijwel onmogelijk is om op een 'legale' manier Europa te bereiken. 
Het antwoord ligt dan voor de hand: versoepe-
ling van de immigratiewetten en een serieuze 
bestrijding van de oorzaken die mensen doen 
vluchten. 
Maar die oplossing wordt als 'politiek onhaal
baar' afgedaan. Dus wordt er gekozen voor nog 
strengere straffen, nog betere grensbewaking, 
nog meer bevoegdheden voor politie en justi
tie. Dat treft in eerste instantie de asielzoe
kers. Maar het leidt ook tot de vraag aan de 
niet-direct getroffenen, of men in een dergelij
ke samenleving wenst te wonen. Fort Europa 
in een onzekere, bedreigende wereld, met 
daarbinnen ook weer allerlei fortjes waarin 
bange menseIl' zich verschuilen. Is dat nu het 
gedroomde Europa? 

Macht en tegenmacht 

Het politieke establishment in Europa lijkt 
zich geheel verbonden te hebben aan de inge
slagen weg. Desnoods zonder toetsing van las
tige criteria als openbaarheid, democratische 
waarborgen en controle. De historicus Brand, 
die een WRR-rapport schreef over de gevolgen 
van de Europese integratie voor Nederland, laat er geen misver
stand over bestaan: "Alleen degenen die niet beseffen wat er in de 
jaren voor 2000 op het spel staat - namelijk te komen tot Europees 
handelingsvermogen - zullen durven klagen over het democratisch 
tekort" (11). Een standpunt dat onlangs werd onderschreven door 
de PvdA: "Gesteld voor de keuze: eerst meer democratie of eerst 
meer beleid in Europa, kiezen we voor het laatste" (12). En het 
CDA had een kleine variant op het blijkbaar populaire thema 'zet 
de burger buitenspel'. Herzie het verdrag van Maastricht op zoda
nige wijze, stelde het Wetenschappelijk Instituut met boerenslim
heid voor, dat er nèt geen verdragswijziging voor nodig is. Dan 
hoef je de uitkomst ook niet aan de bevolking voor te leggen (13). 
Het is het beeld van autoriteiten die eens flink de mouwen opstro
pen om daadkrachtig, slagvaardig en effectief het van alle kanten 
bedreigde Europa de volgende eeuw in te loodsen. Openbaarheid, 
transparantie, de principes van de rechtsstaat, democratie: het 
zijn waarden die ondergeschikt zijn en waar we vooral nu even 
niet over moeten zeuren. Dat zijn opmerkelijke geluiden in het 
continent dat zich zo graag ziet als de bakermat van vrijheid en 
democratie. 
Het gebeurt natuurlijk in ons aller belang. Want ook dat is een 

(11) Internationale Spectator, september 1995 
(12) Voorbij de waterlinie; het buitenland van de PvdA, september 1996 

15 

gevolg van het praten in termen van bedreiging en verdediging: er 
wordt een onproblematisch 'wij' geconstrueerd. Alsof er een alge
mene consensus bestaat over hoe Europa er uit zou moeten zien. 

Alsof 'we' allemaal hetzelfde belang hebben bij het Europa dat in 
de steigers staat. Dat is dus niet zo. 

Het is op zich geen probleem dat machtscentra van niveau en plek 
veranderen, zolàng de verschuivende macht maar wordt gevolgd 
door adequate vormen van democratische en juridische controle. 
Momenteel ontstaan er in Europa ongecontroleerde machtscentra. 

De strijd tegen de drugsproblematiek wordt gevoerd 
als een oorlog tegen een binnenlandse vijand 

Het betekent de 'Belganisering' van de Europese politiek: natio
nale democratische structuren worden een lege huls en op andere, 
ondoorzichtige niveaus vestigen zich feitelijke machtsapparaten. 
Montesquieu heeft opgemerkt dat macht inherent expansief is: 
macht stoot door tot zij op een hindernis stuit. Vandaar zijn devies: 
macht kan alleen door tegenmacht worden ingetoomd. Net zoals 
de nationale democratische rechtsstaten indertijd zijn bevochten 
op een onwillig politiek en economisch establishment, zal dat nu 
op Europees niveau moeten gebeuren. Dat vraagt om een bewe
ging die onverkorte handhaving eist van de principes van demo
cratische rechtsstaten, óók en juist als het gaat om processen die 
door de Europese integratie worden genitieerd. Democratie is im
mers nooit vanzelfsprekend, maar vereist een permanente inzet. 
De geschiedenis leert dat dergelijke bewegingen van 'onderop' hun 
kracht en dynamiek verkrijgen als er koppelingen ontstaan met 
verlichte elites en kritische geesten in een breed maatschappelijk 
spectrum. Het wordt interessant welke positie D66 gaat innemen. 
Niet in woorden, maar concreet in de huidige politieke machts
verhoudingen. Welke positie zal een partij kiezen die er een zeke
re eer in stelt er geen ideologie op na te houden en wiens voorzit
ter verklaarde: "Principes zijn niet heilig bij D66?" (14) .• 

(13) Op weg naar de intergouvernementele conferentie 1996, 
Wetenschappelijk InstUuut voor het CDA, Den Haag, augustus 1995 
(14) Vrij Nederland, 22-2-97 
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Europees infrastructuurbeleid 
en de gevolgen voor natuur en milieu 

door Frédérique Minderhoud 

O
m te voorkomen dat Nederland 
het 'Jutland van Europa' zal wor- . 

den, stopt de overheid grote be
dragen in de ontwikkeling van de infra
structuur. De prioriteiten van de Neder
landse overheid liggen dan ook bij alles 
wat beweegt, en via "aansluitingen op in
tercontinentale en Europese verplaat
singsnetwerken, verbindingen tussen 
tweede-lijnsknooppunten aan hoofdtrans

portassen en koppelingen via alle relevan
te inlandmodaliteiten tussen mainports en 
overige transportregio's" (1) wordt een in
haalplan voor de Nederlandse infrastruc
tuur uitgezet. In gewoon Nederlands bete
kent dit dat de vrije hand wordt gegeven 
aan de (lucht)havens Schiphol en Rotter
dam, de aanleg van de Betuwespoorlijn, de 
Hogesnelheidsspoorlijnen door Zuid- en 
Oost- Nederland en de ontwikkeling van 
een dertigtal wegen. 

In Nederland is de strijd om 

de fysieke ruimte losgebarsten 
en deze strijd zal het 

politieke toneel meer en meer 
beheersen. Dit gevecht om de 

Het Trans Europese Netwerk 

De agenda voor het realiseren van groot
schalige infrastructurele projecten waar
mee ons land op de komende eeuw moet 
worden voorbereid, is niet alleen op natio
naal niveau ontwikkeld. Deze agenda is 
tevens het resultaat van het beleid van de 
Europese Unie (EU). 

schaarse ruimte staat niet op 
zich. Ook de EU ontwikkelt Al in 1990 besloot de Raad van Transport

ministers van de Europese Unie tot het 
opstellen van een programma ter verbete
ring van de Europese infrastructuur, het 
zogenaamde Trans Europese Netwerk 
(TEN) (2). Het TEN omvat drie terreinen: 
vervoer, telecommunicatie en energie
overdracht. Vervoer heeft met 60 % het 
grootste aandeel in dit programma. De 
achterliggende gedachten van het ver
voersprogramma zijn volgens Neil Kin
nock, lid van de Europese Commissie en 

steeds meer plannen en 
projecten voor de 

infrastructuur in Europa. 
Vooralsnog zonder veel 
rekening te houden met 

de gevolgen voor 
natuur en milieu. 

. '---------------------------'. 

Vervoer, h~t met grote snelheid verplaat
sen van mensen en goederen, is niet meer uit onze samenleving 
weg te denken. In vele opzichten draagt het bij aan onze welvaart. 

Het maakt het ons immers mogelijk om handel te drijven, op va
kantie te gaan, naar ons werk te gaan en is volgens velen een sti
mulans voor de economische ontwikkeling. 
Naast deze positieve bijdragen aan onze samenleving veroorzaakt 

de vervoerssector echter ook maatschappelijke kosten. Niet alleen 
is deze sector verantwoordelijk voor de vele verkeersdoden en ge
wonden (resp. 50.000 en 1,5 miljoen personen in de Europese ge
meenschap), maar de invloed op onze directe leefomgeving is groot 
te noemen: de uitlaatgassen veroorzaken lucht- (direct), water en 
bodemvervuiling (indirect), de productie-en gebruik van voertui
gen leidt tot een beslag op natuurlijke hulpbronnen, een enorm be
slag op de beschikbare ruimte door de benodigde infrastructuur 
voor het gebruik van motorvoertuigen, fragmentatie van de leef
omgeving en het verlies van biodiversiteit in het algemeen. 

Frédérique Minderhoud is beleidsmedewerker bij het Nederlands Comité 
voor IUCN 
Dil artikel is gebaseerd op lUlt rapport van dezelfde auteur, getiteld ~ 
Bridge Too Far, European Union Transport Policy and Sustainable 
Development'. Het is verkrijgbaar bij de IUCN. 
(1) N. Kroes en S. Orlanmn; in het rapport 'Concurreren nUlt infrastruc
tuur', uit R. van Meurs, Duurzaam Landschap, in 'Ontstolen welvaart, 
Kroniek vall Duurzaam Nederlalld', Platform voor Duurzame Ontwikkeling/ 
~fets, 1995, p. 146. 
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verantwoordelijk voor Transportzaken, 
aldus: "Als we werkelijk willen bouwen aan een groot Europa, 
onze economische stelsels willen integreren en ons concurrentie
vermogen willen versterken, moeten we ervoor zorgen dat aan de 
heersende wanorde, als gevolg van verouderde infrastructuren en 
versnipperde overheidsorganen, een einde worden gemaakt" (3). 

Het vervoersprogramma bestaat uit de modernisering en aanleg 
van 11 nieuwe spoorwegen, 140 snelwegen, 26 waterwegen en 57 
gecombineerde transport-projecten. De bestaande weginfrastruc
tuur in Europa zal bij een volledige realisatie van dit programma 
groeien van 43.000 kilometer naar 58.000 kilometer asfalt. 

Het TEN en het milieu 

Deze grote infrastructurele vervoersplannen hebben negatieve ge
volgen voor milieu en natuur. In 1995 heeft de internationale mili
euorganisatie BirdLife International in een onderzoek berekend 
wat de gevolgen van de uitvoering van het TEN voor de natuurge
bieden en vogelhabitats in Europa zijn. 13 % van de belangrijkste 
vogelgebieden liggen binnen 10 kilometer van de geplande wegen 

(2) Gemakshalve wordt ill dit artikel gebruik gemaakt vall de acroniem 
'TEN', hiemUle wOdt aUeen het Trans Europese vervoersnetwerk bedoelt!. 
(3) N. Kinnock, Het vervoer: eell uitdagillg, ill Europa zOllder grenzen, 
Europese Commissie, Directoraat-generaal voorlichtillg, cultuur ell audiovi.
suele sector, november/december 1996. 
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en spoorverbindingen. BirdLife Internatio
nal erkent de noodzaak tot een goede infra-
structuur ten behoeve van de transportsec
tor, maar de organisatie is verontrust over de 
schadelijke invloeden op het milieu en de na
tuur: wegen doorkruisen habitats en emis
sies bedreigen plant-en diersoorten in hun 
bestaan. Het TEN zal ook significant bijdra
gen aan de groei in de uitstoot van broeikas
gassen. Bovendien zal het TEN de vraag 
naar transport alleen nog maar verhogen. 
Volgens een voorspelling van Greenpeace In
ternational zal door de realisering van het 
TEN de uitstoot van C02 in de EU in het 
jaar 2010 in plaats van 40 % met 60 % toene
men. In de praktijk levert een winst van één 
procent reistijd een groei van een half tot één 
procent verkeer op. "Nieuwe wegen leiden tot 
nieuw verkeer", aldus Arie Bleijenberg van 
het Centrum voor Energiebesparing en scho
ne technologie (4). Bleijenberg noemt als 

Het Trans Europese Netwerk doorkruistenkele grote broedplaatsen van vogels 

voorbeeld de nieuwe brug bij Vianen die in het begin van de jaren 
tachtig is gebouwd. Binnen één jaar leidde de aanleg van deze 
brug tot 43 procent extra autoverkeer in de spits. Het aantrekken 
van extra verkeer geldt ook voor de langere termijn omdat mensen 
vérder van hun werk gaan wonen, als hun werk sneller bereikbaar 
wordt. 

Het Europees Parlement en de milieuparagrafen 

Het Europees Parlement heeft op een aantal onderwerpen krach
tens het Verdrag van de Europese Unie een medebeslissingsrecht 
en één daarvan is transport. Gedurende de besluitvormingsproce
dure omtrent de TEN-richtlijnen voor het vervoersprogramma 
heeft zij dan ook met haar bevoegdheden de Raad van Transport
ministers tot twee maal toe voor het blok gezet. Het belangrijkste 
en meest gevoelige punt in het besluitvormingsproces was het ont
breken van milieuparagrafen in de TEN-plannen. Het Europees 
Parlement heeft, mede op verzoek van milieuorganisaties, ver
schillende amendementen ingediend, waaronder het amendement 
over het opnemen van een verplichte Strategische Milieu Effect 
Rapportage (SMER). Alle geprojecteerde TEN-vervoersplannen 
worden met "de uitvoering van deze rapportage in hun onderlinge 
samenhang bekeken waardoor een totaalbeeld van de effecten op 
het Europese milieu ontstaat. Tegelijkertijd, zo bepleitte het Euro
pees Parlement, zou er een corridor-analyse moeten worden ge
maakt, waarbij per project wordt bepaald wat de meest milieu
vriendelijke oplossing is. Getuige de uitkomsten van een studie, 
uitgevoerd door BirdLife International in samenwerking met 
Greenpeace en de Europese Federatie voor Transport en Milieu 
(1996), is het van groot belang dat grote infrastructurele plannen 
ook op Europees niveau op hun milieu-effecten worden getoetst. 

In de thans aangenomen TEN-richtlijnen wordt de noodzaak tot 
het uitvoeren van een strategische milieueffectrapportage en de 

(4) M. Jel,"e, Mythologie van nieuwe wegen, in Natuur en Miüeu, november 
1996, p. 12-13. Zie ook T&E, 'Roads and economy, State-ofthe-art report, 
maart 1996, rapport nr. 96/1. 
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bijbehorende corridor-analyse inderdaad vermeld. Verscheidene 
milieuorganisaties hebben op het behaalde resultaat kritiek naar 
voren gebracht, die als volgt kan worden samengevat. 
Ten eerste omvat het compromis niet meer dan de reeds bestaan
de wetgeving op het gebied van milieueffectrapportage en habitat
bescherming. In de desbetreffende milieuparagraaf wordt slechts 
op summiere wijze naar deze wetgeving verwezen. 
Ten tweede wordt de uitvoering van een milieueffectrapportage 
per afzonderlijk project niet expliciet in de richtlijnen verplicht 
gesteld. Dit laatste geldt ook voor de Strategische milieueffectrap
portage en de corridor-analyse. 
Een ander zwak punt is, ten derde, dat in de TEN-richtlijnen zelf 
geen expliciete relatie wordt gelegd tussen de uitkomsten van de 
nog te ontwikkelen SMER en de verplichte vijfjaarlijkse herzie
ning van de richtlijnen (die voor het eerst in juli 1999 zal plaats
vinden). Dat is een gemiste kans want dan zouden de resultaten 
van de SMER voor de Commissie in de herzieningsprocedure een 
essentiële bron van informatie vormen en zwaarder kunnen mee
wegen in de beoordeling van de TEN-richtlijnen. 

De financiering van het TEN 

Het Europees Parlement heeft doorgaans geen zeggenschap over 
concrete projecten die onder het TEN vallen, maar wel over de 
TEN-richtlijnen zelf. Een belangrijk punt van frictie tussen het 
parlement en de commissie gedurende de besluitvorming over de 
TEN-richtlijnen was dan ook het verzoek van het Europees 
Parlement om de 14 zogenaamde prioritaire projecten op het ge
bied van het vervoer in de TEN-richtlijnen zelf op te nemen. Hier
mee zou het Europees Parlement enige zeggenschap krijgen over 
de besteding van de EU-gelden voor infrastructuur (5). Dit amen
dement is echter gestrand en niet in het compromis opgenomen. 
De lijst van prioritaire projecten is enkel in een bijlage genoemd 
met de vermelding dat deze niet verbindend zijn. Het Europees 
Parlement heeft zich in 1992 al eens uitgesproken voor een inte-

(5) De kosten voor het totale netwerk over een periode van 15 jaar zijn 
geraamd op ca. 400 - 500 miljoen ECU. De lidstaten moeten zelf het 
grootste gedeelte financieren, maar kunnen ook via de Structuur en 
Cohesiefondsen van de EU per project een bijdrage van 10 % krijgen. 
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grale benadering van duurzame ontwikkeling bij regionaal beleid 
en wil graag dat het uitvoeren van een milieueffectrapportage ver
plicht wordt gesteld voor door de EU gefinancierde regionale pro
jecten. 

Het TEN en Natura 2000 

De ontwikkeling van het TEN speelde zich ver van de discussie 
over duurzame ontwikkeling af. Milieu-eisen werden nauwelijks 
in de richtlijnen opgenomen en effectieve participatie van burgers 
en milieu-organisaties in de besluitvorming was niet mogelijk. Het 
Europees natuur- en milieubeleid wordt met het TEN dan ook da
nig gefrustreerd. Zo besloot de Europese Unie in 1994 dat lidsta
ten ecosystemen van Europees belang moeten beschermen. Zij zet
te daartoe de eerste stappen met het in kaart brengen van een net
werk van beschermde natuurgebieden, het zogeheten "Natura 
2000". Een nieuw regime inzake natuurbescherming werd van 
kracht, maar door de ontwikkelingen op het gebied van infrastruc
tuur op Europees niveau lijkt deze opzet danig te worden ver
stoord. 
Zo blijkt uit een besluit van de Europese Commissie over de aan
leg van de A20 in Duitsland dat economische belangen prevaleren 
boven de gemaakte afspraken over natuurbescherming. Deze snel
weg zal namelijk enkele gebieden, die op grond van Natura 2000 
waren aangewezen als 'special protected areas', doorkruisen. Van
wege de 'overriding public interest' van werkgelegenheid en econo
mie besloot de Commissie de speciale status van de gebieden te 
vernietigen, en de aanleg van de snelweg toe te laten. 
Uit verschillende bronnen blijkt dat de in 1992 aanvaarde regel
geving voor de bescherming van dieren en habitats door de lidsta-

. ten van de EU niet serieus wordt genomen. Uit een persbericht 
van het Europese Habitatforum (een coalitie van internationale 
milieu-organisaties) van juni 1996, maar ook uit een nieuwsbrief 
van de Europese Commissie (NATURA 2000, december 1996) 
blijkt dat veel lidstaten de richtlijnen niet of nauwelijks uitvoeren. 
Een aantal lidstaten is daarvoor door de Commissie zelfs voor het 
Europese Hof gedaagd (waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en 
Portugal in juni 1996 en Griekenland en Ierland in januari 1997). 

Economie, groei van werkgelegenheid 
en regionale ontwikkeling 

De ontwikkeling en realisatie van het Trans Europees Netwerk 
wordt gelegitimeerd met argumenten als economische groei, het 
creëren van werkgelegenheid, en regionale ontwikkeling, die voor 
de Europese Commissie en de Raad als een paal boven water 
staan. Zo wordt in het Witboek van Delors (1993) het verbeteren 
van infrastructuur als een van de oplossingen van het werkloos
heidsprobleem naar voren gebracht. Door de Europese Unie is 
echter nog nooit een deugdelijke analyse gemaakt die deze ver
wachtingen zou kunnen onderbouwen. 
Verrassend is dan ook dat uit een onderzoek in opdracht van de 
Europese Commissie van eind 1996 is gebleken dat het netwerk 
tot veel minder economische groei zal leiden dan door de Commis
sie is voorspeld. Volgens de oorspronkelijke schattingen van de 
Commissie zou er in de lidstaten van de Europese Unie vanaf 
1998 een additionele groei optreden van 0,3 % BNP per jaar. Vol
gens de studie zal de groei in het gunstigste geval tot een derde 
hiervan beperkt blijven. In het slechtste geval kan het netwerk, 
door het vastpinnen van investeringen die beter voor andere doel-
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einden gebruikt hadden kunnen worden, zelfs een negatieve groei 
teweegbrengen tussen de jaren 2001 en 2008. De voorspellingen 
ten aanzien van het creëren van werkgelegenheid op de korte ter
mijn, zo'n 400.000 arbeidsplaatsen voor het aanleggen van de we
gen en spoorwegen, zullen wel uitkomen. De verwachtingen ten 
aanzien van de effecten op de structurele werkloosheid zijn echter 
niet overtuigend. Het TEN zal hier niet of nauwelijks iets aan bij
dragen, volgens Karl von Wogan, voorzitter en lid van de commis
sie voor economische zaken van het Europese Parlement (6). 

Door het Institute for Regional Studies in Europe (EURES) is in 
1996 een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de aanleg van 
wegen en regionale ontwikkeling en het creëren van werkgelegen
heid. Aan de hand van een analyse van de resultaten van een aan
tal door de EU financieel ondersteunde weg- en spoorprojecten 
laat het rapport zien dat het aanleggen van infrastructurele pro
jecten in bepaalde gevallen de economische ontwikkeling kan ver
slechteren, met name in perifere regio's. 
Uit onderzoek naar de situatie in Spanje blijkt dat niet de infrast
ructuur voor de lange afstand moet worden gestimuleerd, zoals 
bijvoorbeeld tussen Madrid en Barcelona, maar juist de lokale en 
interregionale transportvoorzieningen. Zo bleek ook dat de nieuwe 
wegen langs de Cantabrarische kust weliswaar nieuwe bedrijven 
heeft aangetrokken, maar de verbeterde infrastructuur heeft niet 
automatisch bijgedragen aan de groei van de lokale economie. De 
verbeterde toegang tot deze regio heeft de verdere verarming van 
de bevolking niet kunnen tegenhouden en evenmin de emigratie 
uit de regio kunnen stoppen. 
Op basis van deze resultaten wil BirdLife International dat de 
term "overriding public interest" in de EU Habitatrichtlijn nader 
wordt gedefinieerd. Zij stelt onomwonden dat, "damage to protec
ted areas as a result of transport infrastructure cannot be justified 
on the basis of 'overriding public interest' if this is based on uncer
tain economic benefits". Daarnaast moeten de natuurlijke, ruim
telijke en economische karakteristieken per regio beter worden 
onderzocht, voordat het besluit wordt genomen de toegang tot een 
regio te verbeteren teneinde de ontwikkeling van de regio te be
vorderen. Infrastructurele plannen dienen volledig te worden ge
ïntegreerd in regionale ontwikkelingsstrategieën. 
Ook Greenpeace heeft in 1995 in een analyse van het TEN naar 
voren gebracht dat juist economisch sterke gebieden zullen profi
teren van de nieuwe infrastructuur. De positie van de economische 
periferie zal verder verzwakken en er zullen nieuwe gebieden wor
den gecreëerd die niet goed zijn aangesloten op de snelle verbin
dingen tussen metropolen. 

Participatie 

Het TEN is een grootschalig infrastructureel plan dat tussen lan
den na uitvoerige onderhandelingen is tot stand gekomen. Parti
cipatie van maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming 
omtrent de TEN-richtlijnen was niet mogelijk. De Betuwespoor
lijn en de Hogesnelheidsspoorlijn tussen Brussel en Amsterdam 
maken onder meer deel uit van het TEN. Beide zijn in 1994 tijdens 
de EU-top in Essen aangewezen als één van de veertien prioritai
re projecten op het gebied van het vervoer. De nationale besluit-

(6) uit T. Snape, 'Study dashes hopesfor $ 495 bIl transport li"ks ', in Tlw 
European, 9-15 januari, 1997, p. 5. 
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De A4, een slagader van de Nederlandse economie. 
Hier het 'aeroduct' bij Schiphol 

vormingsprocedures en het politiek debat rond de Betuwelijn en 
de HSL laten zien dat het vaak niet meer gaat om de vraag naar 
het waarom, maar enkel nog om de vraag naar het wáár. De dis· 
cussies over deze projecten worden versmald tot een stIjjd tussen 
voor· en tegenstanders en aangezien de projecten deel uit maken 
van eerder vastgelegde Europese afspraken, is er weinig tot geen 
ruimte voor het bijstellen van een project op basis van de lokale 
ecologische en/of sociale belangen die in de inspraakrondes naar 
voren worden gebracht. 

Flankerend beleid van de Europese Unie 

De EU nam zich in 1992 voor tijdens de besluitvorming over het 
TEN ook flankerend beleid te ontwikkelen om de negatieve effec
ten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Een voorstel om een 
C02-belasting op Europees niveau in te voeren kwam echter al 
niet verder dan de Raad van Ministers. 
Eén van de prioriteiten van Nederland tijdens haar voorzitter
schap van de EU in dit half jaar is het afronden van het zo gehe
ten Auto-olieprogramma. Dit programma behelst voorstellen voor 
emissiereductie van uitstoot door motorvoertuigen en kwaliteits
verbetering van brandstoffen. De maatregelen lijken veelbelo
vend, maar het Europees Parlementslid Doeke Eisma heeft al ver
scheidene kritische kanttekeningen geplaatst. De Commissie 
heeft bijvoorbeeld nagelaten experts van lidstaten en maatschap
pelijke organisaties voor deelname aan dit programma uit te nodi
gen. Tevens heeft de Commissie zich bij het vaststellen van de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen alleen gebaseerd op de kritische 
waarden voor de volksgezondheid en is hiermee voorbijgegaan aan 
de luchtkwaliteit die nodig is om ecosystemen in stand te houden. 
Een ander instrument voor flankerend milieubeleid is het voeren 
van een goed prijsbeleid, wa~bij alle vormen van vervoer de door 
hen veroorzaakte milieukosten zelf moeten betalen. Bij werkelijke 
internalisering van de milieukosten verdwijnt de veronderstelde 
bijdrage van de transportsector aan het Bruto Nationaal Product 
als sneeuw voor de zon. Tegenover een bijdrage van vijf procent 
staat een kostenpost van acht procent (als niet alleen de uitgaven 
aan de infrastructuur, maar ook de schade die het verkeer veroor-
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zaakt aan milieu en samenleving wordt meegere
kend). Indien de werkelijke kosten van het vervoer 
in de prijs worden verwerkt, zal een deel van de 

. vraag naar het vervoer wegvallen. Dit zal ook zijn 
consequenties hebben op de vraag naar toekomstige 
infrastructuur. Eurocommissaris Neil Kinnock heeft 
in 1996 een groenboek ''Towards fair and efficient 
pricing in transport; policy options for internalising 
the external costs of transport in the EU" gepresen
teerd. In het groenboek wordt vastgesteld dat reke
ningrijden het beste systeem lijkt voor internalisatie 
van de kosten, maat voorlopig verkeert dit systeem 
nog in een pril ontwikkelingsstadium. 'fut op heden 
zijn er dan ook geen concrete maatregelen voorge
steld die de doelstellingen van het groenboek opera
tioneel maken. 

Integratie van milieubeleid 

Vernietiging van natuur en landschap is in de mees
te gevallen onomkeerbaar. De EU dient zich alvo
rens allerlei ingrepen voor te stellen op beleidster-

reinen, rekenschap te geven wat dit voor de natuur en landschap 
betekent. Op het vlak van de ruimtelijke ordening worden in het 
Unieverdrag geen expliciete bevoegdheden aan de instellingen 
van de EU gegeven, maar vanuit dit niveau is een uitgebreid in
strumentarium beschikbaar dat veel invloed kan uitoefenen op 
het gebruik van de natuur en het landschap in de lidstaten. Vol
gens een brief van Minister de Boer aan de Tweede Kamer over 
het Nederlands voorzitterschap van de EU van 8 januari 1997 zal 
er in juni 1997 in Noordwijk een informele bijeenkomst worden ge
houden over Europese afstemming en samenwerking op het ge
bied van ruimtelijke ordening. Hier zal een eerste ontwerp van het 
Europees Ruimtelijk Ordeningsperspectief worden gepresenteerd. 
Het is hoognodig dat aan de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid 
en de bescherming van natuur en landschap, hernieuwde en ver
sterkte aandacht wordt gegeven. Democratisering van de besluit
vorming van de EU is hierbij een belangrijke vereiste: een effec
tieve participatie en inbreng van lokale gemeenschappen en maat
schappelijke groeperingen moet ook op Europees niveau mogelijk 
worden. 
Ten tweede dienen de lidstaten de Habitatrichtlijn en andere mil
ieu-en natuurwetgeving na te leven. De Europese Commissie zal 
binnenkort een strategie presenteren om te voldoen aan de ver
plichtingen als Partij van het Verdrag inzake Biodiversiteit, maar 
de vraag is of dit initiatief iets wezenlijks zal bijdragen aan het 
huidige Europees natuurbeleid gezien het gebrek aan uitvoering 
van bestaande plannen en strategieën. 
De integratie van milieubeleid in andere relevante beleidsterrei
nen, welke expliciet in het Verdrag van de Europese Unie is opge
nomen, geldt ook ten aanzien van maatregelen op het gebied van 
vervoer. De besluitvorming omtrent de TEN-richtlijnen mogen als 
voorbeeld duidelijk maken dat het integratiebeginsel niet of nau
welijks wordt geïmplementeerd. Hopelijk zal in de herzienings
procedure van het Verdrag van de Europese Unie worden besloten 
de integratie-eis naar het eerste, algemene deel van het Verdrag 
te halen. Tevens dient er een duidelijk instrumentarium te komen 
waarmee de integratie in de verschillende beleidssectoren kan 
worden getoetst. Zodoende zal scherper worden benadrukt dat in
tegratie een plicht is die op àlle beleidsterreinen slaat .• 
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Hoe lDoet het nou 
lDet Europa? 

Statementinterviews • In het thematische deel van Idee wordt in 

ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder 

de loep genomen. De bijbehorende statementinterviews 'vertalen' dat 

onderwerp naar de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé

door middel van korte vraaggesprekken met direct of indirect betrok

kenen. Dit keer met Jens Peter Bonde, Europarlementariër, en Jos 

Heijmans, burgemeester van de grensplaats Haelen. 

Het Europa van de 
Olympische cirkels 

H et bevorderen van de samen
werking tussen Europese sta
ten, gecontroleerd door de di

rect gekozen nationale parlementen. Dat is 
zijn voornaamste doel in het Europees Par
lement. Sinds 1979 is de Deen Jens-Peter 
Bonde (51) de tweede man van de Fractie 
van onafhankelijken voor het Europa van 
de Nationale Staten. Samen met zijn 18 
fractiegenoten strijdt hij voor een recht
vaardiger en democratischer Europa. En 
om dat te bereiken moet er nog veel veran
deren, want het ideale Europa bestaat in de 
eerste plaats niet uit de huidige vijftien lid
staten. "De ideale, meest perfecte Europese 
Unie bestaat voor mij uit àlle zeventig Eu
ropese staten, waar we één gemeenschap
pelijke markt hebben. Ik ben voor een Eur
opa dat bestaat uit Olympische ringen, 
waar landen gebonden zijn aan de gemeen
schappelijke regels van de interne markt en 
een minimum aan regels op het gebied van 
milieu en sociale aangelegenheden. Pas op 
dat moment bestaat er de mogelijkheid voor 
een flexibele samenwerking in alle verschil-

Jens-Peler honde ia lUl OOR hel Europarlement 

lende cirkels. Noordelijke Europese landen 
zouden nauw kunnen samenwerken bij
voorbeeld op het gebied van de hoogst 
mogelijke emissie-normen voor auto's. Voor 
de overige Europese landen kun je een ge
middeld niveau afspreken en eventueel nog 
lagere standaarden voor de armste landen. 
Op die manier kun je in alle landen tegelijk 
vooruitgang boeken. In het Europa van nu 
probeert men vooral beleid te harmoniseren 
om gelijk te zijn." 

"E en ander aspect is dat men op 
dit moment een soort gemeen

schappelijke staat probeert te vormen in 
plaats van het creëren van structuren om 
de samenwerking te bevorderen. Natuurlijk 
is het goed dat er standaard-normen zijn 
voor bijvoorbeeld mineraalwater dat over 
de grenzen wordt verkocht, maar het is ab
surd de Europese Commissie te laten be
slissen dat het niet is toegestaan bepaalde 
soorten pesticiden te verbieden. De gemeen
schappelijke instituties zouden alleen maar 
regels moeten maken op het gebied waarop 
bewezen kan worden dat het een grensover
schrijdend effect heeft. Zo niet, dan moeten 
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de beslissingen in handen van de nationale 
overheden blijven. Er moet zoveel mogelijk 
regelgeving gedecentraliseerd worden. An
derzijds moeten bepaalde regels worden ge
globaliseerd, zoals de verlaging van de C02 
uitstoot om het broeikaseffect tegen te 
gaan. 
Op dit moment probeert Brussel elk type 
wetgeving te monopoliseren, ook wetgeving 
die betrekking heeft op lokale of regionale 
zaken. De Europese Unie heeft momenteel 
21.392 richtlijnen. Dat is een massa aan 
wetgeving die op geen enkele wijze te con
troleren is, noch door het Europees Parle- . 
ment noch door het nationale parlement. 
Ook de Europese Commissie is niet in staat 
te controleren of de richtlijnen ook daad
werkelijk door alle landen worden uitge
voerd. Democratisering van de Europese 
instellingen is dan ook noodzakelijker dan 
ooit." 

}em-Peter Bonde 

B onde is niet verbaasd dat in Ne
derland de Euroscepsis hand over 

hand toeneemt. Hij deelt de mening van het 
zeventig-tal prominente Nederlandse eco
nomen dat het tijd is voor bezinning, hero
verweging en een kritisch (Europees) debat 
over de invoering van de Economische Mo
netaire Unie. Bonde: "Het Verdrag van 
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Maastricht dat op 1 november 1993 in wer
king is getreden kent veel onvolkomenhe
den op het gebied van democratie, werkge
legenheid en inkomensverdeling. De wijze 
waarop de EMU in het Verdrag van Maas
tricht is geformuleerd, is een absurditeit. 
Op de eerste plaats ben ik van mening dat 
het Europa ontbreekt aan een democrati
sche legitimiteit. Het is eenvoudigweg niet 
mogelijk een gemeenschappelijke munt in 
te voeren zonder dat er een gemeenschap
pelijke regering en parlement is. Er moet 
een keuze worden gemaakt: of men streeft 
naar een gemeenschappelijke democrati
sche structuur of het beleid wordt overgela
ten aan de verschillende nationale regerin-

De EU en 
op z'n 

H aelen ligt daar waar Neder
land op z'n smalst is. Het is 
een buurgemeente van Roer

mond en je kunt vanuit Haelen binnen 20 
minuten naar Duitsland of België reizen. In 
en om Haelen is dan ook veel grensverkeer. 
Zowel toeristisch verkeer als werkzoeken
den die hun geluk beproeven in een ander 
land. Dat de grenzen zijn weggevallen kun 
je daar goed merken. Heijmans over het 
grenzeloze Europa: "Zo'n ontwikkeling 
heeft natuurlijk ook negatieve effecten: niet 
alleen de toeristen, maar ook de misdaad 
komt van alle kanten Haelen binnen. De 
laatste jaren zijn vanuit Oost-Europa aller
lei criminele elementen naar ons toe geko
men." 
De gemeente Haelen maakt deel uit van de 
Euregio Maas-Rijn. De belangen van de Eu
regio zijn ondergebracht bij een stichting. 
Deze bestaat al 20 jaar en zetelt in Maas
tricht. De stichting heeft 12 ambtenaren in 
dienst en kan ongevraagd advies uitbren
gen aan de Europese Commissie. Volgens 
Heijmans is de Euregio tot nog toe vooral 
een ambtelijk orgaan: "Het is ook niet de
mocratisch gelegitimeerd. In Groningen 
bestaat sinds enige tijd wel een gekozen Eu
regio-raad. Ik besef heel goed dat we te ma
ken hebben met een groeiproces, maar de 
democratische legitimatie is welnoodzake-

Jos Heijmaru is burgerrulesler van Haelen en 
Mo,..iller van de regio Limburg voor D66. 

THEMA 

Hoe moet het nou 
met Europa? 

gen. De institutionele aspecten zullen dus 
in eerste instantie moeten worden verbe
terd. Ten tweede is de invoering van een ge
meenschappelijke munt geen eerlijk pro
ject. De pogingen om aan de convergentie
criteria te voldoen, hebben geresulteerd in 
enorme bezuinigingen in de verschillende 
lidstaten op het gebied van sociale voorzie
ningen. De sociaal zwakkeren hebben hier
onder uiteindelijk het meeste te lijden. Die 
ontwikkeling zal in de toekomst gewoon 

Nederland 
slllalst 
lijk. Ook vanuit bestuurlijk opzicht, omdat 
de Euregio anders niet veel meer wordt dan 
een soort van Gewest op Europees niveau. 
En daar zie ik niets in want we hebben al 
teveel bestuurslagen. Het is belangrijk dat 
er een democratische bestuurslaag komt. 
We kunnen niet alles overlaten aan het toch 
al zo logge Europarlement. 
Als de democratische Euregio een feit 
wordt, dan moeten de Gewesten worden op
geheven. Ik ben bang dat het anders alle
maal te ingewikkeld wordt. We kunnen de 
voordelen van de de Europese integratie 
ook 'weg-organiseren'." 

O p het terrein van toerisme en recrea
tie is de aanwezigheid van de Eure

gio heel wel merkbaar. Er staan allerlei pro
jecten op stapel, gesubsidieerd door de EU. 
Om tot een goede samenwerking te komen 
moeten er duidelijke afspraken worden ge
maakt. Heijmans: "Je kunt alleen goede af
spraken maken als je allemaal bereid bent 
iets in te leveren. Op dit moment stuiten we 
vooral op fiscale en sociale afstemmingspro
blemen. De belasting- en sociale stelsels 
van Nederland, Duitsland en België zijn 
nog lang niet goed op elkaar afgestemd. 
Daar kunnen we binnen de Euregio niets 
aan veranderen. We hebben wel goede af
spraken gemaakt op het gebied van grens
verkeer, openbare orde en milieu. Onlangs 
hebben we de politie, brandweer en ambu
lancediensten beter op elkaar afgestemd en 
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doorgaan. Ten derde zullen de landen die 
straks gaan deelnemen aan de gemeen
schappelijke munt hun belangrijkste in
strument gaan verliezen om de economi
sche wisselwerkingen op te vangen: het ma
cro-economisch beleid. De werkloosheid is 
dan op nationaal niveau niet meer te be
strijden. JVervoor heb je namelijk ook een 
inkomenspolitiek en een structuurpolitiek 
nodig. Om zo'n politiek te kunnen voeren is 
er een democratisch gekozen, verantwoor
delijke regering nodig en die bestaat in Eu
ropa (nog) niet. Je kunt geen EMU introdu
ceren zolang er nog geen politieke instan
ties zijn die dat kunnen besturen." (Sebas
tiaan Dingemans) 

in Venlo een grote gezamenlijke oefening 
gehouden. Bestuurders en uitvoerders blij
ken elkaar steeds makkelijker te vinden." 

"Het drugsprobleem is manifest aanwezig 
in onze streek. In Venlo houden we binnen
kort (2 juni) een grensstedenconferentie 
over de drugsproblematiek. Een Europees 
drugsbeleid zou een goede zaak zijn. Helaas 
blokkeert de opstelling van Frankrijk de 
totstandkoming van een gezamenlijk be-

J08 Heijmarl8 

leid. Dat is jammer want ik ben ervan over
tuigd dat we er op regionaal niveau wel uit 
zouden komen." 

"D e gevolgen van de Europese in-
tegratie op het culturele vlak 

zijn zeer beperkt. Er doet zich in onze 
streek geen tegenreactie voor bij het verva
gen van de landsgrenzen, in de zin dat men 
angstvallig de eigen cultuur probeert te 
beschermen tegen invloeden van buiten. 
Het Limburgs is dan wel recentelijk erkend 
als officiële spreektaal, maar niemand hier 
heeft de neiging om zich bijvoorbeeld van 
Nederland afte scheiden." (AV) 



VAN LlEROP 

.ToWN/ 

--------~------- ·22 
I D EE - A PRI L'9 7 

[ 

E 
genste 
vraag: 
emanc 
traditi 
dit ve 
moest 
balane 
rale hl 
in de, 
Keyne 

Onvn 

Onvre, 
econor 
sinds 
versch 
voedin 
tij bep 
Het ec 
komst 
berale 
van te 
heel a 
jaren ' 
Adam 
conste 
van Et 
gage, 
Hierm 
nieuw 
kansc 
doenÏJ 
denkh< 
Recen1 
het eCI 

Jan Ma 
Ecollon 



I E 
DEBAT 

Dit is de vierde bijdrage aan een discussie over het nieuwe verkiezingsprogramma voor D66. 

De voorzitter van de programmacommissie, Michel van Hulten, startte deze discussie in Idee 4 van 1996. 

Naar een economisch beleid 
voor de 21e eeuw? 

door Jan Maarten de Vet 

H et onderwerp 'economie' heeft 
binnen de partij de gemoederen 
nooit erg beziggehouden, in te

genstelling tot milieubeleid, bestuurlijke 
vraagstdkken en onderwerpen zoals 
emancipa ie en individualisering. D66 had 
traditiegetrouw minder ruimte om zich op 
dit veld te· profileren. In het verleden 
moest de partij op economisch terrein vaak 
balanceren tussen de socialistische en libe
rale hoofdstromen, beide stevig verankerd 
in de vertrouwde denkwereld van Marx en 
Keynes of Smith. 

In dit artikel wordt ingegaan 
op de voortgaande 

globalisering en de gevolgen 
daarvan voor het nationaal 

economische beleid. 

'Investeren in de '!bekomst' was een teken 
van een nieuw elan. Het project 'Voor de 
verandering' besteedt eveneens veel aan
dacht aan de economie. Een ondernemers
kring wordt opgericht. Vanuit de SWB is 
het initiatief genomen voor een werkgroep 
die D66 in verband wil brengen met recen
tere (20e eeuwse) economische theorieën, 
zoals de evolutionaire of institutionele eco
nomie, Schumpeter, etcetera. 

Aan d~ hand van het 

Onvrede 

signaleren van trends en 
dilemma's probeert De Vet 
bouwstenen aan te leveren 

voor een nleUW 
verkiezingsprogramma 

van D66. 

In deze bijdrage gaat de aandacht uit naar 
één van de grootste economische vraag
stukken van de jaren '90, te weten de 
voortschrijdende globalisering en de ge
volgen daarvan voor nationaal economisch 
beleid. Aandacht hiervoor blijft mijns in
ziens onverminderd nodig. De toenemen-Onvrede over de geringe aandacht voor 

economie binnen de partij is niet nieuw. Al 
sinds jaren komen vanuit diverse hoeken 

•• ________________ ... de verwevenheid van de internationale 

verschillende werkgroepen op en gaan zij (soms) weer onder. De 
voedingsbodem voor economische initiatieven lijkt binnen de par
tij beperkt. 
Het economisch gesternte is echter bezig te veranderen. Door de 
komst van het paarse kabinet werden de sociaal-democraten en li
beralen voor het eerst gedwongen om samen te werken in plaats 
van te polariseren. Tot een ieders verbazing gaat dit tot op heden 
heel aardig. Blijkbaar zijn de economische vraagstukken van de 
jaren '90 anders dan die welke door 1ge eeuwse theoretici zoals 
Adam Smith of Karl Marx werden aangedragen. In deze nieuwe 
constellatie is een bijzondere rol weggelegd voor de D66 Minister 
van Economische Zaken die, niet gehinderd door ideologische ba
gage, op een innovatieve en pragmatische wijze te . werk gaat. 
Hiermee is de roep om een goed economisch fundament onder een 
nieuw verkiezingsprogramma aanzienlijk luider geworden. De 
kans dat zich na de verkiezingen van 1998 een vacuüm zal voor
doen in de economische oriëntatie en het economisch beleid is niet 
denkbeeldig. 
Recentelijk zijn binnen D66 meerdere inhoudelijke bijdragen aan 
het economisch fundament geleverd. Het voorjaarscongres over 

Jan lIfaarten de Vet is als projectleider verbonden aan /tet Nederlands 
Eco,wmisc/t Instituut (NEl). Hij schrijft dit artikel op persooalijke titel. 
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economieën dringt slechts geleidelijk tot 
ons bewustzijn door. Gevestigde instituties, waaronder de natio
nale politiek, zijn nog nauwelijks met een aanpassing aan de dras
tisch veranderde omgeving begonnen. Wat volgt is een oriënteren
de rondtocht langs enkele brede economische dilemma's aan de 
vooravond van de 21e eeuw, voorafgegaan door trends waarmee de 
nationale overheid naar verwachting te maken krijgt. 

Trend 1. Meer oog voor de lusten en lasten van internatio
nalisering 
Internationalisering pakt voor ons land per saldo vaak voordelig 
uit. In de Gouden Eeuw zijn we er zelfs 'groot' door geworden. Ook 
vandaag de dag investeert het Nederlands bedrijfsleven veel in 
het buitenland, terwijl ons land een vruchtbare bodem biedt voor 
buitenlandse investeringen. Empirisch onderzoek heeft aange
toond dat van de globalisering per saldo geen negatief effect op de · 
Nederlandse economie uitgaat (1). Maar niet alleen het saldo telt. 

Dilemma 1: Wie trekken van de internationalisering het meeste 
profijt en wie worden er wellicht slechter? Doemt hier de aloude 
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal op? Hoe kunnen de lusten 

(1) A.M.e. van der Zwet (1996), 'Globalisering en de Nederlandse econo
mie ', in Economisch-Statistische Berichten, 14Jebruari, p.138-142. 
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Regionale motor van de economie: Maasvlakte in Rotterdam 

van internationalisering (zoals toename van welvaart en welzijn) 
worden geoptimaliseerd en de lasten (zoals banenverlies of milieu
belasting) worden verlicht? Is hier sprake van een koppeling met de 
opkomst van een 'duale samenleving'? 

Trend 2. Toenemende verstrengeling van nationale econo
mieën 
Internationalisering mag dan geen nieuw fenomeen zijn, de toe
nemende verstrengeling van nationale economieën is dat wel. De 
groeiende verwevenheid tussen landen kan onder meer worden 
uitgedrukt in de omvang van de wereldhandel, die jaarlijks syste
matisch sneller groeit dan het BNP. Maar ook de stroom aan bui
tenlandse investeringen en internationale allianties en samen
werkingsverbanden vormen een indicator. Door deze toenemende 
verstrengeling neemt het aantal 'lekken' in de economische kring
loop toe en neemt de mogelijkheid tot beïnvloeding en sturing van 
economische processen voor de nationale overheid evenredig af. 

Dilemma 2: Om het bedrijfsleven te laten meespelen in de inter
nationale economie is overheidssteun een vaak gebruikt instru
ment. Tegelijkertijd lekken de vruchten van nationale overheids
steun steeds vaker naar het buitenland weg. Moet de nationale 
overheid Nederlandse multinationals (blijven) steunen of moet zij 
hier gevestigde bedrijven juist behulpzaam zijn, ook al zijn deze 
van buitenlandse komaf? Of dienen optimale voorwaarden voor 
beide te worden gecreëerd? 

Trend 3. Europese integratie leidt tot selectiviteit en 
dwingt tot keuzes 
Adam Smith hield in zijn theorie al rekening met schaalvergro
ting. "Arbeidsverdeling wordt begrensd door de omvang van de 
markt", zo luidde zijn adagio. Paul Krugman (2), zelf verre van een 
Smith-fanaat, borduurde op dit thema voort. Hij deed onderzoek 

(2) Paul Krugman (1994), 'Geography and trade ', Uilg. 1I1.1.T. Pre .. , 
Boston, Massachusells 
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naar de specialisatiegraad van de Amerikaanse en de Europese 
economie en toonde aan dat de Europese markt, in vergelijking 
met de Verenigde Staten, nog lang niet geïntegreerd is, maar vee

leer een samenraapsel van nationale territoirs. Een goed voor
beeld vormt de automobielindustrie. Daar waar de markt in de 
V.S. bediend wordt door enkele grote spelers (zoals General Mo
tors en Ford), heeft elk zichzelf respecterend Europees land een 

eigen auto-industrie die het in eerste instantie van de nationale 
thuismarkt moet hebben. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in 
andere sectoren, zoals de staalindustrie, de voedingsmiddelenin
dustrie, de chemische industrie, etcetera. 

De verwachting van Krugman en anderen is dat voortgaande Eu
ropese integratie in elk van deze sectoren zal leiden tot verschra
ling van het aanbod: ten hoogste enkele zeer grote spelers van Eu
ropees formaat zullen overleven. Op sommige terreinen, zoals on
derdelen van de elektronica, doen Europese spelers al überhaupt 
niet meer mee. Deze toenemende internationale arbeidsverdeling 
gaat gepaard met een sterke en immer toenemende concurrentie, 
met name op het gebied van duurzame productie- en consumptie
artikelen. Maar ook op andere terreinen, zoals de zakelijke dienst
verlening, neemt de concurrentie toe. Waar vroeger de nationale 
markt werd bediend door monopolies en oligopolies, is thans con
currentie troef. Nationale overheidsbedrijven dienen op de thuis
markt met (buitenlandse) mededingers te concurreren. Wie deze 
competitie niet aan kan, wordt op de thuismarkt verdrongen en 
verliest zijn bestaansrecht. Net als globalisering leidt ook Europe
se integratie tot een krachtenspel van kansen en risico's met een 
bijbehorende dynamiek. 

Dilemma 3: Het voorbereiden van de nationale economie op een 
geïntegreerd en concurrerend Europa is een grote opgave. Door 
Europese beleidsintegratie is de speelruimte van nationale overhe
den om hun bedrijfsleven te steunen bovendien steeds beperkter. De 
roep om een nationale industriepolitiek van waaruit bepaalde sec
toren worden bijgestaan (Nederland Distributieland, vliegtuigin
dustrie, auto-industrie, etcetera) blijft echter groot. 

Trend 4. Regionale motoren brengen de mondiale econo
mie op tempo (3) 
Hoewel afstand door globalisering geen rol van betekenis meer 
lijkt te spelen, heeft dit niet geleid tot het geheel 'footloose' worden 
van onze economieën. Het tegendeel is juist het geval. Onder druk 
van de internationale concurrentie worden absolute en relatieve 
concurrentieverschillen alleen maar verscherpt. De internationa
le taakverdeling heeft niet alleen betrekking op landen, maar ook 
op regio's binnen die landen. Vanuit deze regio's worden producten 
en diensten niet langer voor de nationale markt maar voor de hele 
wereld aangeboden. Klassieke voorbeelden zijn de micro-chips uit 
Silicon Valley en de films uit Hollywood, maar ook de bloembollen 
uit Lisse. 
De specialisatie van dergelijke 'industriële clusters' neemt eerder 
toe dan af. Zij zijn in staat gebleken om hun initiële voordeel ook 
in een periode van voortschrijdende globalisering verder uit te 
bouwen. Industriële clusters zijn namelijk uitstekend uitgerust 
om specifieke activiteiten te huisvesten, bijvoorbeeld door het bie-

(3) Naar Allen I. Scoll (1996), 'Regional Motors of the Global Economy', 
in HI/ures, Vol. 28, No. 5, pp.391-411. 
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den van een passende infrastructuur, een specialisti
sche arbeidsmarkt, tal van toeleveranciers en dienst
verleners, toegesneden onderwijs-instituten, etcete

ra. Een dergelijke aantrekkelijke omgeving wordt 
niet alleen aan lokale bedrijven maar ook aan bui
tenlandse bedrijven geboden die graag vanuit zo'n 
regio opereren en zodoende bijdragen aan een toena

me van de investeringen in die regio (4). 

Een hoge mate van specialisatie brengt naast grote 
kansen uiteraard ook grote risico's met zich mee. 
Door veranderingen in het economische of politieke 
klimaat of door technologische veranderingen wordt 
de afhankelijkheid van een enkele industrietak vaak 
pijnlijk zichtbaar. De textielsector in Twente en de 
mijnbouw in Limburg zijn daarvan goede voorbeel
den uit het verleden. 

Dilemma 4: Hoe dient de nationale overheid om te 
gaan met deze kansen en bedreigingen die steeds 
vaker op regionaal dan op nationaal niveau worden 
geboden? Moet de nationale economie haar sterke, 
veelal regionaal geconcentreerde, economische clus-
ters stimuleren of dit overlaten aan een regionaal bestuur? Leiden 
deze ontwikkelingen inderdaad tot 'The End of the Nation State'? 
(5) Hebben de Nederlandse regio's wel het goede formaat om aan 
dit spel mee te doen? En zijn Nederlandse regio's met hun verbrok
kelde bestuur wel opgewassen tegen deze grote economische opga
ve? 

Trend 5. Toenemende grilligheid en instabiliteit 
De bedreigingen worden zichtbaar als dynamiek en specialisatie 
in relatie worden gebracht met afhankelijkheid, instabiliteit en 
grilligheid. Door de explosieve vooruitgang in de informatietech
nologie lijkt de factor tijd vrijwel geen rol van betekenis meer te 
spelen. Kon het verspreiden van informatie vroeger nog uren, da
gen of weken kosten, tegenwoordig is door media en informatie
technologie iedereen ogenblikkelijk op de hoogte van wat er elders 
in de wereld gebeurt. Daardoor wordt ook vrijwel tegelijkertijd 
over de gehele wereld op één en hetzelfde moment gereageerd. In 
een dergelijk klimaat staat de korte termijn centraal en is nauwe
lijks meer aandacht voor lange-termijn, veelal productieve, inves
teringen. 

Dilemma 5: Kunnen nationale overheden deze grilligheid en in
stabiliteit van de wereldeconomie nog dempen of kunnen zij alleen 
de sociale gevolgen daarvan opvangen? Kan de nationale overheid 
bijvoorbeeld productieve, lange-termijn investeringen bevorderen, 
ook al zijn deze minder lucratief dan korte termijn beleggingen? En 
wat voor mogelijkheden biedt hiervoor het belastingstelsel in een 
vereend Europa? 

Trend 6. Een zwaar beroep op ons aanpassingsvermogen 
De toekomst blijft onvoorspelbaar en is nu onvoorspelbaarder dan 
ooit. Tegelijkertijd kan de toekomst wel voorstelbaar worden 

(4) l.M. de Vet (1993), 'Globalisation and /ocal and regional 
competitiveness', in OECD-STI Review. 
(5) K. Ohmae (1995), 'The End ofthe Nation State'. 
Ne!~ York: The Free Press. 

De zeevisserij is nog steeds belangrijk voor de Nederlandse economie 
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gemaakt, ook al zijn er meerdere toekomsten voorstelbaar. 
Om als land in een onzekere omgeving mee te (blijven) doen wordt 
een zwaar beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de 
nationale economie. Het geheim van een succesvolle economie 
schuilt veelal in de capaciteit van het 'human capital' om zich 
voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden (6). Een 
goed opgeleide en getrainde beroepsbevolking vervult hierin een 
sleutelrol. Ook bij economisch zwaar weer komen goed geschoolde 
en getrainde arbeidskrachten relatief snel weer aan de slag, of 
richten zij hun eigen bedrijf op. Maar daar waar de beroepsbevol
king een lage scholingsgraad heeft en/of eenzijdig gevormd is, val
len de klappen: traditionele landbouw en mijnbouw zijn daarvan 
goede voorbeelden. 

Van oudsher heeft de Nederlandse economie een groot aanpas
singsvermogen, getuige bijvoorbeeld onze bovengemiddelde talen
kennis. Maar in hoeverre is het huidige nationale beleid gericht op 
het bevorderen van dit aanpassingsvermogen van de beroepsbe
volking? Sinds de jaren '80 is zwaar bezuinigd op het lager en mid
delbaar, maar vooral op het hoger onderwijs. Vernieuwingen in de 
maatschappij zijn maar mondjesmaat tot het onderwijs doorge
drongen. Bovendien sluiten arbeidsmarkt en onderwijs nog immer 
slecht op elkaar aan. Daarnaast laat de kennisinfrastructuur in 
Nederland fors te wensen over. Zowel private als publieke R&D 
uitgaven zijn laag in vergelijking met de geïndustrialiseerde lan
den waarmee wij concurreren. Bovendien vertonen zij een dalen
de tendens (7). Tegen deze achtergrond is er allerminst aanleiding 
om gerust te zijn over ons toekomstig aanpassingsvermogen, dat 
noodzakelijk is om te gedijen op de grillige golven van de interna
tionale economie. 

Deze teruglopende investeringen in onderwijs en scholing staan in 

(6) l .M. de Vet (1995), 'Naar een revival van de regio?', in Idee, nr. 4, p. 
11-15. 
(7) Ministerie van Economische Zaken (1995), 'Kennis in Beweging'. 
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schril contrast met de vele miljarden guldens die worden gestoken 
in de verbetering ~an de transportinfrastructuur. Alhoewel een 
goede bereikbaarheid in een internationale economie van essenti
eel belang is, lijken de verhoudingen tussen de investeringen in 
mensen enerzijds en rails en wegen anderzijds zoek te raken. 

Dilemma 6: Hoe toekomstbestendig zijn de uitgaven in onze infra
structuur? Wat doen we met deze infrastructuur als het container
vervoer door de moordende internationale concurrentie verliesge
vend wordt en alleen maar tot files leidt? En wat doen we met 
Schiphol als de toekomst van een individueel bedrijf, de KLM, een 
andere wending neemt? En hoe verhouden deze investeringen zich 
tot de investeringen in de 'menselijke' infrastructuur? 

Tot slot 

In een debat over de bouwstenen voor een verkiezingsprogramma 
voor de 21e eeuw hoort de discussie over de gewenste ontwikke
lingsrichting van onze economie een prominente plaats in te ne
men. Het dilemma tussen een concept zoals 'Nederland Distri
butieland' of 'Nederland Kennisland' mag daarbij niet onbespro
ken blijven. Evenmin mogen de afkalvende bevoegdheden van de 
nationale overheid op economisch terrein uit het oog worden ver
loren. Invalshoeken zoals milieubeleid en bestuurlijke vernieu
wing -elementen die D66 mede hebben groot gemaakt- dienen 
eveneens in deze discussie te worden betrokken. Ook al wordt deze 
er dan niet eenvoudiger op. • 

Kiezen en verkiezen, een debat over 
het verkiezingsprogramma voor 1998 

Op 15 mei - aan de vooravond waarop het concept van het nieuwe verkiezingsprogramma 
wordt aangeboden aan het hoofdbestuur - organiseren de SWB en de redactie van Idee een publiek 

debat over het programma voor 1998. Uitgenodigd zijn uiteraard de leden van de 
Programmacommissie en de auteurs van de artikelen in Idee. 

Ook zal het Tweede Kamerlid Bert Bakker als spreker aanwezig zijn. 
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Commentaar 
DOOR PHILIP A. IDENBURG 

(Philip Idenburg is hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Utrecht). 

Electronisch schaduwparlement 
Gedurende het laatste jaar" lijkt de discussie over de noodza

kelijke vernieuwing van de democratie weer nieuwe impulsen 
te hebben gekregen. Een bijlage van de Economist (21-12-

1996) geeft een heüzame internationale dimensie aan dit 

debat. De huidige, goeddeels 1ge eeuwse, representatieve 

democratie moeten we zien als een begin~ Dankzij de elek

tronische media kan het besluitvormingssysteem nu uitgroei

en tot een volledige directe democratie, betoogt het blad. 

De argumentat"ie berust op het aangeven van de tekorten van het huidige systeem en de 
behoefte aan een nieuw systeem. We hebben nu een parttime democratie. Eens in de vier 
jaar een vertegenwoordiger kiezen is tot daar aan toe als er gekozen moet worden tussen 
kandidaten die zich opvallend onderscheiden qua ideologische achtergrond. Maar nu de 
agenda's van de politieke stromingen nog maar marginaal verschillen lijkt het systeem 
meer op een situatie waarin je eens per vier jaar in een half uur je boodschappen in de 
supermarkt moet doen. Het is een pure gok of je met de beste producten thuis komt. 
Bovendien, welke garantie heb je dat de door jou gekozen kandidaat in al die onderwer
pen waarvan de voors en tegens zich pas langzaam openbaren de jou welgevallige beslis
singen zal nemen. 
Een nieuw systeem van regelrechte stemming over tal van onderwerpen maakt ook meer 
kans nu de kloof in opleidingsniveau en de mogelijkheid zich te informeren tussen de poli
ticus en zijn achterban grotendeels is weggevallen. Ook zo kort weergegeven vind ik het 
pleidooi voor de noodzaak van een verdere groei van het democratische systeem overtui
gend. De oplossingen die worden voorgesteld zijn referenda - waarvoor naar Zwitserland 
wordt verwezen - en elektronische stemsystemen. Ze overtuigen mij veel minder. Ik zie veel 
bezwaren. 
Allereerst het risico van versnippering van besluitvorming. De agenda van het overheids
bestuur kenmerkt zich door complexe en veelzijdige vraagstukken. Besluiten over sociale 
zekerheid, de economie, het milieu, de infrastructuur e.d. zijn niet dan op een kunstmati
ge wijze in een voor-tegen schema te persen. Ook waar het parlement tot stemming over
gaat is het eigenlijke politieke werk meestal in eerdere fasen van probleemformulering en 
oplossingen zoeken gedaan. Daarbij is ook van belang, dat bij het opdelen van het hele 
beleid in ja-nee besluiten, de samenhang op hoofdlijnen uit het zicht verdwijnt; zeker als 
de besluiten elkaar opvolgen in de tijd. 
Een tweede bezwaar is gelegen in de zorg dat directe democratische besluitvorming geen 
garantie biedt voor de rechten van kwetsbare minderheden. 
Het is dus niet zonder risico's om drastische ingrepen te doen in het bestaande systeem van 
publieke besluitvorming. Ik trek er de conclusie uit dat we zitten te springen om verder
gaande democratisering, maar dat we niet weten wat de gewenste vorm wel kan zijn. Veel 
van de in de discussie naar voren geschoven argumenten zouden op hun relevantie onder
zocht kunnen worden als het mogelijk zou zijn te experimenteren met zo iets wezenlijks als 
een (legitieme) besluitvormingsstructuur. Daarom pleit ik voor een experiment met direc
te democratie via een elektronisch schaduwparlement. Parallel aan de huidige parlemen
taire besluitvorming worden er periodiek onderwerpen ter stemming voorgelegd aan de 
"elektronische" kiezers. Iedereen die over een op Internet aangesloten computer beschikt 
kan er aan meedoen. 
Het hele systeem wordt beheerd door een breed samengestelde stuurgroep die niet alleen 
de onderwerpen selecteert en de vragen formuleert, maar ook onderzoek doet naar de 
resultaten: wie en op welke wijze er kiezen, waardoor men zich laat beïnvloeden, welke 
diverse vraagvormen er denkbaar zijn en wat hun voor en nadelen zijn, en hoe onderwerp, 
gehanteerde vraagvorm, en kiezer elkaar beïnvloeden. 
Zo'n experiment lijkt me haalbaar en ook nodig om de mogelijkheden en beperkingen van 
elektronische referenda te verkennen. De discussie komt daarmee uit het vrijblijvend ver
zamelen van argumenten, want er gebeurt eindelijk iets .• 
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BESCHOUWING 

1966 -
van 

1996 : Is de eDlancipatie 
de burger geslaagd? 

doo r Ke e s Sc hu y t 

I n het debat over de relatie tussen 
burger en overheid zijn grofweg drie 
soorten vragen te · onderscheiden. 

Zijn overheden enerzijds verontrust over 
doen of laten van burgers? Of zijn burgers 
anderzijds verontrust over de dadendrang 
ofhet gebrek daaraan van de overheid? Of 
- de derde mogelijkheid - is er sprake van 
een kloof tussen burger en overheid? 

Tijdens het afscheidsymposium 
voor Jan Terlouw evalueerde 

de socioloog Kees Schuyt 

Het interessante is dat ik alledrie de vra
gen zou willen beantwoorden met een "ja 
en nee". In het tweede stuk van mijn be
toog zal ik dezelfde drie kwesties - zeggen
schap, toegankelijkheid en verantwoorde
lijkheid - toepassen op de positie van de 
overheid. Mijn verhaal zal eindigen met 
een hopelijk prikkelende vraag voor dit 
tijdsgewricht: hebben politieke partijen 
beginselprogramma's nodig? 

in een korte beschouwing de 
emancipatie van de burger 

in de afgelopen 30 j aar. 

In deze bijdrage heb ik ervoor gekozen om 

de relatie tussen burger en overheid te be
zien vanuit de verwachtingen, die in de ja
ren zestig, preciezer gezegd in 1966, wer
den geuit. De belangrijkste daarvan kan 
worden samengevat onder de noemer 
'emancipatie van de burger'. Zoveel moge
lijk leden van de samenleving zouden zich 

Zijn oordeel kwam neer op 
een weifelend 

'zowel p ositief als negatief'. Zeggenschap 

H ierbij een bewerking Terug naar het thema van de emancipatie 
van de burger. Ik zou deze wel en niet 
geslaagd willen noemen en dat is niet zo
maar een wetenschappelijk genuanceerd 

van zijn voordracht. 
.. --------------------------. 

moeten transformeren tot meedenkende, meesturende en meebe
slissende burgers. Wat is er dertig jaar later terechtgekomen van 
dit lofwaardige streven? 

Van onderdanigheid tot autonomie 

Om te beginnen zou ik willen opmerken dat de stemming in en 
rondom het openbaar bestuur en de politiek thans totaal anders is 
dan toen. Niet 'mee-sturen', maar 'aan-sturen' is nu de leidende 
metafoor, die een nieuw soort leiderschap onthult. Alles moet wor
den aangestuurd, van boven af wel te verstaan. Veel bestuurders 
zijn vergeten dat de metafoor van het aansturen afkomstig is uit 
de landbouw: je stuurt een paard aan. Mensen met een agrarische 
achtergrond weten hoe subtiel en soepel je dat dient te doen. Wat 
tegenwoordig onder aansturen wordt verstaan, lijkt meer op com
manderen dan op een subtiele wijze van dirigeren. Hetgeen overi
gens niet de verstandigste manier is om gemakkelijk in het zadel 
te blijven. Hoe zit het trouwens met de verdeling van verantwoor
delijkheid bij deze nieuwe sturingsprocessen? 
Ik zou de ontwikkeling van de emanciperende burger graag met 
een vrij en kritisch oog willen bekijken en zal dit doen door op drie 
concrete punten de emancipatie nader toe te spitsen: 

• is het streven naar meer zeggenschap van de burger geslaagd? 
• is het streven naar meer toegankelijkheid van de overheid en 

overheidsvoorzieningen geslaagd? 

• is het met emancipatie gepaard gaande streven naar meer 
verantwoordelijkheid van de burger geslaagd? 

Kees Schayl Î$ hoogleraar in de sociologie aan de Universileil van 
Amslerdam 
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en halfslachtig antwoord. Het hangt er namelijk maar van af wat 
je naar voren haalt, waar je naar kijkt als het gaat over toegeno
men zeggenschap en zelfstandigheid van burgers. 

Het eerste antwoord is dus ja, sinds 1966 is de Nederlandse sa
menleving flink gedemocratiseerd, zowel in formele als in infor
mele zin. De zeggenschapsverhoudingen zijn veranderd, er is wei
nig onderdanigheid te bespeuren, ook niet bij de jonge(re) genera
ties - daar zie ik eerder een zekere mate van bedeesdheid. In mijn 

• bijdrage aan een vriendenboek voor Jan·Glastra van Loon (1) heb 
ik als kenmerk van een open samenleving genoemd: een angst
vrije houding jegens gezag en gezagsdragers. Dit is inmiddels me
de dankzij de in 1960 ingezette vernieuwingen wel degelijk be
reikt. In de dagelijkse omgang tussen burgers en overheden is dit 
waar te nemen, zelfs tot ergernis soI.Jls van diezelfde overheden, 
voor wie het allemaal wel wat minder zou mogen. Vooral in het ge
drag van journalisten als vertegenwoordigers van de nieuwsgie
rige burger, is eerder een nieuwe vorm van autoritarisme dan van 
beleefde onderdanigheid te bespeuren. 
Ook in formele zin zijn er vele medezeggenschapsregelingen, in
spraakprocedures, klachtenregelingen en beroepsmogelijkheden 
bijgekomen, zelfs zo veel dat bestuurders soms beweren dat de 
praktijk van de medezeggenschap enigszins te ver is doorgescho
ten. In dit begrip 'te ver doorgeschoten' treffen we de tweede lei
dende metafoor van deze dagen aan. Alles schijnt te ver doorge
schoten, de medezeggenschap, de verzorgingsstaat en wat al niet. 
Een niet vaak opgemerkt nevenproduct van deze medezeggen
schapsontwikkeling is dat de sterke polarisatie in de samenleving 

anno 1960 - werknemers die lijnrecht stonden tegenover werkge-

(1) Zie: 'De open samellieving en haar vrienden', C. W. de Vries ell 
K. Schayl, Boom, Meppel, 1995 
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vers, jong tegen oud, gevestigd te
gen het zootje ongeregeld, studen
ten tegen docenten etc. - heeft 

plaatsgemaakt voor een opvallen
de consensus. Sociale cohesie 
wordt altijd sterk bevorderd door 
conflict. Het feit dat tegenwoordig 
vele bestuurders - met name van 
grote en middelgrote steden - aan
voelen dat de sociale cohesie, het 
ergens bij horen, is afgenomen, 
kan te maken hebben met deze 
vermindering van het openlijke 
en openlijk uitgevochten conflict. 
Brede lagen van de bevolking en 
van het parlement zijn het zo erg 
met elkaar eens, dat men de afwe
zigheid van oude en warm maken
de groepsconflicten aanziet voor 
de afwezigheid van cohesie. 
Dit moet als één van de gevolgen 
van de toegenomen zeggenschap 
van de burger worden gezien. 

Kentering 

Maar nu het nee-antwoord. 
Juist de laatste tijd kan men een kentering zien in de zeggen
schap, die enerzijds te maken heeft met de vorming van een vrij 
aanzienlijke groep burgers - in Europees onderzoek van onder an
dere Dahrendorf geschat op 20 tot 25 % van de totale beroepsbe
volking - die afhaakt of moet afhaken. Zij raken los van de rest van 
de samenleving en worden tweederangsburgers. Deze ontwikke
ling staat haaks op de eerder geconstateerde toename in zeggen
schap. Ik heb dit verschijnsel onlangs (2) 'sociale overbodigheid' 
gedoopt. Dit verschijnsel moet met name democraten zorgen ba
ren. Werk gaat boven inkomen, maar afwezigheid van werk mag 
geen excuus zijn om de deelname aan de democratie te vergeten. 
Een tweede ontwikkeling treft alle burgers, rijk of arm, slim of 
dom, actief of passief. Dat is de tendens om bij het nemen van 
ingrijpende en levensbelangrijke investeringsbeslissingen en 
infrastructurele beslissingen voorbij te gaan aan de vaak hopeloos 
verdeelde belangen en verlangens van alle burgers, van alle ge
meentebestuurders en van alle provinciale bestuurders. Of de 
overheid, vooral de centrale overheid, dit voorbijgaan doet met 
opzet of noodgedwongen, door de haast en de ernst en de interna
tionale concurrentie en de dwang van het systeem, is minder rele
vant dan de constatering van een groeiend ongeduld, een nieuw 
autoritarisme bij bestuurders, hoge ambtenaren en politici gelij
kelijk. Ze weten zoveel meer dan burgers, ze hebben zoveel meer 
weet van het dwingende buitenland, de nieuwe economische we
reldorde, ze hebben zo veel meer verantwoordelijkheid voor de toe
komst, dat ze al die inspraak van burgers en medezeggenschap 
maar een lastig ding zijn gaan vinden. 
Misschien is hier het begrip 'concurrentie tussen overheid en bur
ger' zelfs op zijn plaats. Deze discrepantie tussen het wereldbeeld 
van de overheid enerzijds en dat van de burgers anderzijds is 

(2) Zie: hel NRC Handelsblad van 30-11 -96. 
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gemakkelijk aan te wijzen bij de grote projecten: Betuwelijn, HSL, 
nachtvluchten, uitbreiding Schiphol etc. Het gaat zelfs zover dat 
de Tweede Kamer haar meerderheidsmening opgeeft "omdat het 
kabinet het wil". 

Hoe valt dit nieuwe autoritarisme van de jaren negentig tegemoet 
te treden? Niet met de ideeën en idealen van de jaren zestig. Dat 
hebben de jaren tachtig met hun realisme ons wel geleerd. Maar 
hier ligt sociologisch en staatsrechtelijk toch een interessante ge
dachte te wachten: het referendum. Het gevaar van al die grote 
projectbeslissingen, die in toenemende mate aan de burgers wor
den opgelegd, is het verlies van legitimiteit van zowel de openba
re besluitvorming als van de politiek en de politici als geheel. 
Natuurlijk kan men bij alle beslissingen wijzen op de grote con
currentie van het economisch model van de Aziatische tijgers, 
maar hoeveel van onze democratische aspiraties moeten we daar
bij opgeven? In dit korte bestek is een diepergravende analyse van 
deze nieuwe ontmoeting tussen democratie en bureaucratie, tus
sen economie en politiek niet mogelijk, maar het behoort in elk 
geval tot de grote opgave van de huidige politieke partijen om een 
nieuwe democratiebeschermende koers uit te zetten. Het theoreti
sche voordeel van het klassieke referendum is de grotere door
zichtigheid van de publieke besluitvorming en daarmee de vergro
te acceptatie en legitimiteit. 

Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid van de overheid en van overheidsvoorzieningen 
. vormen een tweede toetssteen voor de emancipatie van de burger 
in de afgelopen dertig jaar. De toegankelijkheid, bijvoorbeeld van 
gezondheidszorg, is in rechten vastgelegd en hierin valt het te 
onderscheiden van het vorige punt, de zeggenschap. Ook als je 
niet aan de besluitvorming deelneemt of deelgenomen hebt, kan 

IDEE - APRIL ' 97 



• --==- ;o:::;... - -=-

Stadsdeelkantoor in Amsterdam: een poging tot het verkleinen van 
de afstand tussen bestuur en burgers 

een burger drager worden van hem/haar toegekende rechten. 
Rechten die aanmerkelijk bijdragen aan de emancipatie. Dus ook 
achtergebleven groepen, waarvan bekend is dat men in onevenre
dige mate vertegenwoordigd is in allerhande vertegenwoordigen
de lichamen, kunnen door rechtentoekenning en door een zelfstan
dig rechtenbewustzijn zich wel degelijk emanciperen. De vraag of 
dit gebeurd is, is retorisch. Het is .niet slechts gebeurd, het is een 
ware successtory geworden. 
De toename van op rechten gebaseerde aanspraken op overheids
subsidie, voorzieningen en inkomensoverdrachten - vaak samen te 
vatten in het begrip verzorgingsarrangementen - is goed gedocu
menteerd. Uit de ' verschillende statistieken op diverse gebieden 
blijkt dat de spectaculairste stijging vooral na 1972 begon en dat 
deze toename duurde tot ongeveer 1986. 
Achteraf bezien en met de wijsheid die daarbij hoort, heeft de 
Nederlandse samenleving als geheel hiermee wel veel risico's gelo
pen, die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. Immers de olie
crisis van 1973 en de economische crisis haalden het economisch 
draagvlak voor de explosie in rechten weg op het moment dat die 
net begon. Niet de jaren zestig, maar juist de jaren zeventig beho
ren zodoende tot de meest frivole jaren van de naoorlogse Neder
landse samenleving. 

Zijn de burgers geslaagd in hun emancipatie? Ja en nee. Ze zijn er 
in elk geval economisch wijzer van geworden. 
Het 'nee' bij deze vraag zal zich toespitsen op enerzijds de ontwik
keling van wat 'juridisering' is gaan heten en anderzijds op het 
vraagstuk van de calculerende burger. Beide hebben natuurlijk 
met elkaar te maken en beide roepen een soortgelijk verzet op als 
die van de te ver doorgeschoten inspraakregelingen. Wie veel rech-

ten heeft, kan er mee gaan 
rekenen. Vooral als veel van 
die rechten in geld waar

deerbare schaarse goederen 
representeren. Dit heeft 
zich dan ook voorgedaan, 
hoewel de ontwikkeling van 
juridisering altijd nog min
der is dan in de Verenigde 
Staten. 
Wat zijn nu precies de na
delen van verregaande juri
disering en calculatie van 
gedragingen? Ik meen dat 
de kern van het bezwaar is 
dat met excessieve juridise
ring het onderling vertrou
wen uit een samenleving 
wordt weggenomen. Ster
ker: waar het vertrouwen 
verdwenen is, wordt met 
advocaten gesmeten. Zo'n 
ontwikkeling kan beroeps
groepen en hele organisa
ties kapot maken. Kijk 
maar eens naar de KNVB. 
Het evenwicht is zoek en 
om evenwicht gaat het nou 
juist. Bij het begin en het 
einde van het leven, bij het 

naar school gaan op 4 jarige leeftijd en bij het afstuderen in 4 jaar. 
De nieuwe regeling van studiefinanciering met het recht op ver
lenging ervan na vertraging door ziekte is het allernieuwste, ik 
moet helaas zeggen, allergruwelijkste product van een gejuridifi
ceerde samenleving. 
Vandaar mijn weifelende 'ja' en 'nee' op de vraag naar de geslaag
de emancipatie. Natuurlijk moet de positie van burgerschap be
rusten op fundamentele rechten, .maar de huidige situatie nood
zaakt zowel een vaak erg willekeurige bezuiniging en een even 
willekeurige rechtstoepassing. Beide zijn ondermijnend voor het 
gezag van de overheid. 

Verantwoordelijkheid 

Vormt het benadrukken van de plichtenkant dan een oplossing? 
De eenzijdige beklemtoning van rechten, en niet van plichten, van 
lusten en niet van lasten, zou tegengegaan kunnen worden door 
een 'charter van de plichten van de mens te maken', zoals met 
regelmaat, met name door Jan Terlouw, wordt bepleit. Ik zie daar 
zelf niet zo veel in. Logisch gezien zijn rechten en plichten teveel 
met elkaar verweven: elke plicht kan ook vertaald worden als een 
recht en omgekeerd. Ik zie daarom meer in het uitdiepen van het 
leerstuk van verantwoordelijkheid. Dit begrip heeft een goede 
staatsrechtelijke verankering - de ministeriële verantwoordelijk
heid - en het biedt een combinatie van zaken zelfstandig ter harte 
nemen en tegelijk verantwoording willen en durven afleggen voor 
eigen daden. Verantwoordelijkheid van burgers - eigen initiatief, 
eigen financiering voor die initiatieven, eigen zeggenschap e.d.
biedt veel mogelijkheden om de onevenwichtige ontwikkeling in 
de voorgaande twee aspecten het hoofd te bieden. Verant-
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woordelijkheid is nooit helemaal alleen gebaseerd op eigen belang: 
je bent altijd verantwoordelijk voor iets of iemand, iemand anders, 
hetgeen verwijst naar een grotere kring dan alleen maar dat ene, 
autonome individu. Er zou veel meer werk gemaakt kunnen wor
den van een verdere doordenking en operationalisering van dit 
verschijnsel 'verantwoordelijke burger', waarbij onder de retori
sche brij wel degelijk iets belangrijks kan worden gevonden. 

Heeft de emancipatie van de burger in .de laatste dertig jaar de 
verantwoordelijkheid doen toenemen? Ook hier ben ik geneigd te 
zeggen: ja en nee. Ja, in zoverre de verantwoordelijkheid voor 
schendingen van mensenrechten elders, voor fundamentele waar
den aanwijsbaar is toegenomen. Nee, voorzover een passiviteit, 
misschien mede gevoed door al die gemakkelijke verzorgingsrech
ten, verantwoordelijkheid voor de directe nabijheid heeft doen ver
minderen. De hoogste verantwoordelijkheid van kinderen is te
genwoordig er voor zorgen dat ouders een plaatsje in het verzor
gingshuis krijgen. 

Verschil in beleving 

Welke conclusie zou men kunnen trekken uit de voorgaande, he
laas te korte analyse? Naar mijn mening is er een discrepantie aan 
het ontstaan tussen de manier waarop burgers de politiek en het 
openbaar bestuur beleven en de manier waarop de bestuurders 
dat doen. Het scherpst vind ik dat te zien bij het vraagstuk van de 
zeggenschap en de medezeggenschap in openbare kwesties. Er is 
veel bestuurlijk ongeduld en burgers kunnen zich vervolgens in 
onverschilligheid in eigen kring terugtrekken - zolang ze zichzelf 
nog verzekerd weten van al die verzorgingsrechten. Maar ook op 
dit punt is er een groeiende discrepantie: de bestuurlijke noodzaak 
tot zuinig beheer en budgettair gezonde voorzieningen en de vrij 
lange gewenning van de burgers dat er wel voor je gezorgd zal 
worden. De gemoedsrust van de verzorgingsstaat staat op het 
spel. En ten derde een discrepantie tussen de opvatting van ver
antwoordelijkheid van bestuurders en van burgers: de bestuur
ders rekenen op verantwoordelijkheid van de kant van burgers en 
worden vervolgens vaak teleurgesteld; de burgers rekenen op 
automatische verantwoordelijkheid van bestuurders die tegen
woordig echter in toenemende mate uitsluitend letten op wat zo 
mooi hun core business heet. Kortom, een terugtrekkende over
heid die verantwoordelijkheid afschuift naar een burger die die
zelfde verantwoordelijkheid doorschuift. Naar wie? Waarheen? 
Naar de zwakste schouders die niet gewend zijn verantwoordelijk
heid te dragen? 

De noodzaak van een beginselprogramma 

Er is geen gemakkelijke oplossing te vinden voor bovenstaande 
discrepantie. Zelf zou ik vooral willen wijzen op het formuleren 
van een beginselprogramma door politieke partijen, juist om de 
band tussen burger en toekomstige bestuurders ideologisch en 
moreel weer terug te krijgen. Beginselprogramma's zijn in de poli
tiek nodig als emotionele, waarderende en inspirerende richting
aanwijzers, die kiezers en gekozenen aan elkaar binden. Ze zijn 
niet alleen nodig voor de eigen politieke organisatie, om een cor
porate identity te vinden, maar juist om kiezers, jonge kiezers, te 
tonen wat men wil en waar men waarde aan hecht. Politiek is een 
kwestie van machtsvorming en overtuiging. Als de overtuiging 
geheel gaat wegvallen ten gunste van politieke opportuniteit met 
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Ook voor de ouderen in onze samenlevilIg staat de 
gemoedsrust van de Verzorgingsstaat op het spel. 

het oog op macht, dan valt een principiële binding met de poten
tiële kiezer weg. Het beginselprogramma zegt waar men waarde 
aan hecht, de praktijk van de alledaagse politiek laat zien wat 
men waard is in het zich houden aan ten minste een aantal hard
op geformuleerde waarden. Het is vooral een kwestie van eerlijk
heid tegenover de kiezer. Dit sluit compromissen en haalbaar
heidsdenken in de politiek van alledag niet uit. In de Nederlandse 
politieke constellatie moet men nu eenmaal compromissen aan
gaan en water bij de verkiezingswijn doen. Verkiezingsprogram
ma's verouderen snel en worden daardoor waardeloos. Beginsel
programma's daarentegen tonen het karakter van een politieke 
partij. Beginselloosheid is een politieke ondeugd en een grove bele
diging van alle burgers. • 
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SIGNALEMENTEN 

Sociaal democratische 
zoektocht 
Zou er een verband bestaan tussen kunstsubsidies en het 
ontbreken van een artistieke protestbeweging, zoals er 

onlangs in Frankrijk de straat op ging om tegen de nielP 
we vreemdelingenwet te demonstreren? Wordt de anta
gonistische relatie tussen kunst en politiek verstoord 
. door het bestaan van een kunstpolitiek die verzet en 

agressie in de kiem smoort? 

D eze vraag kwam bij me op tijdens het 
lezen van 'Publiek gezocht, essays 

over cultuur, markt en politiek' van Hans 
Blokland. De schrijver ontrafelt de syste
matiek van de culturele subsidies, brengt 
de verhouding tussen politiek, bureaucra
tie en het artistieke belangenveld in beeld 
en doet tenslotte een beroep op politici om 
een utopisch vergezicht te schetsen in de 
hoop dat er op weg naar het ideaal een 
aantal samenhangende beslissingen wordt 
genomen. 
Blokland is niet erg tevreden met de ma
nier waarop de besluiten tot stand komen. 
Hij hekelt de 'incrementalistische werk
wijze' waarbij 'het beleid stukje voor stuk
je tot stand komt in een continu proces van 
onderhandelingen met de belanghebben
den uit de kunstraden, de bureaucratie, 
adviesraden en politici'. Deze manier van 
doen maakt het haast onmogelijk om grote 
verschuivingen in de besteding van het 
overheidsgeld aan te brengen. Het overhe
velen van geld van de ene naar de andere 
kunstsector, wat af en toe hoognodig is, 
blijft achterwege. Het zijn de gevestigde 
belangen die aan hun trekken komen en 
de groepen en instellingen die hun lobby 
het best organiseren. Helaas is het criteri
um van talent of kwaliteit daaraan onder
geschikt. 
In zijn uitwerking is dit kunstbeleid 
bovendien paternalistisch, meent Blok
land. Hij verwijst naar de Leuvense eco
noom Paul de Grauwe en waarschuwt voor 
het 'intellectueel hermitisme dat zo ken
merkend is voor het huidige subsidiërings
systeem'. Subsidies gaan vooral naar za
ken waar het grote publiek geen belang
stelling voor heeft. Zij stimuleren de kun
stenaars dus om voor een intellectuele eli
te te blijven werken en leiden daarom (on-

bedoeld) tot marginalisering van de kunst. 
'lbt zover heeft Hans Blokland het falen 
van het Haagse beleidscircuit goed onder 
woorden gebracht. Daarna, als hij door wil 
stoten naar hogere thema's over het goede 
leven, de markt en het nut van een zinnige 
vrijetijdsbesteding, wordt zijn boek minder 
overtuigend. Hij heeft te veel groten der 
aarde nodig om zijn redenering te stutten. 
Wanneer hij tenslotte het utopisme als al
ternatief presenteert en het ideaal van de 
cultuurspreiding uit de mottenballen 
haalt, begint het boek wel erg op een soci
aal-democratische zoektocht te lijken. 'Pu
bliek gezocht' zal eerder de ambtenaar op 
OCW dan de kunstenaar bekoren. En de 
vraag of de kunstenaar door de beleidsma
ker monddood is gemaakt, heeft Blokland 
niet beantwoord. (GR) 

'Publiek gezocht', Hans Blokland, 
Uitg. Boom, Meppel en Amsterdam 1997 
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Doodgewoon 
digitaal 
is te 
gewoon 
Politici krijgen volgens PvdA 

Kamerlid Marj et van Zuijlen 

vaak het verwijt 'dat ze alleen 

reageren op incidenten, dat ze 

zich richten op mediasuccesjes 

op de korte termijn en dat ze 

weinig bijdragen leveren aan 

de meningsvorming en het pu

blieke debat over relevante 

maatschappelijke ontwikkelin

gen'. Daarom heeft Van Zuijlen 

een wat wonderlijk boekje ge

schreven over de politiek en de 

nieuwe media. 

I n zijn beschrijvingen is het boekje ver
warrend en niet actueel. Bij tijd en wijle 

stelt Van Zuijlen zeker zinnige vragen, ze 
wil het debat stimuleren, maar het gebrek 
aan prikkelende antwoorden of opvattin
gen smoort de discussie vrijwel in de kiem. 
Internet is de meest in het oog springende 
vernieuwing op het gebied van informatie
voorziening en communicatie. Volgens Van 
Zuijlen kan het groeiende belang van In
ternet leiden tot een digitale tweedeling, 
een niet te controleren informatiestroom 
en een bedreiging van de privacy van de 
burger. Voor het tegengaan van de tweede
ling zoekt zij haar heil bij het onderwijs 
dat de jeugd moet voorbereiden op een di
gitale toekomst. Dat is ongetwijfeld van 
belang. Het onderwijs moet met computers 
omgaan als met geschreven teksten. De 
leerling moet leren lezen'. Maar omgaan 
met het Net vraagt meer. Zo leidt elk ge
bruik ervan op dit moment tot verlies van 
privacy. Het achterhalen van persoonsge
gevens is voor een gewiekste netgebruiker 
een fluitje van een cent. Dat betekent dat 
iemand moet weten waarom hij Internet 
gebruikt en welke (privacy)prijs hij daar-
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voor betaalt. In het onderwijs moet men 
dus vooral ook leren kiezen. Over dit soort 
dilemma's zegt Van Zuijlen niets. 

Wonderlijk is ook haar stelling dat In
ternet op dit moment voorbehouden is aan 
een elitaire gebruikersgroep. Zo'n ken
schets veronderstelt een exclusiviteit en 
geslotenheid die niet bestaat. Het Net is 
van de burgers zelf. En er bevinden zich 
dan ook allerlei soorten burgers op de elek
tronische snelweg. In de Amsterdamse op
vangcentra staan bijvoorbeeld publieke 

Marjet 
van ZU7jlen 

Over nieuwe media 
en politiek 

terminals. Het gebruik ervan is gratis. Er 
ontwikkelt zich een levendige correspon
dentie met de overheid en tips reizen we
reldwijd naar lotgenoten. Amsterdam 
heeft vanaf 30 maart 1997 zestig publieke 
terminals, waarvan vijftien in de openbare 
ruimte en vijfenveertig in beheerde publie
ke ruimten zoals de maatschappelijke op
vang, bibliotheken, vrouwenhuis, stads
deelkantoren en het stadhuis. Het gebruik 
ervan is tot 1 januari 1998 gratis. Maar 
Van Zuijlen is blijkbaar noch op de hoogte 
van de vele 'elitaire' netwerken die er be
staan noch van de Amsterdamse proeftuin 
(*). Ook de verhouding overheid-burger 
blijft onderbelicht. Het verhaal over de re
ferenda is oppervlakkig en beperkt zich tot 
zoiets als een elektronische enquête. Het 
correctieve referendum vereist de nog niet 
bestaande mogelijkheid tot autorisatie (de 
digitale handtekening) maar die kwestie 
blijft buiten beschouwing. 
Het meest wonderlijke aan het boekje is de 
relatie die Van Zuijlen legt met de sociaal-

democratie. "Sociaal-democraten hebben 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als 
zij ergens problemen zien of in de toekomst 
vermoeden, reageren zij alert". Maar 
'Doodgewoon Digitaal' blinkt niet uit door 
een adequate en alerte beschrijving van de 
kansen en faalfactoren. Van Zuijlen be
reikt wat ze zegt niet te willen: een media
succesje op de korte termijn. (Jikkie van 
der Giessen, wethouder Telematicabeleid 
Amsterdam) 

* De proeftuin 'Het Amsterdam Paviljoen' is een 

samenwerking van : de gemeente Amsterdam, 

PTT Telecom, IBM en Telecom Noord-West 

(www.paviljoen.amsterdam.nl) 

'Doodgewoon digitaal', Marjet van ZUijlen,4 

Uitg. Prometheus, Amsterdam, 1997. Z, 

Het hof van 
Brussel 
In de afgelopen maanden zijn er 

veel publicaties over Europa ver

schenen. Eén daarvan is het boek 

van de adjunct-hoofdredacteur 

van de Elsevier Arendo Joustra. 

Met het 
oog 
op Europa 
In het redactioneel werd het 

reeds gemoemd, vorig jaar 

ontving Koningin Beatrix de 

Karelsprijs voor haar per

soonlijke inzet voor Europa. 

Ter gelegenheid van de uitreiking wer
den toespraken en lezingen gehou

den. Deze zijn vertaald en gebundeld in 
'Met het oog op Europa'. Behalve de toe
spraak van Hare Majesteit bevat het boek 
interessante beschouwingen over de ge
schiedenis van onder meer de Duits-Ne
derlandse betrekkingen en de cultuur van 
Europa. De uitgave oogt saai en fantasie
loos, maar inhoudelijk is zij zeer de moeite 
waard. 

Met het oog op Europa, onder redactie van 

Alexander Lohe en Olaf Mü/ler, 

Shaker Publishing, 1996 

J oustra verbleef tus
sen 1994 en 1996 

als correspondent in 
Brussel en 'Het hof van 
Brussel' is eigenlijk een 
uitvoerige bewerking 
van zijn stukken voor 
Elsevier. Door zijn soe
pele stijl, maar ook door 
de bijlages met gege
vens over Nederlanders 
in Europa, voorzitters, 
de taalcultuur, kernge
gevens en de afkorting
en is Joustra erin ge
slaag een boeiende en 
informatieve inleiding 
over de geschiedenis en 
de voors en tegens van 
de Europese gedachte 
te schrijven. 

**. 
* * 

Het hof van Brussel, 

Arendo Joustra, Prome

theus, Amsterdam 1997 
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Achter de ' sluier 
van Fortuyn 
Het zal je maar overkomen als 

uitgever en auteur(s): je maakt 

een belangwekkend overzichts

werk van de institutionalisering 

van de Islam in Nederland en 

j uist ' op het moment dat het boek 

verschijnt , komt een populistisch 

werkje van een bekende opinie

maker over hetzelfde onderwerp 

op de markt dat alle aandacht in 

de media opeist. 

De lef om 
chauvinistisch 
te zijn 
"Laten we afscheid nemen 

van onze bescheidenheid als 

we over ons politieke sys

teem spreken", zo luidt de 

conclusie van Michiel Zon

neveld, parlementair journa

list van Het Parool. 

I n 'Het platte land' zoekt hij naar het ge
heim van het succes van de Nederland

se democratie. Hij doet dat door vooral de 
continuïteit van het Nederlands politieke 
stelsel en de politieke cultuur te benadruk
ken. De analyse van Zonneveld is intelli
gent en enigszins tegendraads. Vooral het 
hoofdstuk over 'De Gouden Eeuw van de 
politieke partijen' is de moeite waard, hoe
wel gezegd moet worden dat het nog maar 
de vraag is of het succes van Nederland 
vooral slaat op de democratische cultuur of 
op de natie. 

Het platte land, M/chiel Zonneveld, 
Prometheus, Amsterdam 1997 

Dit overkwam uitgeverij Het Spinhuis 
en de onderzoekers Jan Rath, Rinus 

Penninx, Kees Groenendijk en Astrid Meij
er met hun indrukwekkende verslag van 
het onderzoek naar de islamitische institu
ties in Nederland. Het boekje van Pim For
tuyn functioneerde als een bliksemafleider 
en trok alle aandacht naar zich toe. Ge
lukkig is 'Nederland en zijn islam' iets voor 
de langere termijn. 

Nederland en zijn islam, Jan Rath e.a., 
Uitgeverij Het Spinhuis, Amsterdam 1996 

Lezingencyclus 1997 

Tussen Rede 
en Verstand 
Over de relatie tussen 

wetenschap, p olitiek 

en de toekomst 

SWB en Bestuurdersvereniging D66 

E en aantal hoogleraren is uitgenodigd 
om zich uit te spreken over de rol van 

de politiek op hun onderzoeksterrein in de 
komende eeuw. Hen is gevraagd aan te ge
ven wat de belangrijkste maatschappelijke 
problemen zijn die om een politieke oplos
sing vragen. 

Data 

De lezingen vinden plaats op donderdag 5 
juni, 4 september en 6 november, telkens 
om 20.00 uur in het Polman's huis in 
Utrecht. 

Het programma is als volgt: 

• 5 juni - Werkgelegenheid, steden en 
maatschappelijke dienstverlening. 

34 
I D EE - APRIL'9 7 

Lezing door prof. dr Paul van Schilfgaarde, 
hoogleraar Planologische Geodesie aan de 
TU Delft. 

Co-referaat door staatssecretaris Jacob 
Kohnstamm. 

• 4 september - Sociale zekerheid. 
Lezing door prof. dr KP. Goudswaard, 
hoogleraar Sociale Zekerheid aan de RU 
Leiden. 
Co-referaat door Tweede-Kamerlid Arthie 
Schimmel. 

• 6 november - Milieubeleid en kwaliteits
zorg binnen ondernemingen. 
Lezing door prof. dr Wim Hafkamp, hoog
leraar Milieukunde aan de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. 
Co-referaat door Tweede-Kamerlid Marij
ke Augusteijn. 

Meer informatie: 

Monique Oomes - Bestuurdersvereniging 
070 - 356 6046 

Allan Varkevisser - SWB 
070 - 356 6047 

Publiek debat 
over 
verkiezingsprogramma 

D66 

OP 15 mei - aan de vooravond waarop 
het concept van het nieuwe verkie

zingsprogramma wordt aangeboden aan 
het hoofdbestuur - organiseren de SWB en 
de redactie van Idee een publiek debat 
over het programma voor 1998. Uitgeno
digd zijn uiteraard de leden van de Pro
grammacommissie en de auteurs van de 
artikelenserie over het verkiezingspro
gramma in Idee. Als spreker vooraf is uit
genodigd BertBakker. 

Kiezen en verkiezen, een debat over het ver
kiezingsprogramma voor 1998 
donderdag 15 mei, aanvang 19.00 uur 
Poort van Kleef, Mariaplaats 2 te Utrecht 

Meer informatie bij de medewerkers van 
de SWB: 070 - 3566066 

Zie ook pagina 26 van dit nummer. 
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Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Uitgaven nieuwe stijl 

SWlHloeken 
Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,
Cahier nieuwe stijl 

De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 1996, f 15,

Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, 1997, f 15,-

• Uitgaven oude stijl 

Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,

Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 

Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 

De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-

Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 1993, f 10,

In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 1993, f 10,
Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 1994, f 10,
Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 12,50 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, f 10,00 

De mythe van de ruimte, Een politiek-culturele benadering van de ruimte, 
W~f~ , 

Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,
Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 1995, f 5,00 

De waarde van de democratie , 1994 f 2,50 

In de basis voorzien, 1996, f 12,50 

Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

Speciale uitgave 

De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur, red. 

Kees Schuyt en Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 

Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,- Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. Los: f12,50. 

Geef 's een abonnement 
C a ä e a u /-
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Idee is de moeite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
gen. Want zo 'n cadeau komt zes keer per jaar terug. 

Bel even 070-356.60.66 
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BEK ENTEN I SS EN 

"IK WAS EEN TANDARTS 
ZONDER VULLING" 

"U weet wel hoe dat gaat. Eigen praktijk, iedere dag druk en elke avond 
stapels kranten, de vakliteratuur, het blaadje van de hockeyclub. 
Op een. moment realiseer je: ik loop geestelijk 'n beetje droog. 

Waar is m'n belangstelling voor de politiek, voor het bestuur en voor 
beleid gebleven ? Denk ik alleen nog maar aan bite-wings en boren ? 

Ik was een tandarts zonder 'vulling' geworden. 
Maar ik heb de draad weer opgepakt. Neem weer tijd voor de dingen 

waar ik vroeger wel aan toekwam. En vooral: ik lees selectiever. 
Niet meer alles wat je voor de bril komt, maar vooral waar ik echt 

iets aan heb. Oók als het moeilijker is dan aap-noot-mies. 
Zoals Idee bijvoorbeeld." 

/ 

Idee. Boort tot op de wortel. 
Bel nu voor een inspirerend abonnement 070 - 356.60.66. 

Studenten krijgen f40,- korting. Informeer naar de regeling. 
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Economi 

Milieu 
Milieu en Economie in vijfvoud 
door Jan Paul van Soest 
Van Soest, directeur van het centrum van Energiebesparing, over de eisen waaraan een 
kabinetsnotaover Milieu en economie minimaal moet voldoen. 

Leergeld voor een duurzame toekomst 
door Joost Kuijper en Allan Varkevisser 

Een interview met Peter Folstar, lid van de raad van bestuur van TNO. 
Over technische ontwikkeling; van fundementele kennis tot marktintroductie 
en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van TNO. 

Grote ramen op het zuiden en kleine op het noorden 
door Mareo van Lierop 
Tweegesprek tussen Ageeth Telleman, die onlangs een scriptie over duurzaam bouwen 
afrondde, en staatssecretaria Dick TommeI over de beslissende fase waarin het duur
zaam bouwen in ederland zich bevindt. 

Statements: de economie tussen milieu en natuur 
Over milieu en economie met milieufilosoof Ton van der Valk, de voorzitter van 
Milieudefensie Bram van Ojik en Tweede Kamerlid Marijke Augusteijn. 

En verder: 

Hoe groot moet èen kabinet zijn? 
door Michel van Hulten 

Voorzitter van de pro ammacommissie Van Hulten heropent het debat 
over een Refukabi.ûet, me naam en toenaam. 

Europees landbouwbeleid op de heUing, door JoHanna Boogerd 

Over de noodzaak van het schoeien van een Europese landbouwpolitieK op nieuwe leest. 

Overleven, een coUectieve verantwoordelijkheid 
door Jan Glastra van Loon 
In het kort een 'verantwoording' de achtergronden van de pragmatische, töekomstge
richte houding van D66 naar aanleiding van de jongste SWB-publicatie. 
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REDACTIONEEL 

De hypotheek van Wijers 
In 1994 introduceerde Hans Wijers als nieuwbakken minister 

van Ecorwmische Zaken het begrip econologie: een speelse 

samentrekking van de begrippen economie en ecologie die tot 

dan toe vaak als tegengesteld werden beschouwd. Binnen 

korte tijd maakte ecorwlogie furore. Kennelijk voorzag de 

taalkundige vondst in een behoefte. Dat is op zich begrijpelijk 

want Wijers bood met zijn nieuwe begrip een welkome afwis-

seling op de nogal pessimistische traditionele zienswijze van 

de relatie tussen economie en milieu. 

Nu eens geen noodlottige verhalen over onafwendbare milieurampen, maar een betoog over 
de maakbaarheid van de wereld, de verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen toe
komst en een glorend perspectief op het overstijgen van de bestaande situatie van onduur
zaamheid zonder al te veel hoeven in te leveren aan economische groei en welvaart. 
Wijers verdient alle lof voor het opheffen van de vermeende tegenstellingen. Daarmee heeft 
hij ons verlost van het tragische perspectief op de moderne samenleving, die met een nood
gang op de eigen ecologische ondergang af denderde. Er is echter wel een maar ... 
Wijers heeft nadien verzuimd het begrip econologie verder uit te werken. Op den duur leid
de dat - terecht - tot wrevel bij zowel de milieubeweging, als zijn eigen partijgenoten. Met de 
introductie van econologie laadde Wij ers dus een zware hypotheek op z'n schouders, die hij 
vooralsnog niet heeft afgelost. Misschien kan de nota van het paarse kabinet over 'Economie 
en Milieu' - waarbij Wij ers een grote inbreng heeft gehad - hem behulpzaam zijn bij het inlos
sen van een oude schuld. Dat zal echter niet eenvoudig blijken. 
Uiteraard bestaat er geen inherente tegenstelling tussen economie en milieu, maar er is wel 
degelijk sprake van een spanningsverhouding tussen deze twee. Economie gaat in eerste 
instantie over de verdeling van schaarse goederen in en tussen samenlevingen. De economie 
brengt het gezamenlijk huishouden van mensen, waar in menselijke behoeften wordt voor
zien met door mensen geproduceerde diensten en goederen, in beeld. De productie is echter 
gebaseerd op het onttrekken van energie en grondstoffen aan het milieu. Deze verhouding is 
op z'n zachtst gezegd nogal scheef: wij onttrekken grondstoffen en energie en geven daar 
alleen 'afval' voor terug. Bovendien doen we dat op een manier die het ecologisch systeem 
'aarde' danig uit balans dreigt te brengen. Dat is genoegzaam bekend. 
Maar economie heeft niet alleen deze descriptieve - beschrijvende - betekenis, maar ook een 
prescriptieve - voorschrijvende. Rondom deze laatste betekenis is zelfs een baaierd van insti
tuties, wetenschappelijk onderzoek, theorieën en instrumentsontwikkeling ontstaan. Hoe je 
je concurrentie de baas kunt blijven, hoe je je bedrijf kunt laten groeien, hoe je kosten kunt 
afwentelen op derden, hoe je meerwaarde om kunt zetten in winst, etc. Op basis van deze 
prescriptieve - of liever gezegd: a-morele - invulling van het begrip economie bestaat er wel 
degelijk een spanning tussen economie en milieu, tussen politiek en economie, tussen econo
mie en gemeenschap, en kan de econoom wel degelijk een vijand van het volk zijn. 
De zwakte van het begrip econologie is dat hette weinig kritische inhoud heeft. Hierdoor zal 
het een te bot instrument blijken om de vastgeroeste verhoudingen tussen economie en 
milieu open te breken. Om de belangen - die er uiteraard ook zijn - helder op tafel te krijgen 
en beleid te ontwikkelen dat werkzaam, geloofwaardig en inspirerend zal zijn. 

Allan Varkevisser 
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T HEM A 

Milieu en economie 
in vijfvoud 

door Jan Paul van Soest 

E r moet eens, lang geleden, een 
tijd zijn geweest dat D66 te boek 
stond als milieupartij. En dat 

niet alleen, ook als partij die pleitte voor 
een helder bestuur. Maar inmiddels pleit 
D66-minister Hans Wijers, en met hem 
het hele kabinet voor "3% groei per jaar, 
verdomme". En 'paars' doet vragen als 
'waarom dat dan wel gewenst is?', en 'of 
3% groei zich verdraagt met duurzaam
heid?' af met kreten als: "het kabinet gaat 
ervan uit dat milieu en economie hand in 
hand kunnen gaan". 

Wat mogen we verwachten 
van de nota 

duurzame kant opwerkt, meegenomen in 
een tijd waarin de kwantiteit van het be
staan de kwaliteit ver overschaduwt. En 
het ging toch om zoiets als kwaliteit van 
het bestaan? . 

Milieu en Economie 
van het paarse kabinet? 

Meer oog voor de kwaliteit 
van het bestaan, als het aan 
Van Soest ligt, en het maken 

Vraag 1: Kunnen milieubehoud en econo· 
mische groei wel samengaan? 

Niet voor niets heb ik hier de term 'econo
mische groei' gebruikt. In de oorspronkelij
ke betekenis bedoelden economen hiermee 

van heldere keuzes. 

• 
De twee ingrediënten milieuvisie en hel-
derheid zijn onontbeerlijk als het gaat om het vormgeven van het 
debat over milieu en economie, dat losbarst na het verschijnen van 
de kabinetsnota over dit onderwerp. Voor D66 wellicht een her
kansing, in de aanloop naar de verkiezingen. De vijf vragen en 
antwoorden in dit essay bieden wellicht aanknopingspunten voor 
een helder milieubeleid. 

Vooral op aandringen van vakbeweging en milieubeweging brengt 
het kabinet dit jaar de nota Milieu·en Economie uit. Na een lange 
tijd van barensweeën moest de nota er uiteindelijk toch nog in een 
vloek en een zucht uitgeperst worden, en kwam de discussie in het 
kabinet ineens in een stroomversnelling. Gevolg daarvan is dat bij 
het verschijnen van dit nummer van Idee de nota Milieu en Eco
nomie waarschijnlijk wel beschikbaar is, maar tijdens het schrij
ven van dit stuk was dat nog niet het geval. Daarom geen reactie 
op de nota, maar een serie vragen en antwoorden die in de nota in 
elk geval zouden moeten worden beantwoord, maar waarvan moet 
worden gevreesd dat dat niet zal gebeuren. 
Is het dan alles treurnis troef rond de nota? Dat geloof ik nu ook 
weer niet. Het feit alleen al dat in Haagse departementale kringen 
een tijdlang gestoeid is met het onderwerp milieu en economie, de 
samenhang, de dilemma's, de maatregelen, en wat dies meer zij, 
en dat alles onder leiding van de bevlogen prof. Wim Hafkamp, die 
als externe projectleider is binnengehaald, is pure winst. Puur 
procesmatig gezien kan zoiets nooit helemaal zonder gevolgen blij
ven. Daarnaast is alles wat er in concreto aan maatregelen, idee
ën, geldstromen en toezeggingen in zo'n nota verschijnt dat de 

Ir. f.P. van Soesl is direcleur van hel CE, Cenlrum voor energiebesparillg en 
schone lecllllologie Ie Delft. Voorls is hij onder meer lid van de werkgroep 
Vergroenillg van h~1 fis cale sleisel, en van de Algemene EnergierCIacl. 
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• altijd: welvaartsgroei, en welvaart is niets 
anders dan bevrediging van behoeften 

voorzover het het omgaan met schaarse middelen betreft. Nu na
tuur en milieu schaars zijn geworden, en een groot aantal mensen 
natuur- en milieubehoud wensen, kan een beter milieu dus toch 
tot een hogere welvaart leiden. Zo bezien gaan milieubehoud en 
economische groei dus goed samen. 
Maar vraag 1 is ook een beetje een strikvraag. Want in Haagse 
kringen en omstreken betekent 'economische groei' bijna uitslui
tend groei van het Bruto Nationaal Product, BNP. Dat stamt onge
twijfeld uit de voor- en kort-na-de-oorlogse tijd dat natuur en mi
lieu veel minder schaars waren, en toename van het BNP ook on
geveer gelijk liep met de toename van de welvaart zoals hierboven 
bedoeld. Of dat nu nog zo is, is sterk de vraag. Jammer is dat er 
nauwelijks pogingen worden ondernomen om goede welvaartsin
dicatoren te ontwikkelen. M en toe is er wat discussie, onder meer 
door D66 aangezwengeld, over een Duurzaam Nationaal Product, 
maar zodra enkele lieden roepen dat dat allemaal erg ingewikkeld 
en subjectief is, neemt zo goed als iedereen daar genoegen mee. 
Natuurlijk is het subjectiefl Welvaart is dat per definitie! Maar 
daarom kan je nog wel een paar miljoen voor een ontwikkelings
programma 'welvaarts- en duurzaamheidsindicatoren' uit trek
ken. 
Terug nu naar de relatie milieubehoud en BNP-groei. De aanhan
gers van forse BNP-groei moet ik teleurstellen: een krachtig mi
lieubeleid reint de BNP- of inkomensgroei. Met hoeveel precies is 
niet bekend, maar een aardige schatting, op basis van diverse mo
delstudies, lijkt me dat een op duurzaamheid gericht milieubeleid 
de inkomensgroei ongeveer halveert. Is dat erg? Niet als we vin

den dat onze welvaart in brede zin ermee gediend is. We zullen 
dus moeten kiezen wat we het liefste willen. Is dat vervelend? 
Welnee, als we in de supermarkt staan met onze schaarse huis
houdmiddelen doen we niets anders dan kiezen. Alleen bij natuur 
en milieu wordt steeds gedaan alsof we niet hoeven te kiezen. 
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Vraag 2: Kunnen inkomensgroei en 
milieubehoud door technologische ont
wikkeling alsnog hand in hand gaan? 

Technologie is prachtig. De technologie 

heeft de materiële welstand, het inlm
men, de afgelopen decennia enorm op

gekrikt. Technologie heeft ook heel wat 

milieuproblemen in de afgelopen jaren 
flink verminderd, en er liggen nog on

getwijfeld nieuwe hoogstandjes in het 

verschiet. Maar ... 

TH EMA 

Er is een aantal 'maren'. Ten eerste: de 

nieuwe technologie ontwikkelt zich 

niet vanzelf. Hier geldt het Paradigma 

van Potma, genoemd naar de oprichter 
en eerste directeur van het CE, ir. 

Theo Potma: een milieuprobleem is 

slechts technisch oplosbaar als de 

overheid ervan uitgaat dat dat niet het 

geval is. Immers, zo luidt de verkla

ring, als de overheid denkt dat de tech

nologie het niet redt, zal ze allerlei 

maatregelen treffen, zoals regels, hef
Geld voor milieutechnologie, of geld voor het uitbreiden van Schiphol? 

fingen, enzovoorts, en juist die maatregelen lokken de technologi

sche ontwikkeling uit. Ergo: de overheid moet een vrij krachtig be

leidspakket invoeren, dan is de kans groot dat technologie een 

forse bijdrage aan de probleemoplossing levert. 'Technology push' 

(met overheidsgeld technologisch programma's financieren) zon

der tegelijkertijd de vraag naar technologie te scheppen via markt

regulering, is in het milieubeleid altijd volstrekt onvoldoende ge

bleken. 

Ten tweede: ook technologie kost geld. Geld, uitgegeven aan 

rnilieueutechnologie, kan niet ook nog eens aan de ziekenzorg, uit

breiding van Schiphol of arbeidsproductiviteitsverhogende compu

ters in de dienstensector ten goede komen. Alweer: we zullen moe

ten kiezen. 
Ten derde: volumegroei 'vreet' nogal eens de bereikte technologi

sche verbetering op. Spaarlampen sparen energie, maar worden in 
toenemende mate gebruikt voor tuin- en veiligheidsverlichting. 

Auto's zijn steeds schoner en zuiniger, maar de trend naar 'macho

bakken' doet de ontwikkeling weer teniet. Als de milieutechnolo

gische ontwikkeling niet 'ingebed' is in een breed beleid, dat in elk 

geval ook op prijzen stuurt, zal de techniek de volumegroei nooit 

kunnen bijhouden. 

Ten vierde: niet alle milieuproblemen zijn technisch oplosbaar. 
Problemen met betrekking tot biodiversiteit, ruimtebeslag en na

tuurbehoud zijn voorbeelden van milieuproblemen waar technisch 

gezien niet zo heel veel aan te doen valt. Alweer: kiezen dus. 

Vraag 3: Kunnen milieubehoud en werkgelegenheid wel samen
gaan? 

Jazeker. Anders dan milieubehoud en inkomensgroei staan mi

lieubehoud en werkgelegenheid niet met elkaar op gespannen 

voet. Dat geldt in elk geval in een gesloten economie, zoals bij

voorbeeld de wereldeconomie. In een open economie, zoals de 

Nederlandse, geldt dat ook, maar de condities waaronder de werk

gelegenheidswinst van milieubehoud te verzilveren valt, steken 

wat nauwer. Toegegeven, als de beleidsmaker het onhandig aan-
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pakt, kan de potentiële werkgelegenheidswinst als het ware weg

lekken naar het buitenland. 

Groei van de arbeidsproductiviteit betekende haast ook altijd sub

stitutie van arbeid door (fossiele) energie, en grondstoffen. Meer 

nadruk op natuur- en milieubehoud betekent dat we de 'hulpbron

nenproductiviteit' proberen op te voeren, door gebruik van hulp

bronnen te substitueren door arbeid en/of kapitaal (voor de pro

ductie waarvan ook arbeid nodig is). Simpel gezegd: bij behoud 

van een zelfde productievolume of inkomen, zullen we met natuur

en milieubehoud harder moeten werken dan zonder. Of als we niet 

harder willen werken dan we nu al doen, zullen we met een lager 

inkomen genoegen moeten nemen (zie vraag 1). Nog weer anders 

gezegd: in tijden van werkloosheid kan milieubehoud werkgele

genheid scheppen, nagenoeg zonder inkomenseffecten; maar in tij

den van volledige werkgelegenheid leidt milieubehoud tot een la

gere inkomensgroei. Dan is het weer kiezen geblazen .. .... 

De werkgelegenheidseffecten van milieubehoud blijken ook uit 
diverse formele (modelstudies). Zelfs blijft er nog iets over van het 

indertijd befaamde 'tweesnijdende zwaard', de gedachte dat mili

euheffingen werkgelegenheid creëren. Wel moet worden gezegd 

dat het zwaard aan de milieukant heel wat beter snijdt dan aan 

de werkgelegenheidskant. Maar onder de juiste condities schep

pen milieuheffingen banen, zij het niet euforisch veel. Maar de dis

cussie is wat verwarrend, omdat het instrument voor milieubeleid 
(heffingen, regulering, etc.) niet zozeer bepalend is, maar de vraag 

of er überhaupt effectief milieubeleid wordt gevoerd. 

Vraag 4: Kan Nederland zich wel een milieubeleid permitteren dat 
strenger is dan dat van de omringende landen? 

We horen nogal eens dat Nederland 'vooroploopt' met milieumaat

regelen. Of dat werkelijk zo is, valt eigenlijk niet goed te controle

ren. Goede en vooral kwantitatieve 'environrnental performance 

indicators', zoals sommige vooruitstrevende bedrijven ze hebben, 

ontbreken namelijk op landenniveau. Als we op aandringen van 
D66 toch een paar miljoen uittrekken voor goede welvaartsindica-
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toren (zie vraag 1), kunnen we van dat geld ook wel een paar 
betrouwbare milieuprestatie-indicatoren fabriceren. Vergelijken
de analyses zijn tot nu -helaas- vooral kwalitatief. Daaruit komt 
naar voren dat Nederland tot zeg de beste 20% behoort, maar geen 
koploper is. 

Nu heeft ons land door de hoge dichtheid van activiteiten en men
sen ook wel reden om wat meer te doen. Maar los daarvan, Ne
derland kan zich in feite elk milieubeleid permitteren dat het wil, 
als de rekening ervoor maar op de juiste plek wordt gelegd. 
Voor lokale milieuproblemen is het duidelijk: we kunnen 

gaans zien dat er geen effect op de economische groei is; alleen 
Bomhoff en 'paars' denken er anders over. De drijvende kracht is 
de betonpsychologie: wat vroeger rokende schoorstenen waren, 
wordt nu door staal en beton gesymboliseerd. 
Of er geld mee wordt verdiend is dus hoogst onzeker. Maar het is 
helemaal niet nodig om 'eerst' geld te verdienen voordat je milieu
beleid kunt voeren. We kunnen nu ook al milieubeleid voeren. Net 
zoals we met ons huidige inkomen kunnen kiezen voor een bank
stel of een weekje Gran Canaria, kunnen we kiezen voor meer 

milieubehoud of niet (zie vraag 1). Milieubehoud is namelijk 
niet 

ter plekke kiezen hoeveel stank, geluidshin
der of lichthinder we wensen te accepteren 
als schaduwzijde van economische activitei
ten. Het buitenland heeft daar niets mee te 
maken. Voor mondiaal of continentaal spe
lende milieuproblemen, zoals het broeikasef
fect of verzuring, kunnen we ook goeddeels 
zelf bepalen hoever we als 'B.V. Nederland' 
willen gaan, als we de rekening maar niet bij 
die bedrijven leggen die op de internationale 
markt opereren. Dat betekent dat de consu
ment moet dokken. Misschien wil hij dat 
niet, maar dat is een andere kwestie. Het kan 

Laat niemand 
nog zeggen 
dat HSL en 
Betuwelijn 
'goed' zijn 

primair een financieringsvraagstuk, maar een 
kwestie van allocatie, al doen degenen die 
milieubehoud minder hoog op hun verlang
lijstje hebben staan veelal pogingen het als 
financieringsvraagstuk te presenteren. 
Want daarmee wordt de eigenlijke keuze 
doorgeschoven naar de toekomst. 
Maar, zo luidt een populaire tegenwerping, 
investeren in milieuvriendelijke infrastruc
tuur is toch het mooiste dat er is (vraag 5b)? 
Nee. Wie beweert dat investeringen als de 
Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn goed 
zijn voor het milieu misleidt de boel. Alleen 
al omdat de aanleg ervan natuur en ruimte 

voor het m1ieu 

wèl. De Nederlandse bijdrage aan versterkte broeikaseffect 
is bijvoorbeeld flink tegen te gaan door forse ingrepen in de huis
houdelijke sector, waaronder met name de opwekking van een 
groot deel van de gebruikte energie door duurzame bronnen. Dat 
kost heel wat meer dan fossiele brandstoffen gebruiken, dat is wel 
zeker. In plaats van laten we zeggen een energierekening van f 
2000,- per jaar per huishouden betalen we dan het dubbele. Maar 
dan hebben we ook een forse stap naar een duurzame samenleving 
gezet! We zijn rijk genoeg om een duurzame energievoorziening te 
kunnen betalen. Beetje correctie van de belastingen om de lagere 
inkomens wat meer armslag te geven - kon toch al geen kwaad -
en de zaak is rond. Wat zegt u, niet haalbaar? 0 , u bedoelt: we wil
len liever rijk zijn dan duurzame' ontwikkeling. Ja, dat is een 
keuze. 
Voor een dergelijk scenario is het wel nodig dat er een breed gedra
gen inzicht is dat de consument uiteindelijk toch alles moet beta
len. Sommigen menen dat iedereen, alle bedrijven en consumen
ten, dezelfde lasten moeten dragen. Voor de consument een kwart
je bovenop de energieprijs? Dan ook voor Akzo. Zo'n benadering 
miskent de economische dynamiek, en beperkt nodeloos de reik
wijdte van ons eigen milieubeleid. 

Vraag 5: Moeten we niet eerst, via onder meer investeringen in 
infrastructuur, zorgen dat we geld verdienen voordat we het aan 
milieubeleid kunnen uitgeven? En trouwens (vraag 5b), investerin
gen in spoorwegen zijn toch goed voor het milieu? 

Dat zijn wel een paar subvragen in één vraag. Zodra het over 
infrastructuur en overheidsinvesteringen gaat, schijnt 't allemaal 
erg verwarrend te moeten zijn. In dit artikel doen we dus maar 
mee met de Haagse stijl. 
Geld uitgeven aan allerlei vormen van infrastructuur is een popu
laire bezigheid van het paarse kabinet. Er worden miljardensub
sidies aan het transport ter beschikking gesteld, hoewel geenszins 
duidelijk is dat we daarmee überhaupt geld zullen gaan verdie
nen. De economische evaluaties van megaprojecten laten door-
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kosten. De illusie van milieuvriendelijkheid komt voort uit 
de gedachte dat goederen en personen met de trein gaan in plaats 
van met het vliegtuig of met de auto. Dat is op zich niet onwaar. 
Maar ten eerste wordt de milieuvriendelijkheid van die substitu
tie sterk overschat. De milieuwinst per kilometer is gering. En ten 
tweede: doordat de belastingbetaler voor , dergelijke projecten 
opdraait, is de vervoerprijs minder dan de werkelijke kostprijs. En 
dat trekt nieuw vervoer aan. Extra kilometers dus, ook al is het 
vervoer per kilometer iets schoner. Weg milieuwinst. Laat nie
mand nog zeggen dat HSL en Betuwelijn 'goed' zijn voor het 
milieu. En al helemaal niet dat we met dergelijke projecten geld 
kunnen verdienen om het milieu te redden. 

Een kans voor D66 

Voor de vuist weg waren dit vijf basale vragen die op zijn minst in 
de nota Milieu en Economie behandeld moeten worden, en waar
in het kabinet positie zou moeten kiezen. Want steeds weer komt 
dat uit de antwoorden naar voren: we zullen moeten kiezen wat 
we het liefste willen. Meer milieu- en natuurbehoud plus toe
komstzekerheid, waar een 'prijskaartje van lagere BNP-groei aan
hangt'. Of maximale BNP-groei op korte termijn, met als prijs
kaartje milieu- en natuurrisico's, en een achteruitgang van de leef
baarheid. 
Het valt nauwelijks te verwachten dat de nota Milieu en Economie 
de dilemma's in dergelijke eenvoudige termen vervat, en daarin 
keuzes maakt. Termen als 'winlwinoplossingen', 'milieu en econo
mie moeten samengaan', 'perspectiefwisselingen' en 'boegbeelden' 
moeten het zicht op de werkelijke keuzen wegnemen. Maar laat u 
zich daardoor niet in de luren leggen: in essentie zijn de dilemma's 
eenvoudig, al zijn de keuzen op zich niet gemakkelijk. Voor D66 in 
elk geval de kans iets van haar gehavende milieugezicht te redden 
tijdens de parlementaire en maatschappelijke behandeling van de 
nota Milieu en Economie. 
Een goed motto voor de partij lijkt me daarbij: liefst goed milieu
beleid, en anders maar helderheid . • 
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Leergeld voor 
een duurzame toekomst 
In gesprek met Peter Folstar, lid van de Raad van bestuur van TNO, 

over technologie en duurzaamheid 

Door Joost Kuijper en Allan Varkevisser 

T erwijl dit debat bij tijd en wijlen 
in de pers oplaait, is de hand
schoen van een meer duurzame 

technologische ontwikkeling door overheid, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven wel de
gelijk opgepakt. Alledrie doen dit vanuit 
hun eigen expertise, maatschappelijke 
functie en te bedienen behoeften. Dit gege
ven vormde voor de redactie van Idee de 
aanleiding om de verankering van duur
zaamheid binnen de kennisontwikkeling 
van een grote Nederlandse onderzoeksor
ganisatie te onderzoeken. Daartoe is een 
interview gehouden met dr.ir. Peter Fol
star, lid van de Raad van Bestuur van TNO 
en als zodanig nauw betrokken bij het re
cent gestarte TNO Programma Duurzame 
Ontwikkeling. In de bijlage bij dit artikel 
wordt ingegaan op een recent TNO-onder
zoek naar hoe toekomstig beschikbare 
technologieën bijdragen aan de zo gewens
te duurzame inrichting van onze maat
schappij. 

TNO is voor Nederlanders een 
bekend begrip en een soort keur-
merk voor technologie, maar kunt 

In het debat over milieu 
en economie spelen de 

verwachtingen ten aanzien van 
technologische ontwikkeling 

een belangrijke rol. 
Optimisten wijzen op de 

'technologicalfix': op de lange 
termijn vindt de mensheid 

wel iets om milieuproblemen 
teniet te doen. Pessimisten 

stellen daartegenover dat de 
ontwikkeling van nieuwe 

technologie nooit of - in het 
gunstigste geval - veel te laat 
een afdoende antwoord biedt 

op de exploitatie van de 
natuur om ons heen. 

kant en de behoeften van de samenleving 
aan de andere kant. Die kloof moet door 
TNO worden gedicht. TNO is daarmee 
een organisatie met vele gezichten. 
De organisatie moet ervoor zorgen vol
doende mensen van wetenschappelijk 
kaliber te hebben om met al die kennis 
iets te kunnen doen. Tegelijkertijd moeten 
de medewerkers feeling hebben voor wat 
er in de samenleving gebeurt om ervoor te 
zorgen dat het werk van TNO ook van nut 
is voor de samenleving. In de praktijk 
werkt het zo, dat al onze onderzoekspro
gramma's vaak een op de kennisontwik
keling georiënteerd deel kennen, dat voor
al door de overheid financieel wordt on
dersteund. Daartoe staat TNO de zoge
naamde basis- en doelfinanciering van de 
ministeries ter beschikking. Maar we vin
den vaak al snel dat de samenleving - de 
industrie maar ook andere maatschappe
lijke partijen - aan die kennisontwikke
ling kan gaan bijdragen. De projecten die 
in een rijper stadium komen, moeten uit-

• _______________ '. eindelijk vanuit de samenleving worden 
gefinancierd. Dan gaat het om directe 
opdrachten. 

u de maatschappelijke rol en functie van TNO nader 
toelichten? 

Een bepaald percentage overheidsfinanciering is voor onze rol 
noodzakelijk om de kennisontwikkeling op niveau te houden. Als 
het alleen maar contractonderzoek voor derden zou zijn, dan 
wordt het allemaal wel heel erg korte termijn. Dan gaat het alleen 
nog om vraagstukken, waar men morgen een antwoord op wil heb
ben. 

TNO is een bij de Wet ingestelde organisatie en is in die hoeda
nigheid een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. TNO is een or
ganisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Dat 
gebeurt in een veertiental instituten onder de TNO-vlag. De T van 
'toegepast' staat niet voor niets voorop. De gedachte is dat er in on
ze samenleving een groot aanbod van fundamentele kennis is. Aan 
de andere kant is er een samenleving die in toenemende mate af
hankelijk is van de prestaties van die wetenschap. Er zit een kloof 
tussen het fundamenteel wetenschappelijke onderzoek aan de ene 

All/IJl Varkevisser is eilldredacteur van Idee. 
Joost Kllijper is lid van de redactie van Idee. 
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Hoe kunnen we in dit verband het nieuwe. Programma 
Duurzame Ontwikkeling plaatsen? Waar ligt de tijdsho
rizon, op wiens initiatief is het ontstaan? 

Het huidige programma is een initiatief van TNO zelf, maar staat 
niet los van andere initiatieven op dit terrein. Belangrijk in dit 
verband is het programma Duurzame Technologische Ontwik
keling (DTO) dat een aantal jaren geleden van start ging en 
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THEMA 

Dr ir P. Folstar 

getrokken werd door Leo Janssen. De intentie was toen om na te 
denken over vraagstukken die we over 20 tot 30 jaar zouden moe
ten gaan oplossen. 
Wat ik nu merk - en we hebben als instituut voortdurend onze an
tennes naar de samenleving openstaan - is dat in discussies het 
onderwerp duurzaamheid in rap tempo aan belang heeft gewon
nen. De vraagstukken die samenhangen met een duurzame sa
menleving komen in een veel sneller tempo op ons af dan we oor
spronkelijk dachten. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van ener
giegebruik, het gebruik en de beschikbaarheid van grondstoffen, 
en de recycling van producten. We moeten concepten vinden, pro
cessen en producten zodanig herformuleren dat het principe van 
duurzaamheid veel beter herkenbaar wordt. 
Je kunt daarbij op verschillende manieren te werk gaan. Je kunt 
proberen de wereld totaal anders te organiseren, maar je kunt ook 
proberen de bestaande processen en producten met behulp van 
geavanceerde kennis te verbeteren. Dat laatste lijkt ons veel rea
listischer. Daarbij hebben wij als uitgangspunt gekozen dat die 
verbetering minimaal een factor 4 moet zijn. Die factor 4 is geba
seerd op vermindering van emissies en belasting van het milieu 
per eenheid product of proces aan de ene kant en verbetering van 
de efficiency aan de andere kant. Indien beide met een factor 2 
kunnen worden verbeterd, kom je aan een factor 4. Dat is wat wij 
proberen te doen als vervolg op het DTO-programma van Leo 
Janssen en dan kom je vanzelf op projecten en programma's die 
een veel kortere tijdshorizon hebben, namelijk tussen de 5 en 10 
jaar. 

Met als uiteindelijke richtpunt, marktintroductie? 

8 

Marktintroductie, jazeker. TNO kan zijn rol in de samenleving al
leen dan goed vervullen als het zich ook daarop richt. 

Welke thema's staan centraal in het programma van 
TNO? 

Ik wil vooraf benadrukken dat het programma niet los staat van 
lopende kennisopbouw binnen de diverse TNO-instituten. We heb
ben als organisatie op een aantal terreinen een zekere expertise. 
We werken bijvoorbeeld al jarenlang op het gebied van verkeer en 
vervoer en de bouw. Daar denken wij dan ook een zinvolle bijdra
ge te kunnen leveren. We zijn uitgegaan van wat voor ons beken
de clusters en markten zijn, waar we mensen hebben die weten 
wat daar speelt. Vervolgens hebben we hen gevraagd of zij eens 
dieper wilden nadenken over wat daar op de langere termijn nodig 
is en er over 5 tot 10 jaar zal gebeuren. Op basis van die discussies 
zijn drie actielijnen uitgezet: één investeringsprogramma voor 
kennisontwikkeling ten aanzien van novel protein foods; vier ver
kennende studies voor een nadere afbakening op het gebied van 
renovatie bestaande woningvoorraad, voertuigbeïnvloeding, exer
gie-optimalisatie van industriële processen en duurzaam waterbe
heer; en één haalbaarheidsonderzoek gericht op integrale product
innovatie. 

Hoe verhoudt dit duurzaamheidsprogramma zich tot 
het totaal aan speurwerk binnen TNO? 

Het is nog maar heel klein. Het is een start met wat zaaigeld, een 
ton hier en een ton daar. Maar we kunnen op dit moment ook niet 
meer. Het is wel J:>elangrijk zaaigeld. Zeg maar ongeveer een mil
joen [noot redactie: op een omzet van circa 730 miljoen in 1996). 
We moeten mijns inziens onderkennen dat dit soort projecten met 
een iets langere tijdshorizon niet of nauwelijks interessant zijn 
voor gewone industriële marktpartijen. We zijn in de aanvangsfa
se aangewezen op overheidsfinanciering. Ik denk dat we voor ons 
programma, waarvan het einde in het verschiet komt na vijf jaar, 
moeten gaan afvragen op welke wijze we de zaadjes die uit dat 
programma zijn voortgekomen, verder tot wasdom kunnen bren
gen. 

Waarom deze thema's? 

Ik zal dat voor twee van de thema's kort proberen aan te geven. De 
behoefte aan duurzame energie begint hoe langer hoe sterker te 
worden. Fossiele brandstoffen zijn op een bepaald moment ge
woonweg op. Laten we er hypothetisch eens van uitgaan dat dat 
in 2040 het geval is. We zullen dus onze samenleving duurzamer 
moeten in gaan richten. Het lijkt alsof we daar nog wel wat tijd 
voor hebben, maar dat is een vergissing. Het is vijf minuten voor 
twaalf. En we moeten nu onderzoek op dit gebied gaan doen. Wij 
starten dan ook met een project rond biomassa, dat wordt gezien 
als één van de technieken die bij uitstek voldoet aan de principes 
van duurzaamheid. 
Het tweede is dat we in ons dagelijkse bestaan ook behoefte heb
ben aan grondstoffen: voor bijvoorbeeld voedsel of om ons te kle
den. En ook het duurzaamheidskarakter daarvan zal moeten wor
den getoetst. Wij gaan daarom investeren in onderzoek naar 'novel 
protein foods'. De mens heeft een bepaalde hoeveelheid eiwitten 
en nutriënten nodig. We komen nu voornamelijk aan onze eiwit
ten door het eten en drinken van de producten die het dier ons 
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levert: boter, kaas, melk, vlees etc .. Maar de conversie via het dier 
is vanuit het oogpunt van efficiency bekeken buitengewoon ongun
stig. We moeten dus proberen producten te ontwikkelen die een 
hoger aandeel plantaardige eiwitten bevatten en daarmee duur
zamer zijn en tegelijkertijd voor de consument aantrekkelijk zijn. 
Commerciële partijen hebben daar - nog - geen geld voor over. 
Daarom moeten we als samenleving als geheel, dus via de over
heid, daaraan werken en onze kennis uitbouwen. Eén van de be
langrijkste factoren voor het welslagen van de omslag naar een 
duurzame samenleving is de mogelijkheid tot het opbouwen van 
kennis. 

En dat gaat langs de weg zoals u die zojuist schetste: 
verbetering van het productieproces en aandacht voor de 
gebruiksfase daarna. Is er ook beleid nodig om het ge
bruik van processen en producten die uit de technologi
sche programma's voortkomen te bevorderen, bijvoor
beeld fiscaal beleid om duurzame producten aantrekkel
ijker te maken? 

'!\vee inzichten zijn voor het beleid van het hoogste belang. Ten 
eerste dat alle productieprocessen een cyclisch karakter hebben en 
dat we moeten proberen om die cirkels te sluiten, dat producten 
recyclebaar zijn. Ten tweede dat we die processen die in de samen
leving een rol spelen, de ketens die daarbinnen bestaan, proberen 
te sluiten. Oftewel dat de individuele schakels ook beschouwd 
worden als onderdeel van die keten. Ik kan mij best voorstellen 
dat in een bepaald segment vervoer per vrachtwagen noodzakelijk 
is, maar dat moet wel eerst tegen andere alternatieven worden af
gewogen. Beleid moet gericht zijn op recycling en vermindering 
van het gebruik van grondstoffen. Veel bedrijven zien dat zelf ook 
al in en onderkennen dat een goed milieubeleid een voorname be
sparingsfactor kan zijn. 

Hoe gaat TNO een bijdrage leveren aan het met elkaar 
in harmonie brengen van milieu en economie? 

Er zijn twee redenen voor de betrokkenheid van TNO bij langere
termijnprogramma's voor duurzame ontwikkeling. De eerste is 
het belang voor de samenleving, daar hebben we het over gehad. 
De tweede is dat je nooit precies weet wanneer andere partijen in 
de samenleving erin geïnteresseerd raken en wij worden geacht te 
weten wat de behoeften van de markt zijn. Zo zullen we voortdu
rend toetsen of partijen in de markt interesse hebben voor een 
bepaalde technologische ontwikkeling en met de resultaten iets 
willen proberen. Als TNO kunnen wij hierop door de samenleving, 
en door de politiek bij uitstek, worden aangesproken. Wij spreken 
op onze beurt de marktpartijen aan. Zeker binnen het midden en 
kleinbedrijf waar veel mensen actief zijn, die het leuk vinden om 
met nieuwe producten aan de gang te gaan. 

TNO neemt wel een initiatief op het terrein van duurza
me energie. Nu heeft de overheid onlangs 4 technologi
sche topinstituten geïnstalleerd en zij heeft afgezien van 
een instituut voor duurzame energievoorziening. 
Waarom? Omdat dit . project te ver af staat van het 
bedrijfsleven? 

Ik denk het wel, want er is een heel duidelijk criterium naast die 
topinstituten gelegd, namelijk dat er een substantiële bijdrage 

9 

vanuit het industriële veld moest komen. Dat is gelukt voor wat 
betreft het onderzoek op de andere 4 terreinen: polymeren, meta
len, voeding .en telematica. Er is een commissie geweest en die 
heeft over de uiteindelijke keuze verslag gedaan. Zij heeft een 
keuze gemaakt voor deze vier. Ik denk dat de duurzame energie
voorziening te lijden heeft gehad onder een iets te magere finan
ciële ondersteuning en een iets te breed onderzoeksprogramma. 
Wij vinden het onderwerp echter té belangrijk om het te laten lig
gen. 

Welke lessen leert TNO uit .het onderzoek inzake duur
zame ontwikkeling en welke ervaringen kan ze de poli
tiek doorgeven? 

" De 'lessons learned' hebben vooral betrekking op wat ik al eerder 
zei, dat er altijd een soort van voorfinanciering vanuit de overheid 
nodig is en dat er bereidheid vanuit de politiek moet zijn om dit 
soort kennis op te bouwen. Als je niet direct concrete dingen kunt 

Milieuwerkgelegenheid: schoonspuiten van groenbakken 

aanbieden aan de markt, is het heel moeilijk om voor kennisont
wikkeling andere financieringsbronnen te vinden. En tegelijker
tijd denk ik dat duurzame ontwikkeling ook alleen maar kan als 
wij vanuit TNO en vanuit collega-kennisinstellingen initiatieven 
nemen en met goede programma's en ideeën te komen. 

Toont de politiek ook de benodigde bereidheid? 

Ik denk dat de politiek - net als het bedrijfsleven - meestal in vrij 
korte termijnen denkt. Al was het alleen maar omdat er elke vier 
jaar een andere regering zit en het vaak moeilijk is om lange ter
mijn-lijnen in het beleid aan te brengen. Die moeten nu vaak wor
den aangebracht vanuit het ambtelijk apparaat of de organisaties 
erom heen. 

Komen het institutioneel leervermogen en de bereidheid 
tot vernieuwing in dit geval voort uit het ambtelijk 
apparaat in plaats van de politiek? 

De totstandkoming van nieuwe initiatieven is vaak afhankelijk 
van initiatieven die enkelen in onze samenleving nemen. Het pro
gramma DTO is tot stand gekomen door het lobbywerk van één 
persoon, Leo Janssen, die op enkele departementen geld heeft los 
weten te peuteren voor zijn project. Maar DTO had als doelstelling 
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nog een termijn van 40 jaar. Wij werken nu aan het realiseren van 

concrete toepassingen binnen 10 jaar. Het is min of meer een prak

tische vertaling van wat DTO in werking heeft gezet. We zouden 

nu reeds moeten proberen de economische voorwaarden te schep

pen in termen van marktintroductie voor de resultaten van de pro

gramma's die nu starten. 

En u heeft er vertrouwen in dat dat voor de projecten uit 
dit programma ook mogelijk is? 

Als je duurzaamheid een economische component geeft, dan kun

nen duurzaamheid en economische ontwikkeling heel goed hand 

in hand gaan. Daar ben ik van overtuigd. Dan ga je pas echt zoe

ken naar de goedkoopste en meest efficiënte middelen en proces

sen. Economie en ecologie gaan eigenlijk altijd hand in hand . • 

Technologie voor duurzame ontwikkeling: 

verkenning van kansen en bedreigin gen 

In wat voor technologische omgeving leven wij over 15 tot 25 
jaar? En welke drijvende krachten en belemmeringen beïnvloe
den de ontstaanswijze van die toekomstige leefomgeving? TIuee 
vragen waarover TNO-onderzoekers zich onlangs hebben gebo
gen in opdracht van het ministerie van VROM. Getracht is zicht 
te krijgen 'op alle thans bekende technologische ontwikkelingen 
die de komende 15 tot 25 jaar kunnen leiden tot een wezenlijke 
verminderi~g van huidige milieuproblemen, of mogelijk leiden 
tot het ontstaan van nieuwe milieuproblemen. Grosso modo zal 
de toekomstige leefomgeving nog veel lijken op de huidige in ter

men van producten, processen en activiteiten. De evolutie van de 

mens en zijn gedrag gaat immers minder snel dan die van de 
techniek. Door optimalisatie van huidig gebruikte technologische 

systemen, zoals het wegvervoer of de electriciteitsvoorziening, 
achten de onderzoekers een eco-efficiëntieverbetering met een fac-

10 

tor 4 zeer wel haalbaar. Of die vanuit milieu-oogpunt gunstige 
technologische ontwikkeling er ook komt, is een resultante van 
vijf factoren. Enerzijds tellen de kenmerken van de technologi
sche systemen zelf, zoals de technologische barrières die nog moe
ten worden overwonnen voordat een systeem marktrijp is. 
Anderzijds bepalen het tempo van economische groei, de wissel
werking tussen maatschappelijke vraag en technologisch aanbod, 
de acceptatie van technologische vernieuwing en de prijs die men 
bereid is te betalen voor oplossing van collectieve problemen de 
definitieve invulling van de ontwikkeling. Dit is onderzocht aan 
de hand van de bekende toekomstscenario's van het Centraal 
Plan Bureau. 
Een groot aantal nieuwe vindingen krijgt zijn beslag in vijf groe
pen van toepassingen. Dit zijn: 

energiesystemen: waaronder biomassa, zonne-energie, decen
trale energie-opwekking en -distributie; 

nieuwe grondstoffen en materialen, in het bijzonder biogrond
stoffen, composieten en nieuwe kleursystemen 
optimalisatie van industriële productie 
informatie- en communicatiesystemen 
transportsystemen en -netwerken, waaronder nieuwe 
treinconcepten, zeppelins, ondergronds buisleidingnet, 
hybride verbrandingsmotoren. 

De grote barrière voor de invoering van eco-efficiënte technologie 
blijft de prijs van fossiele brandstoffen. Die moet op de een of 

andere wijze in de komende decennia omhoog. Grote onbekende 
is wat de turbulente ontwikkeling in producten en diensten geba
seerd op informatie- en communicatietechnologie ons zal bren
gen. Het concept van de 'informatiemaatschappij' is nog groten

deels onbekend, hetgeen ook betekent dat het milieubeslag niet 
goed is in te schatten. (JK) 

[Bron: onderzoeksrapport verkrijgbaar bij ministerie van VROM) 
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Grote ramen op het zuiden en 
kleine op het noorden 

door Marco van Lierop 

A 
geeth Telleman, studente be
stuurskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, onderzocht voor 

haar afstudeerscriptie de kansen en be
dreigingen voor de implementatie van zon
ne-energie op VINEX-woningbouwloka
ties. In het kader van de Vierde Nota 
Ruimte Ordening Extra (VINEX) worden 

de komende tien jaar zo'n 650.000 wonin
gen gebouwd. Telleman analyseerde het 
decentrale besluitvormingsproces over het 
duurzaam bouwen en de aanleg van een 
duurzame energie-infrastructuur. Tijdens 
haar onderzoek stuitte zij op een aantal 
dilemma's voor de lokale partijen om plan-

Een tweegesprek tussen 
Ageeth Telleman en Dick 
Tommei over de zonnige 
toekomst van duurzaam 

bouwen en de problemen en 
dilemma's voor de overheid 

bij het realiseren van 

voorziening. Gemeenten kunnen de zoge
naamde Energie Prestatie Norm namelijk 
ook halen wanneer ze kiezen voor bijvoor
beeld Warmte-Kracht-Koppeling. Zonne
energie ziet men meer als een optie voor 
de toekomst. Dat schuift men voor zich uit. 

D.T.: Het ministerie van VROM heeft 
gezamenlijk met het ministerie van EZ 
een programma voor een Optimale Ener
gie Infrastructuur (OEI) ontwikkeld. Ook 
daar gaan de gemeenten eerst uit van het 
benutten van de WKK, wat op zich een 
goede zaak is. Maar daarnaast vragen we 
ook expliciet aandacht voor zonne-energie. 

de doelstelling voor 
duurzame energie. 

• • 

nen voor duurzaam bouwen te realiseren. Idee arrangeerde een 
gesprek tussen Telleman en de verantwoordelijk D66-staatssecre
taris voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Dick Tom-

meI. 

D.T.: Om te beginnen zou ik graag de volgende stelling willen 
poneren: de kansen voor het gebruik van zonne-energie zijn nog 
nooit zo groot geweest als op dit moment. Ten eerste omdat ge
meenten in toenemende mate geïnteresseerd zijn geraakt in zon
ne-energie. En ten tweede vanwege de stimuleringsregelingen van 
het ministerie van Economische Zaken. In de sfeer van informa
tievoorziening en financiële steun liggen er op dit moment gewel
dige kansen. Daar komt nog bij dat de Energie Prestatie Norm 
wordt aangescherpt. Daardoor zal bij het duurzaam bouwen zon
neenergie langzamerhand feitelijk noodzakelijk worden, omdat 
men de verscherpte norm nooit zal kunnen halen met klassieke 

middelen van energiebesparing. 

A.T.: Er zijn nu inderdaad enorme kansen voor zonne-energie, 
maar die kansen moeten wel worden benut. Het risico dat kansen 
onbenut blijven, is groot. De komende tien jaar worden er in Ne
derland 650.000 huizen gebouwd. In het bouwproces hebben de 
gemeenten een belangrijke initiërende rol. En hoewel de aandacht 
voor zonne-energie in een stroomversnelling is gekomen, kun je 
stellen dat ten aanzien van de toepassing van zonne-energie op de 
nieuwbouwlokaties de gemeente juist de partij is die een afwach

tende houding aanneemt. Als gemeenten al voor zonne-energie 
kiezen, zijn het vaak kleinschalige projecten. De gemeentèn die 
milieucriteria meewegen bij de aanleg van een nieuwbouwlokatie, 
kiezen nog regelmatig voor conventionele vormen van energie-

Marco vall Lierop is lid vall de redactie vall Idee 
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AT.: WKK is een goede stap vooruit. Maar als men na 2020 op 
grote schaal wil overgaan op zonne-energie, en dat is een belang
rijke kabinetsdoelstelling, moeten er door de lokale overheden nu 
ingrijpendere veranderingen worden ingezet. 

D.T.: Energiebesparingsopties gaan elkaar meer en meer becon
curreren; afValwarmte, WKK en warmtepompen, ook in combina
tie met elkaar. En in die concurrentieslag is een nadeel van zonne

energie dat het relatief duur is. 

AT.: Zonne-energie is duUrzame energie en derhalve wat anders 
dan energiebesparing. In de toekomst zal zonne-energie de con
currentie qua prijs wellicht aankunnen. Daar kunnen we echter 
niet op wachten. Zonnepanelen moeten in een dichtbevolkt land 
als Nederland in de woningbouw worden geïntegreerd. En die wo
ningbouw gaat juist nu op grote schaal van start. 

D.T. : Een deel van het integratieprobleem ligt ook bij de energie
bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aanleg voor energie
infrastructuur. Zij hebben de neiging om een gasnet aan te leggen, 
onder het motto: 'dat hebben we altijd al zo gedaan en de klant 
bevindt zich daar wel bij'. Zij denken immers klantgericht. Een 
negatief gevolg daarvan is dat het de energiebesparingsopties 
minimaliseert. Of althans, niet maximaliseert. Die gedachte 

bracht ons ertoe om de gemeenten en energiebedrijven bij elkaar 
te brengen en te confronteren met de vraag: waarom doen jullie 
dat eigenlijk zo? 

AT.: De kennisuitwisseling tussen gemeenten en energiebedrij
ven, maar ook partijen als projectontwikkelaars, installateurs en 

producenten van duurzame technologie moet worden bevorderd. 
Juist die samenwerking maakt duurzaam bouwen haalbaar. Bij 
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Dick Tommei reikt een oorkonde uit bij een prijsvraag 
(NOVEM/VROM) voor duurzaam bouwen 

de VINEX-Iokaties is het dus heel belangrijk, dat het onderhan
delingsproces goed wordt vormgegeven. 

D.T. : Het is een spannend proces. De omslag naar duurzaam bou
wen moet in een relatief korte tijd tot stand komen. Alle betrok
kenen zijn nu bezig de VINEX-Iokaties in te richten; iedereen 
praat nu over de ontwikkeling daarvan. Als je één of twee jaar zou 
wachten, dan hoef je aan de hele operatie niet meer te beginnen. 
Dan is het momentum alweer voorbij. 

Spannend impliceert ook risicovol. De operatie kan dus 
mislukken? 

D.T. : We hebben eigenlijk nog geen idee wat we aan winst kunnen 
binnenhalen. We hebben de partijen bij elkaar gebracht en gezegd: 
'wij vinden het een grote uitdaging om die grote VINEX-Iokaties 
zo in te richten dat we een geweldige energiebesparing kunnen re
aliseren'. We proberen de gemeenten dat ook te laten inzien. Van
daar dat we twee bijeenkomsten hebben georganiseerd: één met 
de gemeenten en één met de energiebedrijven. 

A.T.: Maar de gemeenten en de energiebedrijven zouden juist ge
zamenlijk om de tafel moeten gaan. 

D.T.: Zo' n bijeenkomst is er ook geweest. Maar we weten dat we 
geen van tweeën kunnen verplichten mee te doen. Dat is nu een
maal de beperking van onze positie als ministerie. We - Hans Wij
ers en ik - kunnen de energiebedrijven en de gemeentebesturen 
toespreken om te kijken of we hun medewerking kunnen krijgen. 
Daarnaast reiken we ze ook de instrumenten aan om daadwerke
lijk iets tot stand te brengen. 

Kunt u instrumenten noemen waarmee u de gemeenten 
en de energiebedrijven richting geeft? 

D.T.: Dat zijn bijvoorbeeld de voorbeeldprojecten waarbij je nagaat 
wat de haalbaarheid is van bepaalde opties, of de stimulerings
methoden van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en 
Milieu (NOVEM). En EZ heeft de financiële stimuleringsmaatre
gelen. 
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Maar je bent eerder de motor en inspirator van het 
proces, dan de uitvoerder. We hebben geen instru
mentarium op basis waarvan je kan zeggen: ''hier
mee halen we de doelstellingen zeker". Ik heb wel 
de overtuiging dat we met ons instrumentarium de 
doelstelling van tien procent duurzame energie in 
2020 zullen halen. Mede door de positieve reacties 
van gemeentebesturen en energiebedrijven acht ik 
dat niet alleen noodzakelijk maar ook haalbaar. 

A.T.: Door de decentralisatie is de overheid sterk 
afhankelijk geworden van lokale partijen. Zij kan 
niets meer opleggen. De bijeenkomsten en stimu
leringsmaatregelen worden voor de overheid 
steeds belangrijker om het proces nog enigszins te 
kunnen regisseren. 

D.T.: Het blijft lastig. In hoeverre magje er bijvoor
beeld van uitgaan dat de energiebedrijven, die toch 
commercieel moeten opereren en dus minder de 

nutsfunctie benadrukken, investeren in projecten als zonne-ener
gie terwijl je weet dat het voorlopig economisch geen interessante 
optie is? 

A.T.: De concurrentiefactor is denk ik heel belangrijk. De liberali
sering van de markt geeft een prikkel om te investeren in projec
ten. Wanneer het ene energiedistributiebedrijf (EDB) kiest voor 
een bepaalde vorm van energie, dan tonen andere distributiebe
drijven ook al snel belangstelling. 

Waaraan is te merken dat liberalisatie een goede pr.ikkel 
vormt voor energiebedrijven om die -voor zonne-energie 
noodzakelijke- investeringen te doen? 

A.T.: Volgens producenten van zonne-energie is de vraag ernaar 
sterk toegenomen. Het zijn allemaal nog kleine projecten, maar 
het begint ineens sterk op te komen. Door de toegenomen samen
werking komen de ideeën bovendrijven. Bijvoorbeeld de gedachte 
dat je het dak van een huis niet helemaal met zonne-cellen hoeft 
vol te leggen. Je kunt 
het namelijk ook 
spreiden, dan wordt 
de kostprijs per huis 
een stuk lager. Mede 
door de stimulerings
maatregelen wordt 
het dan toch haal
baar een groot aan
tal panelen te plaat
sen. Zonder kennis
uitwisseling blijf je 
ergens in het proces 
hangen. Daarom is 
het goed dat er een 
project als het OEI is 
opgestart. In het ac
tieprogramma van 

Ageeth TeUeman 

OEI wordt als probl~em aangegeven dat gemeenten inderdaad 
voor minder risicovolle opties kiezen en weinig financiële risico's 
willen nemen. 
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D.T.: Gemeenten en energiebedrijven zeggen dat ook van 
elkaar. Maar ze hebben ieder voor zich als organisatie 
ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijk
heid en ook het energiebedrijf mag worden aangespro
ken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het 
mag niet alleen als een economisch verantwoord bedrijf 
functioneren. 

A.T.: Initiatieven als 'groene stroom' (door middel van 
een verlaagd btw-tarief wordt het afnemen van groene 
oftewel duurzame stroom aantrekkelijker gemaakt) stel
len de consument in de gelegenheid keuzen te maken. 
Dat is belangrijk want de consument wordt in het alge
meen steeds bewuster en kritischer bij de aanschaf van 
producten. 

D.T.: Ik vind de geweldige belangstelling van de consu
ment voor de groene stroom werkelijk zeer verrassend, 
zeker gezien het feit dat men daarvoor wel extra moet 
betalen. De consument is misschien toch meer duurza
me-energieminded dan we weleens denken. 

Door de ontwikkelingen als liberalisatie en zelfregule
ring lijkt het wel alsof het primaat van de politiek naar 
de achtergrond verschuift. Wat vindt u daarvan? 

D.T.: Toen ik nog Tweede Kamerlid was, pleitte ik reeds voor duur
zaam bouwen. Dat kwam toen niet de grond omdat EZ en VROM 
elkaar dwarszaten. Nu heeft VROM zelf een duurzaam bouwen
programma opgezet en het loopt als een trein. Je ziet ineens dat 
EZ en VROM elkaar ook kunnen versterken. Een ambtenaar van 
EZ is bij ons voorzitter van de projectgroep 'duurzaam bouwen'. 
Tot voor kort mocht hij, bij wijze van spreken, het gebouw niet 
eens in. Er ontstaat een enorme meerwaarde wanneer EZ en 
VROM hun krachten bundelen. 

A.T.: Het is jammer dat door de hechte samenwerking de behoefte 
aan een publieke discussie over duurzaam bouwen afneemt. De 
duurzame projecten zijn bovendien versnipperd: het gebeurt wel 
op allerlei plaatsen, maar de visie erachter lijkt te ontbreken. 
Daardoor lijkt het alsof de politieke aandacht voor duurzaamheid 
afneemt en dat effect wordt versterkt 
doordat het politieke primaat naar de 
achtergrond verschuift. 

D.T.: Het onderwerp is gewoon niet 
controversieel genoeg en valt daarom 
binnen de politieke arena niet op. Hoe 
komt het bijvoorbeeld dat de Tweede 
Kamer een brief van mij, waarin ik 
schrijf dat door maatregelen voor 
duurzaam bouwen een huis zo'n drie
duizend gulden duuraer wordt, voor 
kennisgeving aanneemt? Men heeft 
niet eens de behoefte daarover met mij 
te overleggen. Ik vind dat een wonder
lijk fenome~n. 

Er bestaat overigens nog een andere 
interessante vorm van zonne-energie, 

Haarlem: experimentele woningen met isolerende, begroeide daken 
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die bijna te eenvoudig is om er bij stil te staan: gewoon het huis op 
het zuiden zetten met grote ramen op het zuiden en kleine ramen 
op het noorden. Wij propageren dat nu bij gemeenten en het begint 
daar langzaam door te dringen. Het kost niks en de opbrengst is 
groot. 

A.T.: Daaruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat in een 
zo vroeg mogelijk stadium het energie-aspect in de besluitvorming 
wordt meegenomen. Ik heb tijdens mijn onderzoek veel projecten 
bezocht waar de bouwplannen al in een dusdanig vergevorderd 
stadium waren, dat aanpassingen voor zonne-energie inmiddels te 
duur waren geworden. De interactie tussen de betrokkenen moet 
in een zeer vroeg stadium plaatsvinden. Daarmee wordt het pro
ces ook minder technisch. Je ziet ook dat er steeds meer met pro
jectgroepen wordt gewerkt. Maar die groepen zijn helaas voorna
melijk nog samengesteld uit experts. IJburg is een goed voorbeeld 
van hoe het anders kan: door de betrokkenheid van Natuurmonu
menten ontstond er een echt politiek debat. Het wordt in zo'n ge
val ook interessanter voor de betrokken partijen om zich ambiti
euzer op te stellen. Doordat het politiek interessant wordt, gaat 

men ermee aan de slag. · 

Politiek interessant? Denkt u dan 
dat duurzaam bouwen leeft onder 
de bevolking? 

D.T.: Ik denk dat het wel leeft, maar je 
moet de drempel niet te hoog maken. 
Het succes van groene stroom is gele
gen in het feit dat het heel makkelijk 
is om eraan mee te doen: men betaalt 
voor groene stroom met de gewone 
energierekening en hoeft daar zelf ver
der niets extra's voor te doen. 

Het gaat er dus om een mentali
teitsverandering bij de burger tot 
stand te brengen. Tegelijkertijd 
steunt uw beleid op diezelfde bur-
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nant met woningbouwcorpo
raties proberen we afspra
ken te maken over hoe zij 
moeten omgaan met renova
ties en groot onderhoud van 
die oudere voorraad wonin
gen. 

Kunnen woningbouwcor
poraties aan deze afspra
ken voldoen? Krijgen ze 
hiervoor bijvoorbeeld ext
ra subsidie? 

D.T.: Er bestaat een tijdelijke 
subsidieregeling van drie 
jaar. Maar ik wil eigenlijk af 
van het idee dat je overal 
maar subsidie voor ontvangt. 
Ik ga ervan uit dat na drie 
jaar het duurzaam renover
en en groot onderhoud van 
de al bestaande woningvoor
raad normaal geworden is. 

Milieu- en natuurvriendeüjke levensmiddelen dri1lgen langzaam door tot het supermarktschap. 
Alleen de vraagkan het aanbod sturen. 

Tot slot: Gaan we de norm 
van tien procent duurza
me energie in 2020 halen? 

ger. Gaat de politiek dan niet te veel uit van de goede 
bedoelingen van consumenten, kiezers, gemeenten en 
commerciële energiebedrijven? Heeft de overheid niet al 
teveel instrumenten uit handen gegeven? 

AT.: Het komt de technologie en sowieso alle duurzame energie 
alleen maar ten goede wanneer er meer concurrentie en keuzemo
gelijkheden voor consumenten worden gegenereerd. 

Maar heeft de politiek dan nog wel een stok achter de 
. deur? 

AT.: Er is nog wel zoiets als de Energie Prestatie Norm, maar die 
geldt alleen per woning. De overheid zou deze norm per lokatie 
moeten opleggen, zodat er een optimale energie-infrastructuur per 
lokatie ontstaat. 

D.T.: Daar wordt ook aan gewerkt, maar we hebben dat technisch 
nog niet afgerond. Wat we nu al doen is gemeenten met VINEX
lokaties rapporteren over hun prestaties op het gebied van duur
zaam bouwen. We hopen dat degenen die daar slecht uitkomen 
zich hierdoor nog eens achter de oren zullen krabben. 

AT.: Er zijn ook een aantal gemeenten die de norm makkelijk ha
len. Zij zien duurzaam bouwen als prestige. Maar de EPN is een 
energiebesparingsnorm. Men hoeft dus nog niet naar duurzame 
bronnen uit te wijken om aan de EPN te voldoen. Daarom denk ik 
ook dat de EPN wel kan worden aangescherpt. 

D.T.: De grootste roilieuwinst ligt natuurlijk bij de oude huizen, 
die energetisch gesproken flink achterop liggen. Via een conve-
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D.T.: Absoluut, het is heel hoog gegrepen en erg ambitieus, maar 
we halen het. • 

VINEX: Vanaf het najaar 1990 heeft de overheid in de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening EXtra lokaties aangewezen voor 
nieuwe woningbouw. In de nota staan de beginselen, hoofdlijnen 
en belangrijkste maatregelen van het nationale ruimtelijk 
beleid samengevat. Op basis hiervan heeft het rijk bindende 
vestedelijkingsafspraken gemaakt met de provincies en de 
regionale besturen. Het betreft de bouw van circa 635000 
woningen tussen 1995-2005 . 

OEI: Optimalisering van de Energie-Infrastructuur; in 
opdracht van EZ en VROM zal in de periode van 1997 tot 2000 
het OEI-programma worden uitgevoerd, gericht op een energie
infrastructuur op lokaal niveau. Hierin heeft duurzame energie 
een optimale plaats gekregen. 

WKK: Bij Warmte-Kracht-Koppeling is nog geen sprake van 
duurzame bronnen. Bij WKK wordt efficiënt omgegaan met 
restwarmte van elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen. 

EPN: De Energie Prestatie Norm is de eis van het kabinet tot 
een besparingsprestatie per woning; de wijze waarop dit resul
taat behaald wordt is vrijgelaten aan gemeenten en marktpar
tijen. 

Groene Stroom: Door middel van een verlaagd BTW-tarief wordt 
het verbruik van duurzame -groene- stroom aantrekkelijker ge
maakt voor de consument. Hierbij moet gedacht worden aan 
elektriciteit uit wind- en zonne-energie, kleinschalige water
kracht en biomassa. 
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De economie tussen 
Milieu en Natuur 

Statements. In het thematische deel van Idee wordt in ieder num

mer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder de loep 

genomen. De bijbehorende statements 'vertalen' dat onderwerp naar 

de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé- door middel van 

korte vraaggesprekken met of notities van direct of indirect betrokke

nen. Dit keer met milieufilosoof Ton van der Valk, de voorzitter van 

Milieudefensie Bram van Ojik en Tweede Kamerlid Marijke Augusteijn. 

Vage termen als 
'duurzaamheid' en 'econologie' 

I n het milieu- en economiedebat is vo
rig jaar geschennd met het begrip 
'econologie'. Een nadere analyse van 

deze tenn brengt aan het licht dat in de dis
cussie vaak de woorden 'natuur' en 'milieu' 
in een verkeerde context worden geplaatst. 
'lbn van der Valk, als promovendus verbon
den aan de vakgroep Wijsbegeerte van de 
Vrije Universiteit, licht een en ander toe. 

"'Natuur' en 'milieu' zijn verschillende za
ken. In het eerste geval staat het goede le
ven, in het tweede het overleven op het spel. 
Voor de parlementaire discussie maakt dit 
een groot verschil, maar ook in de discussie 
over de mogelijkheid van duurzame econo
mische groei moeten ze apart behandeld 
worden. Vage tennen zoals 'duurzaamheid', 
'groen' en 'econologie' dreigen alles op één 
hoop te gooien. 

O m te beginnen is de waarde van na
tuurschoon van een andere orde dan 

die van het milieu. Natuurschoon heeft een 
intrinsieke waarde, het milieu slechts een 
instrumentele: de schone natuur is een doel 
op zich, een schoon milieu is slechts een 
voorwaarde om andere doelen in het leven 
na te kunnen streven. Niettemin is de ins
trumentele waarde van het milieu dwingen
der en daarom algemener dan de intrinsie-

ke waarde van natuurschoon. De afwezig
heid van een schoon milieu brengt waar
schijnlijk op korte termijn acute, lichamelij
ke problemen voort, terwijl de afwezigheid 
van een mooi bos waarschijnlijk pas op 
lange termijn meer chronische en psychi
sche problemen zal opleveren. Een ernstig 
vervuild milieu bedreigt ieders gezondheid, 
maar niet iedereen krijgt psychische klach
ten door een gebrek aan mooie bossen. 

Ton van der Valk 
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Zonder natuurschoon kan je niet leven, 
maar zonder schoon milieu ga je dood. 

Verder heeft het milieubelang geen last van 
concurrentie, de natuur echter wel. Natuur
schoon als doel op zich is nevengeschikt aan 
andere doelen op zich zoals sport, muziek, 
theater, kunst, literatuur en modieuze kle
ding. Ieder van deze terreinen van mense
lijke zelfexpressie leent zich als identifica
tiemodel voor een lifestyle. En al deze le
vensstijlen zijn in principe gelijkwaardig. 
Een atleet is geen beter mens dan een mu
zikant, etc. Dit betekent dat de natuurlief
hebber geen privileges kan laten gelden 
wanneer er subsidies verdeeld worden. 

D aarbij komt nog, dat natuurrecreatie 
onder de hobby's ook nog eens een 

dure hobby is; voor de overheid althans. 
Hoewel namelijk ook bijvoorbeeld de opera 
zonder overheidssubsidies onmiddellijk 
morsdood zou zijn, is ons natuurschoon wel 
in uitzonderlijke mate afhankelijk van 
overheidsbemoeienis. Het is in juridische 
tennen een "privaat goed met een sterk pu
bliek karakter". Niet iedereen houdt van 
weidevogels; hoewel ze 'nuttig' zijn, kunnen 
we hier in Nederland best zonder ooievaars; 
bescherming van weidevogels kost geld, 
maar je kunt niet naar analogie van de 
sportvisakte een specifieke baatbelasting 
aan de vogelkijker opleggen. ("Ja, ik zag u 
wel kijken ... ") Behalve voor ons nationaal 
park de Hoge Veluwe hoeft voor geen enkel 
staatsbos entreegeld betaald te worden. De 
subsidie aan de opera valt in het niet als we 
alleen al aan de rentederving op de onren
dabele belegging in staatsbossen denken. 
Aan sportvoorzieningen wordt nog veel 
meer geld uitgegeven, maar daar staat ook 
een veel grotere eigen' bijdrage van de lief
hebbers tegenover. 
Overigens zijn fraaie historische cultuur
landschappen en industriële monumenten 
in hoge mate vergelijkbaar met weidevogels 
en mooie bossen, omdat het eveneens 'pri
vate goederen met een sterk publiek karak
ter' zijn. Het zijn typisch doelen voor een 
wandeling of fietstocht met vrienden; niet 



iedereen houdt er even veel van; de bescher
ming kost geld, maar deze kosten zijn niet 
of nauwelijks op de liefhebbers te verhalen. 

Dit onderscheid tussen het milieu als een 
algemene noodzaak en de natuur als een 
particulier, maar gelukkig wel breedge
deeld luxegoed brengt met zich mee, dat in 
een parlementaire discussie geheel andere 
argumenten nodig zijn om het milieu te ver
dedigen dan om de natuur aan te prijzen. 
Het milieu heeft genoeg aan technische 
argumenten, terwijf de natuur om morele 
ondersteuning vraa~. Het vergiftigen van 
landbouwgronden is.' dom, het wegverkave-

• 
len van een oud landschap is slecht. Het 
milieu laat zich, tegen de niet ter discussie 
staande achtergrond van de universele 
mensenrechten, verdedigen met 'harde' eco
nomische argumenten, terwijl de natuur
liefhebber slechts met zachte stem kan op
merken dat alles van waarde weerloos is. 
Hij kan vragen om aandacht voor de 
schoonheid van de natuur, maar hij kan 
niet verhinderen dat de één naar Zandvoort 
gaat voor de zee en de ander voor de auto
races. 

U it de verschillende legitimatiebehoef
ten van milieu en natuur volgt ten 

eerste, dat het overbodig is om het milieu 
met morele argumenten te verdedigen (nie-
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mand zal het met je oneens zijn), en ten 
tweede dat het niet erg democratisch is om 
de natuur met technische argumenten door 
te drukken. Weliswaar kan Milieudefensie 
een moreel standpunt innemen over de 
mate waarin wij ons moeten opofferen voor 
toekomstige generaties en mag Natuurmo
numenten best opmerken dat IJburg niet 
van goed openbaar vervoer voorzien is, 
maar dat neemt niet weg dat de ene club 
een algemene noodzaak, en de andere een 
particulier goed verdedigt. Beide verenigin
gen kunnen tegen boren in de Waddenzee 
zijn, maar dan wel vanuit verschillend per
spectief: de één omdat ze tegen afhankelijk
heid van fossiele brandstoffen is, de ander 
om het Wad als natuurmonument. Enige 
alertheid verdient het feit dat menigeen 
zijn mooie natuurwensen graag als dwin
gend milieuprobleem voorstelt. In werke
lijkheid zijn echte milieuproblemen in 
Nederland gelukkig relatief zeldzaam. Bij
voorbeeld de Betuwelijn is, zolang er geen 
chloortransporten plaatsvinden, echt geen 
kwestie van leven of dood. 

I nde discussie over de mogelijkheid van 
duurzame economische groei kan op-

De politiek is vermoeid 

B ram van Ojik is oud Tweede Ka
merlid van Groen Links, eco
noom, publicist en voorzitter van 

het jubilerende Milieudefensie. In zijn sta
tement over de verhouding tussen economie 
en milieu gaat hij vooral in op het primaat 
van de politiek en het gebrek aan lange ter
mijnvisie van Paars. 

"Mijn uitgangspunt in de relatie tussen eco
nomie en milieu is dat er altijd economische 
waarde zal worden geproduceerd en dat dit 
tevens altijd deels ten koste van natuur en 
milieu zal gaan. Niemand gelooft meer in de 
bereikbaarheid van een paradijselijke situ
atie waarin we de vruchten gewoon uit de 
bomen kunnen plukken en verder geen be
roep hoeven te doen op schaarse hulpbron
nen. Als je het vraagstuk op mondiaal ni
veau bekijkt, bestaat er in ontwikkelings-

landen nog een gigantische onvervulde ma
teriële behoefte, ook ten aanzien van de 
basisvoorzieningen. In onze westerse we
reld kan je nog de materiële ontwikkeling 
ter dlscussie stellen, maar op wereldschaal 
is er geen discussie mogelijk: er zal nog 
meer moeten worden geproduceerd en daar
bij zal een beroep moeten worden gedaan op 
schaarse natuurlijke hulpbronnen. In die 
zin ben ik geen fundamentalist als het om 
het milieu gaat. 
Voor Nederland kan je stellen dat het be
slag op de milieugebruiksruimte moet wor
den teruggedrongen. We kennen nu een 
groei die relatief zeer milieuvervuilend is. 
Nederland is goed in dingen die het milieu 
relatief zwaar belasten: intensieve land
bouw, chemische industrie, vervoer en di
stributie. Bij ons gaat economische groei 
hand in hand met stijging van energiege-
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splitsing van de vage termen 'duurzaam', 
'groen' en 'ecologisch' in enerzijds milieu
zorg en anderzijds natuurbescherming het 
nodige verhelderen. In ieder geval wordt 
hiermee duidelijk dat de natuurliefhebber 
een groot belang bij economische groei 
heeft: hoe meer belastinginkomsten, hoe 
meer geld beschikbaar zal zijn oni zijn 
hobby te subsidiëren. Of milieuzorg en ec0-

nomische groei ook zo goed samengaan is 
nog maar de vraag. Gedwongen investerin
gen, koopkrachtverlies, concurrentievoor
en nadelen, werkgelegenheid en milieu
kostenpreventie spelen allemaal een rol. 
Die discussie blijkt echter slechts van theo
retisch belang, omdat het milieu altijd pre
valeert boven economische groei: het goede 
leven kan tijdelijk worden opgeofferd, maar 
het overleven nooit. De verslaggeving rond 
het recente asbest-schandaal in de Cannen
berg laat zien, dat het verbod om mensen 
bloot te stellen aan ernstige milieu risico's 
inmiddels net zo vanzelfsprekend geworden 
is als het verbod op slavernij. De milieube
schermer stelt eisen aan het leefmilieu 
ongeacht wat de kosten zijn. Een pleidooi 
voor een stationaire economie (Lucas 
Reijnders) of voor economische krimp (Wou
ter van Dieren), lijkt daarom misplaatst. 
Het milieu vereist effectieve milieumaatre
gelen en de economie laten wij daarna aan 
de economen." (JK) 

Bram van Ojik 

bruik en vervuiling van het water. We zit
ten daarom in een situatie dat bij een lage 
economische groei weinig aan milieubeleid 
kan worden gedaan. Bij hoge economische 

van 
van 
een 
wel 



groei kunnen we evenmin veel voor het 
milieu doen omdat economische groei als 
zodanig leidt tot nieuwe milieuaantasting. 
We zitten gevangen in een klem en dat 
heeft te maken met de sectorstructuur van 
onze economie. Dat is bijna een ouderwets 
woord geworden. De politiek heeft daar z'n 
handen vanaf getrokken en de idee van be
ïnvloeding van de economische structuur 
heeft men sinds de jaren '70 laten vallen. 
Deels omdat de grote projecten van die tijd 
slecht uitvielen, maar ook omdat een nieu
we marktideologie opgeld heeft gedaan. De 
overheid moet zich tegenwoordig vooral op 
de achtergrond houden en de markt z'n 
werk laten doen. Als je daar geen afstand 
van wil nemen, dan blijft het samengaan 
van economische groei en duurzaamheid 
een illusie. In theorie kunnen die twee heel 
wel samengaan, maar je zult dan als over
heid bereid moeten zijn om vrij sterk te stu
ren in wat je in Nederland wel en niet wilt 
produceren. Zolangje èn de intensieve land
bouw èn Nederland distributieland èn de 
bulk-chemie overeind wil houden, moet je 
vaststellen dat het nooit zal lukken om Ne
derland duurzaam te maken. 
Als de bereidheid er zou zijn om de econo
mische structuur zodanig te beïnvloeden, 
dan is het denkbaar dat je een redelijke 
groei van de welvaart kunt combineren met 
een steeds schoner. worden van het milieu. 
Wat je vooralsnog wel blijft houden is dat de 
groei van de volumes groter is dan de tech
nologische efficiency-verbetering. Je slaagt 
er in om schonere auto's te produceren, 
maar het aantal auto's neemt zo sterk toe 
dat de uiteindelijke milieuwinst ongedaan 
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Voor de consumptiekant geldt eigenlijk 
hetzelfde als voor de productiekant: 

een structurele verandering is nodig. Voor 
een aantal vormen van consumptie zal ver
sobering zeker noodzakelijk zijn en daar 
kun je maar beter eerlijk 
in zijn. Ik denk bijvoor
beeld dat heel veel men
sen het als versobering 
zullen ervaren als zij niet 
meer zo makkelijk naar 
hun vakantiebestem
ming zouden kunnen 
gaan vliegen. Je kunt 
daartegenover stellen ' 
dat fietsen in de Achter
hoek ook leuk is, maar 
daarmee doe je een sterk 
subjectief moralistisch 
appel op de ander. Als we 
een einde willen maken 
aan de groei van het vliegverkeer, dan zul
len we ook ons vakantiegedrag moeten ver
anderen. Maar ik zal er nooit bij zeggen dat 
het wel leuk is of dat het met versobering 
niets te maken heeft. En de politiek moet 
zich zeker niet met de subjectieve beleving 
van mensen bemoeien. 
Vliegen en autorijden duur maken en 
maatregelen om het eten van vlees te ont
moedigen, zijn maatregelen die een politie
ke partij vanuit het milieuoogpunt zou moe
ten verdedigen, maar je moet er niet bij zeg

Nog ~ener' rijden: Smile car van Greenpeace 
gen dat mensen dat ook 
als prettig kunnen erva
ren. Het zou goed zijn als 
de politiek duidelijk zou 
maken dat zulke keuzes 
de komende tien jaar aan 
de orde zijn. Dat doet ze 
nu veel te weinig. Het 
hele beleid is doortrokken 
van win-win-situaties, 
econologie en het harmo
nisch met elkaar verbin
den van economie en eco
logie. Ik sluit niet uit dat 
dat in een aantal gevallen 

wordt gemaakt. Dit is een onderbouwing 
van mijn stelling dat je er met technologi
sche ontwikkeling alleen nooit zal komen. 
Je ontkomt niet aan het nadenken over de 
vraag wat we in 2020 nog willen produceren 
in Nederland en wat niet. 

ook heel wel mogelijk is, maar er zullen ook 
pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt en 
dat kan je dan maar beter eerlijk vertellen. 
Ook de politieke partijen, die nu op het 
punt staan nieuwe verkiezingsprogram
ma's te schrijven, moeten veel duidelijker 
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aan hun kiezers voorhouden dat er moeilij
ke keuzes liggen. Maar dat wordt kennelijk 
toch teveel als een onpopulaire boodschap 
ervaren. Het beeld bestaat dat als je aan 
mensen hun auto komt, je het dan electo
raal wel kunt schudden. 

B ij het zoeken naar een ecologisch ver
antwoorde samenhang tussen econo

mische groei en milieubehoud is de rol van 

'Groener' rijden: Opel Corsa Eco 3 

maatschappelijke organisaties belangrijk. 
Er is de laatste jaren echter veel veranderd 
in op wie zij zich richten en hoe zij dat doen. 
Veel milieuorganisaties zijn teleurgesteld in 
de 'overheid en richten zich thans direct tot 
bedrijven. De milieubeweging had bij het 
aantreden van het Paarse kabinet hoge ver
wachtingen. D66 en PvdA hadden sterke 
milieuparagrafen in hun programma's 
staan en beschikten samen over een meer
derheid in het kabinet. Maar die hoge ver
wachtingen zijn relatief snel omgeslagen in 
teleurstelling. Het beleid van dit kabinet is 
doortrokken van de ideologie van· markt
werking, zelfregulering, win-win-situaties 
en het harmonisch samengaan van milieu 
en economie. Niet alleen op ecOIiomisch ter
rein, maar ook op ecologisch terrein. Als re
actie daarop zijn milieuorganisaties zich di
rect op bedrijven gaan richten. Je kunt als 
milieuorganisatie beter met bedrijven za
ken doen dan met de overheid. De Brent 
Spar is een voorbeeld. Een ander voorbeeld 
is het akkoord dat Milieudefensie onlangs 
in de wit- en bruingoedsector over het recy
clen van apparaten heeft afgedwongen. Het 
drukmiddel werkt op dit moment beter in 
de richting van het bedrijfsleven dan in de 
richting van de politiek. In de houding van 
politici is een soort vermoeidheid te bespeu
ren. Kamerleden tonen weinig belangstel
ling voor ons werk en onze standpunten, 
terwijl bedrijven vaak zelf een afspraak 



maken om eens te komen praten. 
De politiek is het initiatief kwijt en daar 
hebben de politici willens en wetens voor 
gekozen. Het is een logisch uitvloeisel van 
de filosofie dat op deze terreinen de markt 
waar mogelijk z'n werk moet doen. Mijn re
serves zijn gebaseerd op de overtuiging dat 
er altijd elementen blijven die de politiek 
moet regelen, zoals de belastingstructuur. 
Dat is een monopolie van de overheid, net 
zoals wetgeving en het verbieden van be
paalde activiteiten of het gebruik van be
paalde stoffen. Dat kun je als milieuorgani
satie wel proberen te regelen met bedrijven, 
maar wie ziet er op toe? Wij hebben een 
groot probleem, want we sluiten wel over
eenkomsten met bedrijven maar wie moet 
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er op de naleving ervan gaan toezien? Moe
ten wij milieuambtenaren in dienst gaan 
nemen? 

I k hoop dat de politiek weer het initiatief 
naar zich toe zal weten te trekken en het 

primaat van de politiek ook hier weer terug 
zal komen. Milieubeleid leent zich bij uit
stek voor het terugnemen van het primaat 
door de politiek. Alleen al omdat een aantal 
dingen gewoonweg niet lukken op een ande
re manier. (A V) 

De dubbelrol van 
de overheid 

M arijke Augusteijn is lid van de 
Tweede Kamer voor D66 en 
woordvoerder Milieu. In dit 

statement geeft zij aan hoe zij denkt over de 
verhouding tussen economie en milieu en 
de rol van de overheid. 

"Economische groei en milieubehoud kun
nen goed samengaan maar alleen als je het 
ook ècht wilt. Ik ga daarbij uit van de 
Bruntlandt-definitie namelijk dat economi
sçhe groei zich dient af te spelen binnen de 
randvoorwaarden van de natuur op een wij
ze die het welzijn en de welvaart voor gene
raties die na ons komen niet aantast. Het 
verwezenlijken van deze vorm van econo
mische groei vereist een andere manier van 
denken waarin we ons bijvoorbeeld beter 
bewust moeten zijn van de uitputbaarheid 
van grondstoffen. Sommige goederen kun
nen niet of nauwelijks worden vervangen 
en daar zullen we heel zorgvuldig mee moe
ten leren omgaan. 
Op dit moment doen we dat nog onvoldoen
de. We zullen nog verder tot een ontkoppe
ling moeten komen van economische groei 
en daarmee gepaard gaand milieuverlies. 
Er is gelukkig ook goed nieuws: het RIVM 
maakt in haar jaarverslag melding van het 
feit dat de uitstoot van 40 van de lijst van 
50 vervuilende stoffen is verminderd. Het 
beleid van de afgelopen jaren van overheid 

en bedrijven heeft kennelijk z'n vruchten 
afgeworpen. Desondanks houden we grote . 
problemen met de uitstoot 
van C02, NOX, geluid en 
fijnstof. Om hierbij enige 
vooruitgang te kunnen 
boeken is de inzet van an
dere instrumenten noodza
kelijk. 

D· e komende periode 
zullen in de discus

sie over economie en mili
eu de volgende vragen cen
traal komen te staan: hoe 
kunnen we zuiniger om
gaan met energie en grond
stoffen? Hoe komen we tot 
een gedragsverandering 
van de consument (consu
minderen)? Hoe kunnen 
we technologische kennis 
gebruiken voor milieuver
betering? Hoe kunnen we 
als overheid de economie zo inrichten dat 
alle kosten van productie en consumptie 
worden meeberekend in de prijs? 
Ik zal kort ingaan op elk van deze vragen en 
laten zien hoe volgens mij de overheid bij 
elk van deze vragen een voorname bijdrage 
kan leveren. 
Op het terrein van energie-efficiency is veel 
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bereikt in Nederland. We hebben een ener
gie-efficiënte industrie, maar ook een ener
gie-intensieve. Het blijft noodzakelijk om 
zuinig met energie en grondstoffen om te 
gaan. We zullen moeten zoeken naar alter
natieven voor onze huidige brandstoffen, al
ternatieven die duurzame energie leveren. 
Zonneenergie is wat dat betreft veelbelo
vend en in het verlengde daarvan wind
energie. De industrie is daar zelf ook van 
doordrongen: in het energiescenario van 
Shell staat dat in 2050 wereldwijd 50 % van 
de behoefte aan brandstoffen door duurza
me energie moet worden gedekt. Als je zo'n 
doelstelling wilt halen, zul je daarvoor 
reeds nu programma's moeten ontwikkelen. 
2050 lijkt misschien ver weg, maar dat is 
niet zo als je uitgaat van de veranderingen 
die noodzakelijk zijn. 
Consuminderen. Naarmate de economie 
groeit en de welvaart van burgers verder 
toeneemt, neemt ook de mobiliteit en de 
consumptie toe. Gedragsverandering is dus 
absoluut noodzakelijk en zal in hoge mate 
via een bewustwordingsproces tot stand 
moeten komen. Goede voorlichting en een 
stimulerende rol van de overheid zijn daar
voor de ingrediënten. 
De overheid kan ook veel stimulan.sen ge-

'Groene' economie: defietskoerier 

ven aan technologische vernieuwing. Tech
nologie is een van de speerpunten voor het 
milieubeleid van de toekomst. De zoge
naamde EET (Economie Ecologie en Tech
nologie) programma's zijn bedoeld om scho
ne technologieën te ontwikkelen en te be
vorderen. Van de 750 miljoen gulden die ex
tra is uitgetrokken voor de bestrijding van 
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de C02 uitstoot gaat ook veel naar nieuwe 
technologie, met name in de sfeer van de af
valverwerking en de ontwikkeling van al
ternatieve brandstoffen. 
Een aardig voorbeeld van hoe nieuwe eco
nomische activiteiten en een milieumaatre
gel samen kunnen gaan is de sluiting van 
de kerncentrale in Doodewaard. Deze cen
trale wordt volledig ontmanteld en dat is 
nog nooit eerder gebeurd in de wereld. Zo'n 
maatregel is tegelijkertijd een uitdaging 
aan de techniek om iets nieuws te ontwik
kelen en dat biedt kansen en werkgelegen
heid. 
De overheid zou meer moeten en ook meer 
kunnen doen als het gaat om het beïnvloe
den van het prijsmechanisme van de econo
mie. Wij zijn als D66-fractie voorstander 
van het invoeren van een groen BNP om de 
milieukosten zichtbaar te maken en daar
mee ook inzichtelijk te maken waar deze 
kosten worden gemaakt. In het verlengde 
daarvan kan de overheid een eco-tax invoe
ren: het heffen van belasting op het gebruik 
van energie en brandstoffen. Met de inkom
sten daarvan kunnen dan de milieugevol
gen worden bestreden en het moedigt men
sen tevens aan zuiniger om te springen met 
energie. Via belastingverlaging worden de 
extra kosten aan de burger terugbetaald. 
De bereikbaarheid van milieuvervuilende 
activiteiten zal eveneens moeten worden 
geregeld. Bijvoorbeeld in de burgerlucht
vaart: het is nu te gemakkelijk om tegen 
lage kosten te vliegen. Via een heffing op 
kerosine en BTW op vliegtickets kan je daar 
als overheid iets aan doen. 
De mobiliteit van burgers is moeilijk te 
onderdrukken: iedereen wil reizen. Je kunt 
echter wel andere alternatieven aanbieden, 
zoals de HSL's en in de toekomst misschien 
de zweeftrein. Deze supersnelle verbindin
gen over land zullen de korte afstand vluch
ten moeten gaan vervangen. Prijsinstru-
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menten gekoppeld aan nieuwe technologi
sche ontwikkelingen kunnen zo een duurza
me economie dichterbij brengen. 
De overheid speelt bij dit 
alles meer dan een dubbel
rol. Zij heeft een belangrij
ke taak als voorlichter, zij 
kan financiële stimulansen 
doen uitgaan en regels op
stellen ~aar burgers, be
drijven en instellingen zich 
aan moeten houden. 

D e internationale di
mensie is een van de 

taaiste kwesties van het 
milieubeleid. Landen als 
Frankrijk en Italië staan 
onder invloed van een enor
me autolobby die bijvoor
beeld de doelstellingen op 
het gebied van een zuinige 
motor niet ondersteunen en 
regelgeving binnen de EU 
proberen te verhinderen. 
Het streven naar milieube
houd en verbetering is hier 
dan ook vooral een zaak 
van lange adem. We heb
ben de wetenschap en de 
internationale verdragen, 
zoals het verdrag van Rio 
de Janeiro uit 1992 waarin 
wereldwijde milieuafspraken zijn gemaakt, 
aan onze kant. 
Milieudiplomatie blijft eveneens hard no
dig. Enerzijds kun je zeggen dat de Wes
terse landen weinig recht van spreken heb
ben, maar anderzijds kunnen derde we-

reldlanden juist leren van de risico's en de 
fouten die wij hebben genomen en gemaakt. 
Diplomatie, technologie-overdracht en 
)oint-implementation' zullen ervoor moeten 
zorgen dat de toename aan vervuiling geen 
gelijke tred zal houden met de toename van 
de wereldbevolking. Bij de discussie over 
economie en milieu moet tenslotte ook het 

Marijke Augusteijn 

bevolkingsvraagstuk worden betrokken. In 
de komende eeuw zal de wereldbevolking 
verdubbelen en met 10 tot 12 miljard men
sen zitten we echt aan het maximum wat de 
aarde aan ecologische belasting aankan." 
(AV) 

'Oude' nummers van Idee nabestellen? 
Dat kan. Bel 070 - 3566066. 
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DEBAT 

Hoe groot moet 
een kabinet zijn? 

Heropening van een debat 

door Michel van Hulten 

M et tienduizenden zijn rijks
ambtenaren verdwenen door 
privatisering van hun activi

teiten, deregulering, en stichting van zelf
standige bestuurs organen. Eén derde deel 
van onze wetgeving wordt al in Brussel 
uitgedacht. Al met al genoeg redenen om 
ook eens een stevige ingreep in de politie
ke top in 'Den Haag' te plegen. De vragen 
die dan mee aan de orde komen zijn de vol
gende: 

Waarom zou de top van de 
zogenaamde B. V. Nederland 

eigenlijk onaangetast blijven? 

Buitenlandse Zaken naar Algemene 
Zaken. Hij wordt daarom ook Onder-mi
nister. 
Op Algemene Zaken komt ook de Staats
secretaris die zich bezig gaat houden met 
de Nederlandse Antillen en Aruba. Als 
voorzitter van de Ministerraad van het 
Koninkrijk, krijgt de Minister-President 
daarmee de politieke man in huis die hij 
nodig heeft om het vele werk ten aanzien 
van dit rijksdeel te behartigen. Deze poli
tieke post houdt daarmee tevens op een 
zwervend onderdeel binnen het kabinet te 
zijn. Het getuigt ook van meer respect 
voor onze partners overzee als niet bij 
iedere kabinetsformatie opnieuw bekeken 
gaat worden wie nu eens dit 'klusje' erbij 
mag hebben. 

Heeft de Ministerraad nog wel de juiste 
taakverdeling, zou die Raad niet beter wat 
kleiner kunnen zijn en zijn taken anders 
moeten verdelen? Worden dan de huidige 
noden van de maatschappij beter beant
woord? Moet de gedachte van het 'kernka
binet' maar weer eens uit de kast gehaald 
worden? Een kleiner aantal kabinet-mi
nisters met onder hen politiek benoemde 

Het gemeentelijke bestuursveld 
is recent rigoureus omgeharkt, 

honderden gemeentes zijn 
verdwenen en tientallen staan 

er nog op de lijst om te . 
verdwijnen; regionaal en 

provinciaal wordt tenminste 
gedacht aan het samenvoegen 

van provincies en het 
vormen van stadsprovincies. 

• 

Onder-ministers en Staatssecretarissen voor delen van het uitvoe
rende werk? Onder-ministers zijn dan nodig op die posten waar 
we in Nederland eigenlijk aan een staatssecretaris wel genoeg 
zouden hebben, maar die we in het buitenland toch liever als mi
nister zien optreden vanwege het belang van de taak die zij voor 
ons en voor het kabinet verrichten. 

De Minister-President 

Hij is feitelijk reeds meer dan de "eerste onder zijns gelijken" die 
hij - formeel gesproken - in onze regeringen zou moeten zijn. Laten 
we die feitelijkheid erkennen. Dat sluit ook aan bij de Europese 
realiteit. En - een oud D66-ideaal- het ligt dan meer voor de hand 
om de Minister-President rechtstreeks te laten kiezen. Het groei
end belang van Europa voor al ons beleid rechtvaardigt dat de 
politieke ondersteuning van de Minister-President wordt ver
sterkt door de Staatssecretaris voor Europa te laten verhuizen van 

Michel van Hllilen ï. voorziller van <Ie Programmacomrnissie 
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• De Ministerraad 

In plaats van met 14 ministers kunnen we met negen ministers 
toe als de functies van de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, van VROM en Verkeer en Waterstaat, van Buitenlandse 
Zaken en Defensie worden samengevoegd en als de ministerspos
ten van LNV en van OS worden geschrapt. Een kleinere Minis
terraad moet zich noodzakelijkerwijs concentreren op de meest 
wezenlijke politieke punten. En dat is winst. 
De ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie zijn al 
behoorlijk afgeslankt door inkrimping van het aantal rijksdien
sten en overheidsbedrijven, vermindering van regelgeving, afwen
teling van rijkstaken op gemeentes en provincies. Vereniging van 
deze twee departementen zou ook het oude probleem oplossen van 
het beheer van de politie, dat dan automatisch in één hand komt 
en zo verlost is van zijn twee kapiteins op het ene schip. Eén 
minister dus in plaats van twee. 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) kun
nen logischerwijze niet buiten Verkeer en Waterstaat 0/&W) dat 
al stevig is afgeslankt (o.a. door privatisering van PTT en Loods
wezen). Het takenpakket van beide ministeries is innig verweven. 
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Natuurbeheer (uit LNV) wordt bij dit "Ruimte-Ministerie" ge
voegd. De Directies Personen- en Goederen-vervoer van V&W ver
huizen naar het Ministerie van Economische Zaken (EcZ) Het zijn 
bedrijfstakken als zovele andere waarvan de belangen door EcZ 
behartigd worden. Dit heeft als nevenvoordeel dat de zorg voor de 
vervoersbedrijven niet blijft bij hetzelfde ministerie dat ook de 
zorg heeft voor de verkeersinfrastructuur. Er is dan minder kans 
op verstrengeling van belangen. 

Buitenlandse Zaken (BuZa) neemt Defensie op (met uitzondering 
van al het militaire onderwijs: dat gaat naar Onderwijs). Politiek 
wordt het onderdeel 'Defensie' op BuZa geleid door een Staats
secretaris. Nog meer dan in het verleden wordt ons militaire op
treden tot een instrument van ons buitenlands beleid dat op vre
de-stichting en -handhaving is gericht. Het Buitenlands Econo
misch Beleid (BEB) is in 1996 al verhuisd naar BuZa, nu volgt ook 
de Staatssecretaris en wordt On-
der-minister voor Handel op BuZa. 
Hier komt ook een Onder-minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
(ik weet dat dit geen populaire ge
dachte is). BuZa omvat dan alle 
drie de instrumenten van buiten
lands beleid: hulp, handel en con
flictbeheersing. 'Ontwikkelings
werker', 'koopman' en 'soldaat' sa
men in het Ministerie van Buiten
landse Zaken levert een interes
sante combinatie op voor ons bui
tenlands beleid. Dat betekent niet 
dat we al onze idealen overboord 
moeten zetten! Het betekent wel 
dat we formeel erkennen wat in 
feite al jaren het geval is, namelijk 
dat ook ons ontwikkelingsbeleid 
gedomineerd wordt door ons eigen 
belang, ook al weten we dat dik

wijls aardiger te verpakken. 

Het Ministerie van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij kan worden 
opgeheven. Het landbouw onder
wijs tot en met de Landbouw Uni
versiteit van Wageningen gaat 
naar Onderwijs. Natuurbeheer is 
hiervoor al weggeschoven naar 
VROM. Akkerbouw, veeteelt en 
visserij zijn normale bedrijfstak
ken, die het verdienen op dezelfde 
wijze behandeld te worden als alle 
andere bedrijfstakken die onder de 
zorg van de Minister van Econo
mische Zaken vallen. Er is dan wel 
een probleem omdat de Minister 
van Landbouw nogal wat tijd kwijt 
is aan 'Brussel' met zijn collega's 
uit de Europese Unie. Deze rol 
moet vervuld blijven worden door 
een eigen politieke ambtsdrager. 
Geen Landbouw-minister maar 
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een Onder-minister voor het Platteland die zich richt op een inte
graal plattelandsbeleid dat heel wat meer is dan beleid gericht op 
agrarische pr!)ductie. 

Tenslotte een Staatssecretaris voor het ouderenbeleid, voor alle 
beleid gericht (of juist nog niet) gericht op ouderen. Deze snel 
groeiende bevolkingsgroep kent een hele reeks zeer specifieke no
den: zinvolle tijdsbesteding in plaats van 'werk, werk, werk'; aan
gepaste gezondheidszorg (90% van alle ziektekosten valt gemid
deld in de twee laatste levensjaren, hoe gaan we daarmee om?); 
kapitaal en inkomen, hun accumulatie en hun erosie, maar ook 
schrijnende armoede en langzaam verloren zien gaan van wat 
men eens had; scholing en culturele vorming; ruimtelijke ordening 
en verkeersinrichting op een wijze die deze ouderen aan kunnen, 
waarin meer aandacht is voor hun verkeersveiligheid. Kortom, 
een toekomstgerichte post . • 
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DEBAT 

landh elling 
door Joha nn a Boogerd 

D e afgelopen jaren is D66 er op 
meesterlijke wijze in geslaagd 
de oude tegenstelling binnen de 

partij tussen voorstanders van vergaande 
liberalisering van het landbouwbeleid en 
voorstanders van overheidssteun gekop
peld aan milieu- en sociale doeleinden tot 
elkaar te brengen door te kiezen voor libe
ralisering op termijn. Voorwaarde daarbij 

Het landbouwbeleid is aan een 
grondige herziening toe . 

Maar dat kan aUeen als er 
een aarîtal duidelijke politieke 

keuzes wordt gemaakt. 
Ook door D66. 

liggen bij regionale overbeden en commu
nities'. Van Brakel ziet grote risico's, ook 
voor de ontwikkelingslanden, verbonden 
aan de vrije wereldhandel en besluit zijn 
artikel met de constatering dat liberalise-
ring ondergeschikt moet worden gemaakt 
aan een noodzakelijk beleid op basis van 
rechtvaardigheid. 
De Wageningse Hoogleraar Niels Röling 

is dat markten een eerlijke concurrentie •--~---------- • schetst een situatie waarin de boer con-
aan moeten kunnen. Afronding van het de
bat over landbouw en voedselzekerheid is niet mogelijk zonder het 
maken van duidelijke politieke keuzes. Het is een slechte zaak om 
steeds maar om de hete brij heen te blijven draaien. Bij het ont
wikkelen van beleid zal rekening moeten worden gehouden met de 
bandbreedte van oude en nieuwe handelsakkoorden in het ver
band van de World Trade Organisation, de toetreding van landen 
uit Midden- en Oost-Europa en de budgettaire effecten op de EU
begroting. Het is jammer dat tot nu toe weinig vernieuwend wordt 
gedacht en dat de discussie nog steeds gaat over oude (verander
de) oplossingen. In dit artikel wil ik daarom een aanzet geven om 
na te denken over nieuwe sturingsmechanismen en een oproep 
doen om diverse nieuwe voorstellen een serieuze kans te geven. 

Een grabbelton van problemen en doelstellingen 

Een veelvuldig in D66-kring geciteerd standpunt is dat van pro
fessor Kol van de ErasmusUniversiteit te Rotterdam. Hij spreekt 
over de hoge kosten voor belastingbetaler en consument ten gevol
ge van het huidige landbouwbeleid van de Unie. Kol noemt het 
huidige landbouwbeleid 'ineffectier voorzover de doelstellingen 
niet worden bereikt en 'inefficint' voor zover goedkopere alterna
tieven voorhanden zijn. Het huidige landbouwbeleid heeft een on
bevredigende inkomensontwikkeling in de landbouw niet voorko
men en ook op het gebied van regionale ontwikkeling in platte
landsgebieden is maar een geringe bijdrage geleverd. Het land
bouwbeleid is negatief voor landschap, bodembeheer en vervui
ling. Kol kiest daarom voor liberalisering van het beleid om de 
door hem geschetste negatieve spiraal te doorbreken. 
ln het themanummer van Idee over landbouw en voedselzeker· 
beid van november 1996 werd een aantal belangwekkende aspec
ten behandeld zoals voedselzekerheid, duw-zaamheid, de rol van 
de consument en de toenemende rol van vrouwen in het produc
tieproces. In de artikelen ontbreekt echter de hierboven omschre
ven tegenstelling in beleidskeuzes. 
Manus van Brakel kiest mondiaal gezien voor beleid 'dat komt te 

)ohm111n Boogl'rd i4 roor 0 66 lh/IJ(m hel Europeel Parlemenl 
en oroonlvo~nll'r ••oor ltmdl•o•ur:okell 
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stant in de economische ellende dreigt te 
geraken omdat hij altijd moet opboksen tegen de goedkoopst pro
ducerende. Naast de institutionele verkokering is deze oneerlijke 
concurrentie de belangrijkste factor in bet niet tot stand komen 
van een landbouw die naast productie meerdere doelen dient. 
Herman Verbeek pleit evenals de Groenen in het Europees Parle
ment op niet mis te verstane wijze voor sterk overheidsingrijpen 
in de richting van duurzame landbouw in samenhang met redelij
ke prijzen voor de producent gebaseerd op regjonale bescherming 
door middel van een systeem van zelf-voorziening op Europees ni
veau. Feitelijk is dit een pleidooi voor een ecologische/sociale revi
sie van het huidige landbouwbeleid met nog hogere kosten voor de 
consument en de belastingbetaler. 
Hoewel genoemde auteurs een grabbelton aan problemen en doel
stellingen schetsen, draagt elke redenering een kern van waar
heid in zich. Met uitzondering van Verbeek en de door mij geciteer
de Kol worden geen fundamentele politieke veranderingen voor
gesteld, terwijl Europa juist aan de vooravond staat van een fun. 
damentale discussie over de herziening van het Europese land
bouwbeleid. 
De vraag is toch vooral of gekozen moet worden voor liberalisering 
inclusief afbouw van de huidige financiële steunmaatregelen, of 
voor een nieuwe vorm van overheidsinterventie, waarbij gezocht 
moet worden naar nieuwe beleidsmaatregelen en misschien zelfs 
wel nieuwe financieringsmaatregelen ter ondersteuning van ge
wenste ontwikkelingen. Laten we daarom nog eens kijken naar de 
meest bediscussieerde optie van dit moment : liberalisering. 

Liberali.,ering zonder overlleiclssteutt 

Wat betekent vergaande liberalisering zonder overheidssteun voor 
het geïndustrialiseerde Westen? Liberaal beleid in de Verenigde 
Staten heeft geleid tot een enorme uitstoot van boeren uit de pri
maii·e productiesectoren. Dit ging gepaard met veel sociale proble
men en blijvende ontvolking van het platteland. Gebleken is ech
ter dat ook grote zelfstandige bedrijven de prijzenslag lang niet al
tijd kunnen bolwerken. Landbouwactiviteiten worden overgeno
men door de verwerkende industrie, te beginnen in de veehoude
rij. Door opschaling en inzet van goedkope arbeid en gegarandeer-
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de afzet binnen het eigen concern, ontstaan hier 
grote monopolies op het gebied van vlees, eieren 
en melk. Dit verschijnsel doet zich ook in de akker
bouw voor, zij het mondjesmaat omdat de akker
bouw te allen tijde onrendabel blijkt te zijn. 
De Europese Unie telt op dit moment 8 miljoen 
boeren met circa 20 hectare grond per boer. De 
Verenigde Staten daarentegen tellen 800.000 boe
ren met circa. 225 hectare grond per boer. Libe
ralisering in Europa zal in concreto betekenen dat 
het aantal boeren terug moet van circa. 8miljoen 
nu, naar circa. 500.000 op termijn. 
Wat betekent liberalisering voor de Derde Wereld 
in casu de armste landen en armste bevolkings
groepen? De landen die netto-exporteur van goe
deren zijn, zullen hun nationaal inkomen bij een 
geliberaliseerde wereldmarkt zien stijgen. Zij zul
len het volume van hun productie trachten op te 
voeren. Deze productiestijging zal plaats vinden 
op goed geleide bedrijven met goed management. 
Voor de kleinere inheemse boeren betekent dit een 
toenemende concurrentie op de interne markt en 
een flinke achteruitgang van inkomsten. De agro-industriële com
plexen in de rijke industrielanden, die nu al grondstoffen impor
teren in het Westen voor veevoer, zullen dat wellicht nog versterkt 
doen ten koste van de lokale voedselbehoeften. Voedseltekort is 
immers geen tekort aan voedselproductie, maar vooral een armoe
deprobleem. 

De rol van Europa op de wereldmarkt 

Voor zowel de export van zuivel als de afzet van granen is aan
sluiting bij de wereldmarkt echter een noodzaak. De andere keuze 
is te proberen de grenzen van de Europese Unie zo lang mogelijk 
gesloten te houden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld melkquo
tering en braakregelingen in de akkerbouw voorlopig gehand
haafd blijven. Dit zal echter gepaard gaan met inkrimping van 
arealen, omdat verwacht moet worden dat in het volgende han
delsakkoord de nu nog toegestane export in de zuivelsector van 
22%, zal worden verkleind. Europa zelf zal qua aandeel van de 
wereldbevolking dalen van 6.7% tot 4.7%, hetgeen blijkt uit recen
te demografische gegevens. De interne markt wordt dus relatief 
kleiner. Dit nu pleit voor een systeem waarbij Europa wel aanslui
ting zoekt bij de wereldmarkt. 
In milieu-opzicht zullen landschap, bodem-, water- en voedselkwa-

Aardappelvergasser 
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Kleinschalige tuinbouw; banallenoogst op Madeira 

liteit hoe dan ook via overheidsingrijpen moeten worden be
schermd. In een sterk geliberaliseerde landbouw zal in nog sterke
re mate concurrentie als wapen worden gebruikt tegen tal van 
noodzakelijke maatregelen. 
Wanneer al deze elementen bij elkaar opgeteld worden, kan onmo
gelijk worden volgehouden liberalisering tot panacee van alle 
kwalen uit te roepen. Het zal vooral de structuur van de bedrijven 
en agro-economische complexen veranderen en mogelijk de rol van 
Europa op de wereldmarkt handhaven. Voor de allerarmste lan
den, maar ook voor landen uit Midden- en Oost-Europa, geldt dat 
grote veranderingen pas mogelijk zijn als gewerkt wordt aan ver
betering van de totale sociaal-economische structuur van die lan
den, zoals verbetering van kwaliteit van bestuur en onderwijs, de 
verhoging van de totale economische bedrijvigheid en de bestrij
ding van corruptie. Voor de geïndustrialiseerde landen zijn dit 
enorme ingrepen in de sociale structuur van het platteland. Het is 
de vraag of dit moet en of we dit echt willen. 

Kiezen voor vernieuwing 

Het pleidooi voor vergaande liberalisering van het landbouwbeleid 
moet dus met enige voorzichtigheid worden benaderd. Dit neemt 
niet weg, dat de tijd rijp is voor een grondige herziening van het 
Europees Landbouwbeleid. De lappendeken van productonder
steuning en hectaretoeslag is dermate ingewikkeld en voor een 
deel ook marktverstorend, dat ingrijpend wijzigen en schrappen 
van ondoelmatig beleid gelegitimeerd zijn. Het maken van keuzes 
die gekoppeld worden aan de uiteindelijke doelen, is daarom es
sentieel. Doelen zoals de noodzakelijke bescherming van bodem-, 
water-, lucht- en voedselkwaliteit, bevordering van biologische 
landbouw, natuurbescherming en natuurontwikkeling, ontvolking 
van het platteland en verbeterde arbeidsomstandigheden vooral 
voor vrouwen in de agrarische sector. Daarnaast moeten keuzes 
worden gemaakt tussen de opties zelfvoorziening versus behoud 
en vergroten van de toegang tot de wereldmarkt. 
In Europa bestaat reeds een cultuur waar het volstrekt normaal 
is arbeid en de concurrentie tussen arbeid en arbeidsomstandig
heden te beschermen, evenals de gelijke behandeling van mannen 
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en vrouwen af te dwingen. De regelgeving met betrekking tot so
ciale bescherming van de veelal als kleine zelfstandigen opereren
de boeren en vooral hun vrouwen loopt zowel op Europees niveau 

als op nationaal niveau achter op andere bevolkingsgroepen. Eu
ropees intern beleid zal dus in de nabije toekomst aan een aantal 
milieu- en sociale normen moeten voldoen en de wereldmarkt niet 
mogen verstoren en het mag geen leegrovend effect hebben op ont
wikkelingslanden. Juist om die redenen zou het goed zijn als op 
Europees niveau gestreefd wordt naar een gebiedsgerichte bena
dering van het landbouwbeleid, door te kiezen voor instrumenten 
die dat ook financieel voor de bezitters mogelijk maken. Dit zal 
vooral voor landen als Spanje en Portugal zeer aantrekkelijk zijn. 
Er moet daarbij gedacht worden aan een relatief eenvoudig en 
goed controleerbaar systeem van ondersteuning in een lange over
gangsperiode naar een eventuele verdere liberalisering. 

Een creatief instrument: de BTW 

Een interessante optie is onlangs naar voren gebracht door de po
litieke jongeren. Zij pleiten voor de toepassing van het BTW-me
chanisme om biologische landbouw te bevorderen. De vraag is of 
een dergelijk mechanisme ook op Europees niveau gehanteerd zou 
kunnen worden. 
Mijns inziens is het goed mogelijk om een Europees systeem te 
ontwikkelen van BTW op de producten, die intern worden afgezet 
en op binnenkomende producten op gelijk niveau, waaruit een ba-

sistoeslag wordt gefinancierd voor de producent. De BTW is een 
creatief instrument, omdat er tal van variabelen mogelijk zijn in 
de sfeer van afdrachten. Deze steun kan worden gekoppeld aan de 
milieudoelen. InkomenssuppIetie in de landbouw kan naar pro
duct, naar persoon, bedrijf. of naar hectare. Door middel van mo
delberekeningen zullen daar finale keuzes in gemaakt moeten 
worden. De financiering voor bescherming van natuur-aantrekke
lijke gebieden is eveneens noodzakelijk. Doelheffingen in het ka
der van C02 en andere energieheffingen zouden we kunnen be
nutten ter financiering van deze gebieden, evenals overschotten 
op de dan gewijzigde Europese landbouwbegroting. 
Het aardige van werken met het BTW-instrument is dat er een 
(weliswaar via de politiek bepaalde) relatie wordt gelegd tussen 
consumptie en productie. Het hoeft bovendien geen invloed uit te 
oefenen op de consumentenprijs, omdat afhankelijk van het te kie
zen systeem deze BTW slechts een fractie van de uiteindelijke 
kostprijs van verwerkte producten zal uitmaken. 
Hiermee zou de begroting van de Europese Unie voor wat betreft 
landbouw en natuurgebieden een andere financieringsgrondslag 
krijgen, hetgeen de politieke sturing op Europees niveau interes
santer maakt en de politieke keuzes ook voor de burger aanzien
lijk doorzichtiger. 
Het is daarom van essentieel belang dat D66 duidelijk stelling 
neemt inzake landbouwbeleid en voedselzekerheid en niet telkens 
kiest voor een aantal tegenstrijdige doelen in combinatie met libe
ralisering op termijn . • 
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BESCHOUWING 

Aanval op de oorlog 
De verdediging van de vrede op langere termijn 

door Bob van den Bos 

O orlogen zijn geen natuurver
schijnsel, maar worden gevoerd 
door mensen, die dat in beginsel 

Hoe mnken we de wereld 
veiliger en vreedzamer? 

ook zouden kunnen nalaten. Zelfs als het Een essay van Bob van den Bos 

anders-zijn een integraal onderdeel vor
men en voldoende 'verinnerlijkt' zijn door 
alle betrokkenen. Het op ideologische, reli
gieuze of etnische gronden verabsoluteren 
van het eigen gelijk is op zichzelf al uiterst 
gevaarlijk. Het wordt desastreus als dit 
gepaard gaat met de behoefte het ver
meende eigen gelijk aan anderen op te leg
gen. De veel gehoorde aantijging in dit 
verband dat het hier westerse liberale nor
men betreft, snijdt geen hout. Cultuur-

zo zou zijn dat in elk mens een potentiële t . d' lo t . 
I d huilt " h t lt"d d over preven leve lp mn le, oor ogsvoer er sc , Zijn e a ij e 

omstandigheden die maken dat conflicten de brandweerbrigade van 
uitlopen op (al dan niet grootschalige) ge- de VN en de denationalisering 
welddadigheden. En het zijn uiteindelijk 
de mensen zelf die deze omstandigheden 
creëren. In het bijzonder de politici onder 

van vredesmachten. 

• hen, die immers verantwoordelijk zijn 
voor de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop samen
levingen (staten) met elkaar omgaan. Het is dus onze dure more
le plicht om te blijven zoeken naar perspectieven en politieke con
cepten om vrede en stabiliteit te bevorderen, of anders gezegd, het 
mogelijke kwaad in de mens geen kans te geven. 

Voorwaarden voor vreedzaam samenleven 

In meer algemene zin zijn bestrijding van armoede en andere vor
men van menselijke ellende een .eerste vereiste voor stabielere en 
dus vreedzamere verhoudingen. Mensen die te weinig hebben om 
te kunnen leven zullen altijd de neiging houden om goedschiks of 
kwaadschiks zich van de nodige middelen te voorzien. Ook als de 
hongerigen zelf niet tot veel geweld in staat zijn, belet dat (on
)geregelde eenheden in de verpauperde landen niet om burgeroor
logen te ontketenen, getuige wat er in Somalië, Soedan of Zaïre is 
gebeurd. Ironisch genoeg barsten gewelddadigheden echter vaak 
juist uit als er, na een lange periode van uitzichtloosheid, een be
gin van lotsverbetering is: een verschijnsel dat door politicologen 
wordt aangeduid als de 'revolution of the rising expectations'. 
Uiteraard kan dit geen reden zijn om ontwikkeling te ontmoedi
gen. Behalve om armoede in absolute termen gaat het ook om het 
teniet doen van excessief grote verschillen tussen arm en rijk. In 
veel ontwikkelingslanden zijn de extreme ongelijkheden de bron 
van machtsmisbruik en corruptie. Goed bestuur ('good governan
ce') met respect voor alle fundamentele mensenrechten gedijt al
leen op een vruchtbare economische bodem, waarvan de verdeling 
niet als zeer onrechtvaardig wordt ervaren. 
Een tweede noodzakelijke voorwaarde voor vreedzaam samenle
ven is een waardenpatroon, waarvan tolerantie en respect voor 

Bob van den Bos is lid van de Tweede Kamer voor D66 
en woordvoerder Buitenlarulse Zaken. 
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• relativisme heeft zijn grenzen. Deze wor
den gevormd door algemeen geldende minimumnormen, zoals 
neergelegd in de 'Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens'. 

Wegvallen atomaire verzekeringsrem 

Een derde vredes(belemmerende)factor betreft de capaciteit om 
oorlogen te voeren. Nu de wereld niet meer wordt beheerst door de 
tegenstelling tussen twee nucleaire grootmachten is er veel meer 
ruimte voor het ontstaan van regionale gewelddadige conflicten. 
De atomaire verzekeringsrem is van de wereld afgetrokken en dat 
zullen we weten ook. Veel regimes of bevolkingsgroepen zien hun 
kans schoon om oude, vaak etnisch gekleurde rekeningen te ver
effenen. Zij worden daartoe in staat gesteld door de grote wapen
leveranciers. Natuurlijk kan geen enkele staat het recht op zelf
verdediging worden ontzegd. De behoefte aan zelfverdediging 
wordt echter al te gemakkelijk gebruikt als voorwendsel vpor een 
gebrek aan zelfbeheersing: de ene staat wenst niet achter te blij
ven bij de andere, waardoor een bewapeningswedloop met een per
manent karakter ontstaat.Met productie van en handel in wapens 
wordt gigantisch veel geld verdiend. Deze immense bedrijfstak en 
de daarmee verbonden regeringen hebben dus groot belang bij het 
stimuleren van de vraag naar meer en betere bewapening. Door 
zijn zeer hoogwaardig technologische karakter vergt het moderne 
wapentuig extreem hoge onderzoeks- en ontwikkelingsinvesterin
gen. Hierdoor komt er een extra zware druk te liggen op de nood
zaak van voldoende afzet. De bewapeningswereld zit tamelijk 
krankjorum in elkaar. Zo is het recentelijk meermalen voorgeko
men dat landen in oorlogen bestookt werden met wapens die zij 
zelf geleverd hadden. Irak bijvoorbeeld gebruikte tijdens de Golf
oorlog m.n. Amerikaanse en Franse wapens. In het algemeen zijn 
de grootste wapenleveranciers dezelfde landen die een hoofdrol 
spelen bij het oplossen van gewapende conflicten (VS, Frankijk, 
VK, Rusland). Het wordt de hoogste tijd dat de internationale wa-
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Commentaar 
DOOR JOOST KUIJPER 

D66: onbevangen en creatief 
D66 is een rare partij. Een politieke beweging die zich 
bereid verklaart om te regeren, is niet gebaat bij leiders 
die op termijn een opheffing nastreven. Een dergelijke 
opmerking kan worden gemaakt vanuit de persoonlijke 
ervaring dat het missiewerk is voltooid en de gewenste 
doelen gerealiseerd zijn. Het zou ook kunnen uitgelegd als 
een gebrek aan vertrouwen in de toekomst van het 
gedachtengoed van de partij. 

WeLk gedachtengoed? D66 is toch de pragmatiek en ongebondenheid ten volle uit? Of zoals 
Hofland het 14 mei in het NRC-Handelsblad uitdrukte, een partij van "nondescripte vrij
denkers". Bij een dergelijke reputatie lijkt een louter op positionering gerichte strategie ter 
voorbereiding van de komende verkiezingen te passen. Althans volgens het hoofdbestuur. 
Het product D66 werd onlangs in een discussie over het verkiezingsprogramma door een 
sales-manager van het hoofdbestuur zorgvuldig neergezet in de Nederlandse politieke 
markt naar 'unique sellingpoints', prijs, performance, imago en nog wat uiterlijkheden. De 
functionaliteit van dat 'product' in de markt die Nederlandse politiek heet, leek te zijn ver
geten. 
Ik doe hier een poging om die functionele kant van D66 nog eens voor het voetlicht te bren
gen. Om in de metafoor van de markt te blijven, wil ik dat doen aan de hand van een ben
chmark-analyse van D66 en zijn voornaamste concurrent en tegenvoeter, het CDA. 
'Concurrenten' omdat juist zij in de huidige machtsconstellatie de sleutel tot regeren in 
handen hebben als 'Mittler' tussen de liberale en sociaal-democratische blokken. luist 
hierom dient men uiterst pragmatisch om te gaan met partijwaarden en zich weinig gele
gen te laten aan ideologieën. Het ironische is echter dat om die sleutelrol te vervullen, het 
CDA en D66 qua opvattingen elkaar noodgedwongen naderen, zij het elk vanuit een ander 
vertrekpunt. 
Ten eerste, de individualisering. D66 geeft in de bundel 'Partij in beweging' aan dat een 
verregaande individualisering de samenleving ontwricht en dat er dus ruimte is voor aller
lei maatschappelijke groeperingen. Het CDA erkent dat dankzij de individualisering het 
maatschappelijk middenveld sterk aan verandering onderhevig is. Geen van beiden weet 
overigens dit gegroeide inzicht om te zetten in beleid. 
Ten tweede, het ethisch reveil. D66 is dankzij het zorgvuldig analyseren van en discussië
ren over ethisch gevoelige onderwerpen het CDA voorbijgestreefd in het - mede - op basis 
van joods-christelijk gedachtengoed zoeken van oplossingen. Blijkbaar is er voor gelovigen 
op basis van deze vernieuwende exegeses plek in de herberg van D66. 
Ten derde,'structure f ollows strategy'. Wat partij-organisatie betreft investeert D66 veel in 
het verbeteren van zijn kader en past daarmee ervaringslessen toe van 70 jaar bestuurlij
ke dominantie door het CDA dankzij een goed ontwikkeld kader en netwerk. 
Tenslotte, als vierde punt: geen van beide partijen maken een resolute keuze voor markt of 
overheid. Dit dient telkens opnieuw te worden bezien. 

Waar zit nu het onderscheidende element van D66? Mijns inziens is er geen andere partij 
dan D66 die zo positiefkritisch omgaat met de kansen die de toekomst biedt. Er heerst een 
onverwoestbaar vooruitgangsgeloof in de partij, dat afsteekt tegen de conservatieve instel
ling en hang naar het verleden die de overige grote partijen kenmerkt. D66 beziet de dyna
miek in de wereld en weet ook alternatieve scenario's voor economische groei te ontwikke
len en te wegen. Het CDA heeft geen plezier in de toekomst en vraagt maatschappelijke 
groeperingen om het verleden te helpen handhaven. D66 daarentegen voelt zich door de 
toekomst uitgedaagd en zou de maatschappelijke groeperingen moeten uitnodigen om mee 
te werken aan een plezierige toekomst. Dit aspect, de onbevangen blik en het creatieve den
ken, trekt jonge mensen aan en prikkelt ook de kiezersgroep die de politieke sleur van slo-

Joost Kuijper is lid van de redactie van Idee. gans en de heimwee naar het verleden zat is. Probeer dit element eens voor de verandering 
nader uit te werken. Het loont . • 
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penmarkt aan veel strengere normen wordt onderworpen. We zou
den veel nadrukkelijker de hypocrisie aan de kaak moeten stellen 
van regeringen die de vredesduif uithangen, maar ondertussen uit 
winstbejag de wapenarsenalen blijven voeden die de gewenste vre
de juist bedreigen. Het wordt weer de hoogste tijd om verdere ont
wapening hoog op de internationale agenda te plaatsen. De oplos
sing van het bewapeningsvraagstuk wordt in hoge mate gecompli
ceerd door een vierde vredesbevorderende factor, namelijk (weder
zijdse) militaire afschrikking. Volgens veel 
politicologen en historici is het bovenal aan 
het nucleaire evenwicht tussen de VS en de 

Preventieve diplomatie 

Zeker zolang en voorzover niet aan deze vijf structurele voorwaar
den is voldaan, blijft de kans op het uitbreken van gewelddadighe
den aanzienlijk. Vanzelfsprekend is het voorkomen van conflicten 
veruit te verkiezen boven het beslechten ervan. Bovenal bespaart 
het veel menselijke ellende. En wat regeringen ook zou moeten 
aanspreken: het is aanmerkelijk goedkoper. Hulporganisaties 

hebben tussen de zes en acht miljard dollar 

-
Sovjet Unie te danken geweest dat Europa in 
de afgelopen decennia gespaard is gebleven. 
Te bewijzen valt dit niet, maar het staat vast 
dat de angst voor wederzijdse vernietiging tot 
een grote mate van zelfbeheersing heeft bijge
dragen. Zolang er grosso modo sprake is van 
militaire evenwichten is het voor betrokken 
landen niet erg aantrekkelijk om een oorlog 
te starten of uit te lokken. Indien een staat 
overduidelijk overheerst in een regio, of veel 
sterker is dan één van de buurlanden, kan zij 

De behoefte aan 
zelfverdediging wordt al 
te gemakkelijk gebruikt 

als voorwendsel 
voor een gebrek aan 

zelfbeheersing 

besteed aan de opvang van mensen die door 
oorlogen op de vlucht zijn geslagen. Sinds de 
beëindiging van de Koude Oorlog is het aan
tal (vooral binnenlandse) conflicten sterk 
gestegen. Het was de vorige Secretaris
Generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali 
die het begrip 'preventieve diplomatie' een 
prominente plaats gaf in zijn 'Agenda for 
Peace' van 1992. Hoewel de VN-topman zijn 
pleidooi voor het stelselmatig zoeken naar 
oorlogsvoorkoming niet gedetailleerd heeft 
uitgewerkt, is de afgelopen jaren toch een 
voorzichtig begin gemaakt met het in de -

eerder in de verleiding komen om agressie te 
plegen - zie de Russische bezetting van Mghanistan of de Iraakse 
invasie in Koeweit. Voorzover het niet mogelijk is om tot (regiona
le) balansen te komen ligt de oplossing in systemen van collectie
ve veiligheid: de zwakkere landen moet zich beschermd weten 
door sterkere. In de huidige situatie zijn, mondiaal gesproken, col
lectieve beschermingsconstructies nog lang niet voldoende uitge
kristalliseerd. Op de VN wordt een zwaar beroep gedaan, waar zij 
door politieke verdeeldheid en militaire onmacht bij lange na niet 
aan kan voldoen. Grootscheeps militair optreden is zonder de VS 
nog nauwelijks mogelijk. Maar de VS kunnen of willen niet over
al als politieagent optreden. Op termijn moet er gestreefd worden 
naar een constructie waarbij naast de VS ook China en Rusland 
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid op zich kunnen 
nemen. Als aanvulling hierop zullen uiteraard ook de minder grote 
landen naar evenredigheid hun steentje moeten bijdragen. 

Internationale samenwerking 

Een vijfde voorwaarde voor de verankering van vrede en stabili
teit is de vervlechting van nationale belangen door internationale 
samenwerking. In landen die langere tijd in isolement opereren 
vindt gemakkelijk politieke scheefgoei en verabsolutering van de 
eigen denkbeelden plaats (China, Cuba, Noord-Korea en de radi
caal islamitische staten). De geschiedenis van de Europese Ge
meenschappen heeft aangetoond hoe intensieve samenwerking 
tussen voormalige aartsvijanden een nieuwe onderlinge oorlog on
denkbaar kan maken. De uitbreiding van de Europese Unie met 
landen uit Midden- en Oost-Europa is dan ook bovenal bedoeld om 
de veiligheid en stabiliteit op ons continent te bevorderen. Dit 
geldt in principe ook voor de uitbreiding van de NAVO, zij het dat 
de Russische onvrede het risico van een nieuwe tweedeling van 
Europa in zich droeg. Gelukkig is er inmiddels een akkoord afge
sloten, waardoor Rusland nauwer wordt betrokken bij het func
tioneren van het Atlantisch bondgenootschap. Voor de stabiliteit 
op ons continent is het van wezenlijk belang dat de Russen in de 
toekomst steeds verder integreren in het Europese veiligheids
stelsel. 
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praktijk brengen van de bepleite diplomatie
ke activiteiten. De VN zelf hebben in dit kader nog weinig tot 
stand kunnen brengen. De OVSE heeft meer succes geboekt. Zo 
heeft deze organisatie vlak nadat Macedonië onafhankelijk was 
geworden er voor gezorgd dat er een troepenmacht werd gestatio
neerd die er toe heeft bijgedragen dat de oorlog in Bosnië zich niet 
verder uitbreidde. Het is aan de inzet van de Commissaris voor de 
Minderheden Max van der Stoel te danken dat in Estland en Let
land de spanningen tussen de etnische Russen en de autochtone 
bevolking niet zijn geëscaleerd. 
Bij preventie gaat het bij uitstek om stille diplomatie. Als achter 
gesloten deuren wordt onderhandeld, kan gezichtsverlies worden 
vermeden wanneer de nodige concessies worden gedaan. Ook blijft 
dan het gebruik van de media ten behoeve van de versterking van 
de eigen positie achterwege: de eigen achterban kan niet gemobi
liseerd worden om het proces van het tegen elkaar opbieden win
nend af te sluiten. Bemiddelaars moeten derhalve niet gezocht 
worden in kringen van politici die al te graag in het licht van de 
internationale schijnwerpers staan. 

Early-warning 

Het komt erop aan er zo vroeg mogelijk bij te zijn om conflicten in 
de kiem te kunnen smoren. In het diplomatieke vakjargon spreekt 
men van 'early warning'. Als het onverhoopt toch niet lukt de ge
moederen tijdig tot bedaren te brengen en geweldaddigheden drei
gen, ligt het voor de hand 'fact findings'- ofwaarnemingsmissies te 
sturen. Een bemiddelaar van groot internationaal gezag zou par
tijen tot een regeling moeten zien te brengen. Overwogen zou kun
nen worden om vervolgens een preventieve vredesmacht te statio
neren. Om druk uit te oefenen op de partijen kan de internationa
le gemeenschap, afhankelijk van de specifieke situatie, beloningen 
en straffen in het vooruitzicht stellen. Sancties kunnen bestaan 
uit bijvoorbeeld een boycot, de verwijdering uit internationale 
organisaties, het opschorten of intrekken van hulp, of militair op
treden. Beloningen zullen vaak in de sfeer liggen van economi
sche, financiële of andere bijstand. Het moet van geval tot geval 
beoordeeld worden of dreigementen van buitenaf effect kunnen 
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sorteren of juist niet. Zo vindt Van der 
Stoel het niet noodzakelijk, ja zelfs on
gewenst om in zijn hoedanigheid als 

OVSE-bemiddelaar te kunnen scher
men (dreigen) met eventueel NAVO 
optreden: "De OVSE houdt zich bezig 
met problemen binnen staten, dat is 
een gevoelige zaak. Als de NAVO be
trokken raakt neemt die meteen een 
machtsmiddel mee. De OVSE heeft 
het voordeel dat zij een beroep kan 
doen op beginselen" (1). De tragische 
geschiedenis van de oorlog in Bosnië 
toont evenwel aan dat soms juist een 
te zwakke militaire presentie de on
derhandelingspositie van de interna
tionale gemeenschap ernstig kan aan
tasten. Het is hoe dan ook noodzake
lijk voor de geloofwaardigheid van de 
vredes stichters dat zij bereid en in 
staat zijn de aangekondigde maatrege
len ook echt te nemen als partijen in 
gebreke blijven. Bij strafmaatregelen, 
zoals economische sancties, is dat vaak extra moeilijk: de bevol
king wordt getroffen, zonder dat vaststaat dat de machthebbers 
tot inkeer zullen komen. 

Militair ingrijpen 

Helaas leert de praktijk dat zelfs het zeer vroeg onderkennen van 
een crisis nog lang geen garantie biedt voor het vinden van tijdige 
oplossingen. Zelden is een conflict zo veelvuldig en zo gedetailleerd 
voorspeld als de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Als preven
tie is mislukt en het tot gewelddadigheden komt, wordt de inter
nationale gemeenschap per definitie in een moeilijk parket ge
bracht (2). Indien er niet tot militaire interventie wordt besloten, 
kunnen de strijdende partijen dit opvatten als groen licht om hun 
gang te gaan en zich niets van buitenlandse kritiek of bemidde
lings pogingen aan te trekken. De massaslachtingen in Ruanda en 
Burundi zijn hiervan een voorbeeld. Als wel wordt opgetreden is 
het essentieel dat de aanwezige militaire capaciteit, mandaat en 
bevelvoering adequaat zijn voor de situatie, dat wil zeggen afge
stemd op het slechtst denkbare scenario. Sinds de beruchte val 
van Srebrenica weten we wat de gevolgen kunnen zijn als aan 
deze voorwaarde niet wordt voldaan. Wanneer voldoende resul
taat van de militaire inspanningen uitblijft, kan de interveniëren
de partij nog slechts kiezen uit drie onaangename opties: door
modderen, steeds meer offers brengen en aanzwellende kritiek en 
verder gezichtsverlies negeren; of de militaire capaciteit blijven 
opvoeren in de hoop op meer succes (Amerikanen gedurende enke
Ie jaren in Vietnam); dan wel kiezen voor terugtrekking, waardoor 
alsnog gebeurt wat voorkomen had moeten worden en de offers tot 
dan toe eigenlijk min of meer voor niets zijn gebracht. Voorbeelden 
zijn Vietnam (laatste fase), Mganistan en Somalië. 
In het algemeen is militair ingrijpen in een vroeg stadium effectie
ver dan optreden wanneer de zaak uit de hand gelopen is. Met het 

I) Onze Wereld, julli 1994. 
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escaleren van de gewelddadigheden neemt de beheersbaarheid 
immers af. Het probleem is echter dat doorgaans pas in een rela
tief laat stadium voldoende politieke en publieke steun voor het 
sturen van militairen te mobiliseren valt. Bij vredesoperaties gaat 
het immers om het riskeren van de levens van de eigen jongens 
voor het beslechten van een strijd waar het eigen land doorgaans 
hoogstens een indirect belang bij heeft. Regeringen zullen geneigd 
zijn eerst allerlei niet-militaire middelen toe te passen, van diplo
matieke druk tot mogelijke economische strafmaatregelen. Indien 
te lang wordt getreuzeld, kan het conflict dusdanige vormen aan
nemen dat alleen zeer massale interventie nog uitkomst kan bie
den. De noodzaak van een grote militaire presentie en de ver
hoogde risico's zijn dan weer reden voor veel regeringen om van 
deelneming aan zo'n operatie afte zien. Uit elke nieuwe fase in de 
ontwikkeling van een conflict zijn ook weer nieuwe argumenten te 
plukken om niet op te treden. 

Geïntegreerde internationale aanpak 

De ellendige ervaringen in Somalië, Bosnië (Srebrenica) hebben 
veel regeringen kopschuw gemaakt voor het deelnemen aan mili
taire vredesoperaties. Er is een geïntegreerde internationale aan
pak nodig om de problemen structureel aan te pakken: politieke 
bemiddeling moet gepaard gaan met hulp om in de onmiddellijke 
behoeften te voorzien. Tegelijkertijd moeten maatregelen geno
men worden om de fundamenten van een rechtsstaat te kunnen 
leggen. Tevens moet er op een systematische en doordachte wijze 
gewerkt worden aan een verzoening tussen de strijdende partijen. 
Dit is buitengewoon lastig omdat hierbij vaak diepgewortelde 
haatgevoelens tussen etnische minderheden in het geding zijn. Er 
zal in een zo vroeg mogelijk stadium gestart moeten worden met 

2) Zie ook War llIul Peace: The prevelllioll of Ihe EI/ropeall COllflicl, all 
overvielV of Ihe problem, by Pierre Hassier, CI/Uillol Pctper 110.11, edited by 
N. Gnesollo, Illstitute for Secltrily SlItdies of WE U, Pctris 1993, p6,7 ell ib 
idem, The polities of military inlervelltio/l. lVi/hi1/. EI/rope, by [,ctlVrellce 
Freedlllall, p 37-50 
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wederopbouw-projecten. Hier komt in veel gevallen nog eens de 
noodzaak bij van het verzorgen van de terugkeer van vluchtelin
gen, alsmede de berechting van oorlogsmisdadigers, beide op hun 
beurt weer voorwaarden om tot nieuwe vormen van legitiem be
stuur en maatschappelijke stabiliteit te komen. Verder is het van 
groot belang dat de hulp zodanig wordt besteed dat niet de ver
keerde (onderdrukkers, misdadigers etc.) groepen deze ontvangen, 
maar diegenen die deze het meest nodig hebben en zij die kunnen 
bijdragen aan een legitiem en effectief bestuur. In dit verband is 
de ontwikkeling van vrije media van bijzondere betekenis. Het 
betreft dus een complex geheel van activiteiten die het land in 
staat moeten stellen om zo spoedig mogelijk zijn eigen boontjes 
(weer) te doppen. De moeilijkheid met dit samenhangende concept 
is dat gebrek aan succes op één onderdeel steeds negatieve gevol
gen heeft voor resultaten op de andere terreinen. Zonder een mini
mum aan rechtsorde en een zekere samenwerking tussen de par
tijen is het bijvoorbeeld onmogelijk om de wederopbouw van de 
grond te krijgen. 

Desintegrerende staten 

Tot nu toe heeft het in de praktijk steeds ontbroken aan deze plan
matige benadering. Op zich zelf is dat ook niet zo verwonderlijk. 
De wereld is na de val van de Berlijnse Muur overvallen door een 
veelvoud van nieuwe gewelddadige conflicten. Er moest telkens op 
korte termijn gereageerd worden, zonder dat teruggevallen kon 
worden op een langdurige ervaring met soortgelijke situaties. Het 
wordt nu echter de hoogste tijd om integrale concepten zoals hier 
geschetst, nader uit te werken. Bijzondere aandacht zal daarbij 
besteed moeten worden aan het verschijnsel van de desintegre
rende staten. Als het centrale gezag is weggevallen blijft slechts 
het recht van de sterkste, of beter gezegd van de brutaalste en 
wreedste over. Het lot van (vaak miljoenen) burgers wordt volko
men ondergeschikt aan de machtswellust van elites of soms zelfs 
kinderen die over wapens beschikken. Soms is langere tijd sprake 
van een situatie van geen oorlog, maar ook geen vrede. Het is een 
voortdurende vorm van anarchie: Voorbeelden zijn Afghanistan, 
Somalië, Soedan, Tsjaad, Liberia. Grote internationale organisa
ties als de VN laten deze landen grotendeels aan hun lot over. 
Alleen de niet-gouvernementele hulporganisaties redden nog wat 
er te redden valt en dat is nooit veel. Deze instellingen klagen 
terecht dat zij volkomen onbeschermd in een internationaal 
vacuüm moeten opereren. 
Dit soort weerzinwekkende situaties schreeuwt als het ware om 
buitenlands militair ingrijpen. Omdat nationale regeringen en 
parlementen niet snel geneigd zullen zijn de levens van de eigen 
onderdanen op het spel te zetten ligt de enige oplossing in een 
groots opgezet internationaal vreemdelingenlegioen. Minister van 
Mierlo heeft al gesproken van een beperkte 'VN-brandweerbriga
de', en naar mijn overtuiging ontkomen we op den duur niet aan 
een vredesmacht van vele tienduizenden militairen, die los van de 
bijdragen van nationale staten in situaties van massale humani
taire nood kan worden ingezet. De kosten zouden gedragen moe
ten worden uit nationale defensiebegrotingen. 

Lange agenda 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de basis voor een vreed
zamere samenleving ligt in een vijftal politieke hoofdoriëntaties te 
weten; 
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1) bestrijding van armoede en ongelijkheid, 
2) promotie van een democratisch waardepatroon, 
3) wapenbeheersing en het inperken van de bewapeningsindus

trie, 
4) zoeken van militaire evenwichten en effectieve vormen van col

lectieve veiligheid, en 
5) vervlechting van nationale belangen door intensieve internatio

nale samenwerking. 

Het concept van preventieve diplomatie om conflicten in de kiem 
te smoren moet verder worden ontwikkeld en veel systematischer 
worden toegepast. Militaire vredesmissies moeten op grond van 
alle recente ervaringen op een nieuwe leest worden geschoeid. Op 
termijn moeten we blijven streven naar de-nationalisering van 
vredesmachten. Het is een lange agenda, waarvan we bovendien 
de punten niet één voor één, maar tegelijkertijd moeten afwerken. 
Wie de vrede wil verdedigen, moet de oorlog blijven aanvallen . • 
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fttE 
BESCHOUWING 

Overleven., een collectieve verantwoordelijkheid 

door Jan Glastra van Loon 

D
e westerse mens heeft een 
merkwaardig dubbelspoor door 
de geschiedenis getrokken. Aan 

de ene kant heeft hij de functionalisering 
(instrumentalisering, technologisering, 
economisering, kolonialisering) bewerk
stelligd van vrijwel alle verhoudingen tus
sen hemzelf en de wereld om hem heen. 
Aan de andere kant heeft hij tot een even 
ongekend hoogte voorwaarden geschapen 
voor de vrijheid en de ontplooiing van in
dividuele mensen. Het functionaliserings
streven - dat vooral werd aangedreven 
door de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie - en het emancipatiestreven -

'Van ideologie tot politieke 
verantwoordelijkheid' is de titel 
van de meest recente publicatie 

van de SWB. In deze 

eeuw zijn zegetocht begon. De politieke 
vertaling van deze geschiedenisopvatting 
is de ideologie. In een ideologie worden his
torische zekerheden verwoord waarvan 
men overtuigd is en op grond waarvan 
men de onzekerheden van ons bestaan wil 
aanpakken. Een ideologie levert een on
wrikbaar kader op waarbinnen zich onze
kerheden kunnen voordoen maar het ka-

- collectieve - tekst wordt 
getracht de pragmatische, 
ondogmatische opvattingen 
van D66 te verbinden met 

der zelf staat niet meer ter discussie. Een 
ideologie plaatst zo een deel van de toe
komst buiten onze verantwoordelijkheid. 
Zij ontlast ons daarvan. Een ideologie 
steunt en stut, zoals een korset dat doet. 
Een ideologie beperkt daarmee echter ook 

praktische politiek. 

. '------------------------------. 

waarvoor politiek en pedagogiek zich inzetten - waren elkaar op 
vele punten tot steun. Zo leek het alsof alles alleen maar beter kon 
worden. We zijn echter aangekomen op ene punt waarop ernstige 
spanningen tussen beide zijn ontstaan en waarop zij tegelijkertijd 
ons overleven op onze aardbol in gevaar brengen. 
Het overlevingsprobleem waarvoor wij zijn gesteld wijkt af van 
alle vorige, doordat het in hoofdzaak wordt veroorzaakt door ons 
eigen gedrag en wij over de kennis beschikken om dat in te zien. 
Deze eigenaardigheid van ons probleem druist zozeer in tegen de 
manier waarop wij tot nog toe onze toekomst hebben beschouwd, 
dat wij slecht zijn toegerust om de nieuwe dreiging het hoofd te 
bieden. Wat nu in de eerste plaats van ons wordt geëist is, dat wij 
de verhouding tussen ons functionaliserings- en ons emancipatie
streven kritisch op de korrel nemen: Mogen wij nog langer op een 
harmonische samenwerking tussen beide met louter positieve re
sultaten hopen? Heeft van de twee het functionaliseringsstreven 
niet een te dominante rol gekregen? Dreigt nu niet op basis van 
gebrekkige analyses van de weeromstuit een blind irrationeel ver
zet tegen functionalisering voet aan de grond te krijgen? 

Ideologie als obstakel 

In het SWB-cahier Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid r 
heb ik samen met anderen een gooi gedaan naar een analyse die / ( 
recht doet aan de betekenis van de twee hoofdstrevingen van onze 
cultuur en hun verhouding tot elkaar. Op die manier ontstaat een 
basis voor fundamentele en tegelijkertijd realistische beleidsher
vormingen. Het grootste obstakel waarop zulke analyses stuiten is 
de diep in onze cultuur gewortelde overtuiging, dat de ge
schiedenis vaste principes en zekerheden kent die ons zeggen, hoe 
wij ons dagelijkse leven moeten inrichten en hoe wij de daarin op
duikende onzekerheden moeten trotseren. Die overtuiging was/is 
enerzijds geïnspireerd door de geschiedenisopvatting van het 
christendom. Zij vond een daarmee strijdige maar niet minder 
krachtige voedingsbodem in het vooruitgangsgeloof dat eind 18e 

Jall Glastra vall Looll is emeritus hoogleraar rechtsfilosofw 
ell lid vall de Eerste Kmller voor D66. 
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iemands bewegingsmogelijkheden, zoals een korset dat ook doet. 
D66 meent, dat we zijn aangekomen op een punt, waarop de nade
len van ideologieën hun voordelen steeds meer overtreffen. Dat 
geldt, onverschillig of zij uit het christendom of uit de Verlichting 
(of uit beide) voortkwamen, of zij liberaal, socialistisch of commu
nautaristisch zijn. Anders dan de ideologiehouders van onze maat
schappij denken, veroordeelt die overtuiging ons niet tot beginsel
loosheid en opportunisme. Wel tot een telkens herhaalde kritische 
afweging van de consequenties van datgene waarmee wij bezig 
zijn. Wij zijn op die manier tegelijkertijd opener voor andere dan 
de traditionele manieren van doen en vatbaarder voor kritiek op 
wat wij nastreven (maar bijvoorbeeld niet minder ethisch geïnspi
reerd) dan zij die een ideologie tot een onmisbaar bestanddeel van 
hun bagage hebben gemaakt. 

Politi.eke houding 

Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid is een proeve van 
deze politieke houding. In het cahier worden de consequenties 
geanalyseerd van het samen optrekken van functionalisering en 
emancipatie zoals dat zich op drie voor de ontwikkeling van onze 
samenleving strategische belangrijke gebieden heeft voltrokken: 
1) dat van opvoeding en opleiding, 2) dat van wetenschap en tech
nologie, 3) dat van de collectieve besluitvorming. Het blijkt dat op 
deze gebieden sedert de industriële revolutie het functionalise
ringsstreven steeds meer - op verschillende manieren en daardoor 
nogal onopvallend - de overhand heeft gekregen. Als gevolg hier
van blijkt ons vermogen om te leren van de missers van gevoerd 
beleid steeds verder af te nemen. De collectieve besluitvorming 
neemt in toenemende mate de vorm aan van routinematige, recht
lijnige, ideologisch ingeperkte processen. De netto-uitkomst hier
van is, dat onze collectieve verantwoordelijkheid voor een mens
waardig overleven steeds meer in het gedrang komt. In het cahier 
worden aanbevelingen gedaan voor hervormingen om deze ver
antwoordelijkheid in ere te herstellen. Het is een oproep tot analy
se en het trekken van lessen uit het verleden om de onzekerheden 
van de toekomst met een ontwikkeld en verder te ontwikkelen 
leervermogen onder ogen te zien .• 
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SIGNALEMENTEN 

De maakbaarheid 
van de overheid 
'Baas boven baas ' heette de oratie waarmee Ed. van Thi 'n 
onlangs de Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amster
dam aanvaardde, en hij de relatie tussen politiek en bureau
cratie in een keer heeft willen treffen. Het centrale thema in 
zijn verhaal was het primaat van de politiek en de leerstelling 
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Een gewaagd 
onderwe voor de ex-minister van Binnenlandse Zaken die 
zelf vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de IRT-affaire 
zijn ontslag moest indienen bij de koningin. 

V an Thijn maakt bij zijn beschouwing 
van het primaat van de politiek ten 

opzichte van de bureaucratie onderscheid 
naar drie soorten debatten: dat over de rol 
van de staat, dat over het functioneren van 
de overheid en tenslotte dat over de relatie 
tussen politiek en bureaucratie. Om dit 
laatste debat is het hem te doen en hij ver
taalt dit onder meer als maakbaarheid van 
de overheid en de 'politiek als dak op de 
overheid' (p. 9). In zijn oratie poogt Van 
Thijn de ontwikkelingen binnen het soci
aal democratische denken op dit terrein 
samen te vatten. Hij slaagt daar redelijk 
in, met name omdat hij, net als vele ande
ren voor hem, de al te grote sturingspre
tentie uit het verleden vaarwel zegt, zon
der afstand te doen van de politieke 
verantwoordelijkheid. "De kracht van het 
politieke primaat ligt niet meer in de eer
ste plaats in het van bovenaf leiden van 
grote ambtelijke organisaties. De kracht 
van het politieke primaat ligt in het mobi
liseren van creativiteit, het blootleggen 
van grote maatschappelijke keuzevraag
stukken, het stimuleren van dwarsverbin
dingen tussen overheid en samenleving en 
het, inhoudelijk, ontwikkelen - in samen
spraak - van richtinggevend beleid, liefst 
vanuit een dragend beginsel." (P. 28). 
De stellingname van Van Thijn is sympa
thiek: hij houdt te allen tijde vast aan de 
ministeriële verantwoordelijkheid als 
sluitstuk van de democratische controle. 
Hij doet tevens voorstellen om het recrute
ringspotentieel van politieke partijen te 
vergroten omdat de politieke partijen te 
kleine vijvers zijn geworden om nog vol-

doende kwaliteit voor functies in het open
baar bestuur te garanderen. Partijen moe
ten onder meer actief aan scouting buiten 
hun partijgelederen gaan doen, wethou
ders mogen ook van buiten de gemeente
raad worden aangezocht, en openbare 
functies moeten niet lan-
ger aan oud-politici wor-
den vergeven op basis van 
verdeelsleutels tussen de 
partijen. Er moet meer 
ruimte worden geschapen 
voor - vertegenwoordigers 
van - de civil society. De 
vraag is echter of dit spel 
om de posities en de pop
petjes werkelijk iets zal 
helpen om de culturele do
minantie van het bureau
cratische denken tegen te 
gaan. En deze kritische 
vraag leidt meteen naar 
de achilleshiel van de be
schouwing van Van Thijn, 
want als de culturele do
minantie niet wordt bloot
gelegd en doorbroken, zal 
er weinig terecht komen 
van de 'inhoudelijk richt
inggevende' invulling van 
het politieke primaat. 
(AV). 

'Politiek en bureaucratie ', 

Ed. van Thijn, 

Wiardi Beckmanstichting 

Van Gennep, Amsterdam 

1997 
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Milieumanagement: 
'oprekken' 
bedrijfsdoelstellingen 

Tenvi'l de Raad van Bestuur van 
TNO middelen vrijmaakt voor 
een op de langere termijn gericht 
onderzoeksprogramma rond 
duurzame ontwikkeling (zie el
ders in dit nummer), wijdt prof. 
dr. Jacqueline eramer haar ora
tie aan hoe met name grotere be
drijven kunnen worden verleid tot 
factor 4 verbeterslagen in hun 
milieuprestaties. 

Daarmee sluit haar betoog goed aan bij 
de opgave waarvoor TNO of breder, 

de overheid, zich gesteld ziet bij het benut
ten van de vele deelresultaten op weg naar 
een meer duurzame inrichting van de 
samenleving. 
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Cramer geeft aan hoe tot nu toe bedrijven 
zich vooral richten op het aanpassen van 
de bedrijfsvoering aan de milieu-eisen die 

de overheid en andere externe partijen 
stellen. Bedrijven willen voldoen aan wet
en regelgeving op milieugebied en nemen 
soms extra milieumaatregelen wanneer 
deze op korte termijn geld opleveren. Zo 
zoekt elk bedrijf de juiste 'fit' tussen eigen 
bedrijfsvoering en druk vanuit zijn omge
ving. Deze gestage ontwikkeling leidt ech
ter niet tot de zo noodzakelijke factor 4 
sprongsgewijze verbetering van de eco-effi
ciëntie van productie en consumptie. 
Hoe nu het strategisch denken van bedrij
ven bij te sturen? Cramer stelt dat het op 

defensieve wijze van het zoeken naar de 
juiste 'fit' moet worden vervangen door de 
'stretch'gedachte: de doelen die een beQrijf 

zich als het ware stelt, moeten worden op
gerekt. Is een dergelijk ambitieniveau in 
denken en handelen haalbaar? In de oratie 
wordt een geslaagd voorbeeld gegeven van 
de praktijkervaringen bij Philips Sound & 
Vision. Daar is het milieuvraagstuk een 
structureel onderdeel geworden van het 
strategisch management. 
Tegelijkertijd maakt Cramer een dile=a 
duidelijk. Enerzijds willen we als maat
schappij een aanzienlijk hogere eco-effici
ëntie bere~endus ervoor zorgen dat bedrij
ven 'opgerekte' doelstellingen gaan formu-

Kleine verhalen van 
duurzaamheid en inspiratie 

De Toekomst is al onder ons' is de (on)heilspellende titel van 
een boekje over inspirerende duurzame projecten ln 
Nederland, geschreven door Thomas van Slobbe, werkzaam 
bij de Stichting Natuur en Milieu. 

Het is voorzien van een voorwoord van 
Thijs Woltgens en een inleiding van 

Ria Beekers, maar deze verhalen over het 
cynisme van het neoliberale project en 
technocratie doen eigenlijk alleen maar af
breuk aan de eenvoud en de poëtische 
kracht van het boek 
zelf. 
Van Slobbe voert je 
als een meesterlijk 
verteller mee langs 
kleine projecten als 
de jeugdgemeente
raad in Boxtel, de 
windmolens van de 
dorpsvereniging op 
het Friese platte
land en de fietskoe
riers in Amsterdam. 
Stuk voor stuk ver
halen over bevlogen 
mensen die op een 
creatieve en inven
tieve manier weten 
om te gaan met hun 
"verlangen naar een 
duurzame en recht
vaardige samenle-

ving" (p. 131). Soms gaan de verhalen over 
in een al te moralistisch en cynisch betoog 
over duurzaamheid en de rol van de over
heid en de politiek, dat we zo goed kennen 
uit het nabije verleden en waarmee de mi
lieubeweging zich impopulair heeft ge-

maakt. Maar watje 
na lezing vooral bij 
blijft zijn de 'kleine 
verhalen' over klei
ne mensen die klei
ne stapjes maken 
naar een leefbare 
wereld in de toe
komst. Mensen die 
het streven naar 
duurzaamheid voor 
een ieder geloof
waardig moeten 
maken. (AV) 

'De toekomst is al 

onder ons ', 

Thomas van Slobbe, 

Stichting Natuur en 

Milieu, 

Uitgeverij Babylon

De Geus 1997 
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leren. Anderzijds is het nemen van derge
lijke strategische besluiten bij uitstek het 
domein waar ondernemersvrijheid geldt 

en zijn de handelingsmarges voor de maat
schappij beperkt. 
De tucht van de markt blijft dus onverkort 
gelden. 
Het komt er daarbinnen op neer om 
marktkansen eerder dan concurrenten te 
onderkennen en die tijdelijke voorsprong 
in denken e.n doen te benutten voor de zo 
gewenste vernieuwing. (JK) 

'Milieumanagement: van 'fit' naar 'stretch", 

Jacqueline Cramer, oratie KUB, Uitgeverij 

Jan van Arkel, Utrecht 1997 

Help, 
de overheid 
treedt terug! 
In het pas verschenen 'Waar 

blijft de politiek?' van de jonge 

hoogleraar 'Wetenschappelijke 

grondslagen van het opbouw

werk' en onderzoeker Jan Wil

lem Duyvendak krijgt de paar

se politiek een laag rapportcij

fer voor het bevorderen van so

ciale cohesie en versterken van 

de democratische cultuur. 

Volgens Duyvendak ontbreekt het 
paars aan "een positief idee van een 

pluriforme samenleving" (p. 27) en kan 
paars niet omgaan met collectiviteiten in 
de postverzuilde democratie die Nederland 
is. Het oordeel van de binnen Groen Links 
zeer actieve politicoloog en filosoof over de 
Nederlandse politieke partijen is niet 
mals. Partijen ontlenen hun bestaans
grond aan het leveren van samenhangen
de oplossingen voor maatschappelijke pro
blemen: "En daaraan ontbreekt het op het 
moment bij, kunnen we wel zeggen, alle 
partijen. (. .) Bij gebrek aan een achterban 
in de bevolking, stoelen partijen hun 
ideeën meer en meer op de ambtenarij. De 
bureaucratie bepaalt de politieke marges 
en het kan geen verbazing wekken dat die 



( , 

marges niet groot zijn."(p. 31). 
Duyvendak is overigens geen pessimist en 
zeker geen voorstander van het denken in 
termen van een kloof tussen politiek en 
burgers, noch gelooft hij in een 'zero-sum' 
verplaatsing van de politiek van het cen
trum (Den Haag) naar buitenparlementai
re contexten. Duyvendak spreekt veeleer 
van verspreiding van de politiek en 'het po
litieke', waarmee hij bedoelt dat de politiek 
een aspect is geworden van vele terreinen, 
activiteiten en instituties. Hij ondersteunt 
deze uitspraak met uiteenlopend onder
zoeksmateriaal naar de deelname van bur
gers aan politieke acties en bewegingen. 
Ook de - paarse - opvatting dat de overheid 
moet terugtreden om meer ruimte te geven 
aan het eigen initiatief van burgers krijgt 
geen instemming van Duyvendak. Een te
rugtredende overheid gaat zelfs ten koste 
van de betrokkenheid van de burgers en 
dus van de democratie, zo waarschuwt hij . 
De kritiek op de paternalistische overheid 
is te ver doorgeschoten: er bestaat juist een 
"positieve samenhang tussen een open uit
nodigende opstelling van politieke autori
teiten enerzijds en ontwikkelingsmogelijk
heden van achtergestelde groepen en indi
viduen anderzijds." (p. 11). De overheid 
moet burgers helpen om greep te krijgen 
op het eigen leven. De politiek moet op 
haar beurt vooral de democratisering na
streven: "Die democratisering - betrokken 
burgers die de mogelijkheid krijgen tot 
werkelijke interventie - moet de inzet zijn 
van politieke vernieuwing." (p 35). 
Duyvendak denkt evenals anderen van 
zijn generatie opvallend positief over de 
democratische cultuur in Nederland en de 
rol van het middenveld (bijvoorbeeld Mi
chiel Zonneveld en Ido de Haan). Hij richt 

. enkele van zijn kritische pijlen zeer direct 
op D66. Ten onrechte, zijn interpretatie 
van het werk van Glastra van Loon is te 
platvloers en zijn kennis van de inhoud 
van bijvoorbeeld 'Voor de verandering' is te 
gering om deze kritiek te legitimeren. He
laas, zou ik bijna zeggen, want dan zou hij 
zich meer medestanders weten te verwer
ven dan hij nu doet in zijn ongenuanceerde 
kritiek op het 'populistische kloof denken' 
van D66. (AV) 

'Waar blijft de politiek? Essays over paarse 
politiek, maatschappelijk middenveld en 

sociale cohesie ', 
Jan Willem Duyvendak, 
Boom Amsterdam 1997 

Lezingencyclus 1997 

Tussen Rede 
en Verstand 

Over de relatie tussen 

wetenschap, politiek 

en de toekomst 

SWB en Bestuurdersvereniging D66 

Een aantal hoogleraren is uitgenodigd 
om zich uit te spreken over de rol van 

de politiek op hun onderzoeksterrein in de 
komende eeuw. Hen is gevraagd aan te 
geven wat de belangrijkste maatschappe
lijke problemen zijn die om een politieke 
oplossing vragen. 

Data 

Er vinden nog twee lezingen plaats, name
lijk op donderdag 4 september en 6 novem~ 
ber, telkens om 20.00 uur. De plaats wordt 
nog bekend gemaakt. 

Het programma is als volgt: 

• 4 september - Sociale zekerheid. 
Lezing door prof. dr K.P. Goudswaard, 
hoogleraar Sociale Zekerheid aan de RU 
Leiden. 
Co-referaat door 'I\veede-Kamerlid Arthie 
Schimmel. 

• 6 november - Milieubeleid en kwaliteits
zorg binnen ondernemingen. 
Lezing door prof. dr Wim Hafkamp, hoog
leraar Milieukunde aan de Erasmus Uni
versiteit Rotterdam. 
Co-referaat door 'I\veede-Kamerlid Marij
ke Augusteijn. 

Meer informatie: 

• Monique Oomes 
Bestuurdersvereniging 
070 - 356 6046 

• Allan Varkevisser 
SWB 
070 - 356 6047 
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SWB-boeken 

Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,

Cahier nieuwe st ijl 

De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 1996, f 15,

Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, 1997, f 15,-

• Uitgaven oude stijl 

Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,

Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 

Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 

De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-

Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 1993, f 10,-

In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 1993, f 10,

Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, '1994, f 10,

Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 12,50 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, f 10,00 

De mythe van de ruimte, Een politiek-culturele benadering van de ruimte, 

1996, f 10,-

Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,

Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 1995, f 5,00 

De waarde van de democratie, 1994 f 2,50 

In de basis voorzien, 1996, f 12,50 

Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

Speciale uitgave 

.I 

I 
De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur, red. 

Kees Schuyt en Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 

Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,- Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. Los: f I2,50. 

Geef '5 een abonnement 
Ca ti e a u /-
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Idee is de moeite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
gen. Want zo 'n cadeau komt zes keer per jaar terug. 

Bel even 070-356.60.66 
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CAPTATIO BENEVOLENTIAE 

"IK WAS 'N STUDEN 
.ZONDER IDEE" 

"Partijbladen? Mwah. Te eenzijdig. De weekbladen? M en toe leuk, 
maar altijd voorspelbaar. NOVA? Nuttig, maar zo dun als Kate Moss. 

Waar ik wel even de tijd voor neem is Idee, het tijdschrift van het 
Wetenschappelijk Bureau van D66. Hoe dat dan is? 

Ruimdenkend. Breedspittend. En vaak diepgravend. 
Soms taai, meestal inspirerend. Omdat het inhoudelijk over politiek gaat. 
Dus geen organisatorisch geneuzel. Geen faits divers, maar grondig denk
werk. Geen brievenrubriek, maar wel kritisch commentaar. Geen geslijm, 
wel interviews met prominenten op niveau. Dat sluit dus aan bij DEMO. 

Sinds kort heb ik 'n abonnement. Mètf40;- korting per jaar. 
En nu denk ik wel 'ns: vroeger had ik eigenlijk géén Idee." 

Idee. Geeft inhoud aan politiek. 
Bel nu voor een inspirerend abonnement 070 - 356.60.66. 

Idee, tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau D66, verschijnt zes keer per jaar 
(32 à 36 pagina 's per nummer). Studentenjaarabonnement slechts f34,- (normaal f 74, -). 

Informeer naar de speciale regeling. Losse nummers à f17,-
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IDEE 
INHOUD 

De overwerkte 
Arbeidsmarkt 

Piramides voor de staat 
dpo,; ees Verhaar 
Een inteIWiew met de Engelse socioloog Ray Pahl over de eenzijdige fixatie van politici 
op betaalde arbeid, machtsverhoudingen en sexeverschillen op de arbeidsmarkt en de 

paradox v het succes. 

De vrouw moet aan de bak! 
door Marc Pomp 
In verschillende economische scenario-studies dreigen toekomstige tekorte 
arbeidsmarkt. Eén remedie is het verhogen van de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt. CPB-medewerker Pomp bespreekt enkele beleidsmaatregelen. 

Statements: De employable jlexwerker 
Opvattingen van D66-Eerste Kamerlid Boele Staal over de markt voor uitzendarbeid 
en de risico's voo e flexwerker, van CNV-er Ingrid van Dijk over employability, en 
van regionaal econoom en arbeidsmarktonderzoeker Kees Verhaar over zelfredzaam
heid en de JWG. 

En verder: 

De verbroken dialoog in de grote stad 
door Paul van Schilfgaarde 

De Nederlandse steden zijn internationaal gezien van een kwalitatief onovertroffen 
·niveau. Toch spreken we van verpaupering en gettoïsering. Hoe kan dat? 

Friesland: een culturele regio in een federaal Europa 
door Allan Varkevisser 
Een interview met de directeur van de Fryske Almdemy over het lot van culturele 
autochtone minderheden in een Verenigd Europa. 

Donkere wolken boven de Republika Srpska 
door Bob de Ruiter 
Onlangs reisde Bob de Ruiter naar de Republika Srpska, de pseudo-staat van de 
Bosnische-Serviërs. Een verslag van zijn bevindingen. 

De terugkeer als oplossing, 
doorVinko Prizmic 
Over een mogelijke opzet voor een ander remigratiebeleid. 
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REDACTIONEEL 

Van arena tot dansvloer 
Een inleiding op het thema: de overwerkte arbeidsmarkt 

Een ieder die zich verdiept in het arbeidsmarktbeleid komt al 

snel allerlei lastige begrippen tegen zoals jlexibiüteit, mobiü

teit en employabiüty. Stuk voor stuk intrigerende steekwoor

den rondom het - nog zo'n gevleugelde uitdrukking - active

rende arbeidsmarktbeleid. Activerend arbeidsmarktbeleid üjkt 

op het eerste gezicht een uiterst nastrevenswaardige zaak in 

een samenleving waarin zoveel mensen noodgedwongen vanaf 

de kant moeten toekijken hoe anderen zich in het zweet des 

aanschijns werken. Wat kan er tegen flexibiliteit zijn als de markt 

daarom vraagt? Of tegen een actieve opsteUing van de begeleiden

de instanties bij zo 'n hoge werkloosheid? 

Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is het van belang meer grip te krijgen op de be
tekenis van de moderne arbeidsmarkt-begrippen in de praktijk. Maar die praktijk is weer
barstig en niet eenvoudig in ondubbelzinnige termen te beschrijven. De ongrijpbaarheid van 
de begrippen komt mede voort uit de onoverzichtelijkheid van de situatie waarin ze worden 
gebruikt. Vroeger werd de arbeidsmarkt wel aangeduid als een arena - de plaats waar de 
strijd tussen de uiteenlopende belangen en wensen van de vragers naar arbeid (de werkge
vers) en de aanbieders van arbeid (de werknemers) werd uitgevochten. Vanuit hun eenduidi
ge posities onderhandelden de partijen met elkaar, dit overleg kreeg vorm in specifieke insti
tuties en zo kwam onder meer de sociaal-economische orde die ons land thans kenmerkt tot 
stand. Daarin is echter de laatste decennia een drastische verandering opgetreden. Een aan
tal factoren is daarvoor aan te wijzen. 
Bedrijven moeten steeds vaker en eerder inspelen op elkaar snel opeenvolgende veranderin
gen in hun omgeving: op veranderingen in de vraag, op technologische vernieuwingen, op de 
globale concurrentie, etc. Moderne ondernemingen zijn vooral flexibele ondernemingen, 
waarin verandering centraal staat. En in een op kennis en diensten gebaseerde (wereld)eco
nomie wordt de speelruimte vooral verkregen uit het flexibel omgaan met het personeelsbe
stand. Bedrijven hebben dus het liefst flexibele medewerkers, zowel in kennisniveau als in 
inzetbaarheid. Vandaar dat ook de arbeidsmobiliteit sterk is toegenomen - werknemers wer
ken niet langer jarenlang voor hetzelfde bedrijf en bouwen vanuit die positie hun sociale 
rechten en pensioenen op. Oude vormen van werk verdwijnen of zijn reeds lang verdwenen 
en daar komen nieuwe functies, veelal gebaseerd op kennis en dienstverlening, voor in de 
plaats. In de moderne geïndividualiseerde en geëmancipeerde samenleving wordt ook steeds 
meer van werknemers zelf verwacht. Zo worden zij bijvoorbeeld geacht in zichzelf te inves
teren, hun eigen kennisniveau te verhogen en vaardigheden te vergroten, teneinde hun 'em
ployabiliteit' op peil te houden of te verhogen. 
Deze processen hebben ertoe geleid dat de arbeidsmarkt niet langer eenvoudig is te kenmer
ken als een arena. Zij is veeleer een dansvloer geworden voor naar een 'partner' zoekende be
drijven en werknemers, wier ervaring en kennis op elkaar zijn afgestemd en die tijdelijk in 
elkaars activiteiten willen investeren. De verbintenis is meestal tijdelijk; totdat de een op de 
ander is uitgekeken, of dat het project is beëindigd, en dan is het weer 'changez'. 

Zo beschreven lijkt de flexibilisering een onontkoombaar element van de moderne samenle
ving. De vanzelfsprekendheid van deze ontwikkeling draagt echter het risico in zich dat men 
blind wordt voor schaduwkanten. Want wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de flexibilise
ring voor de rechtspositie van werknemers? Wordt elk individu verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van zijn eigen werk, zowel inhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk? 
In dit themanummer van Idee willen we vooral aandacht vragen voor deze schaduwkanten. 
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Dat doen we onder' meer door enkele betrokkenen bij deze ontwikkelingen op de arbeids
markt aan het woord te laten. Eén daarvan is Boele Staal, directeur van BCG-interim-ma
nagement. Het uitzendwezen biedt volgens Staal bedrijven en werknemers kansen. Maar, 
zo luidt zijn boodschap, de flexibilisering mag niet gaan ten koste van de aandacht voor per
soonlijke continuïteit van uitzendkrachten. En al evenmin mag flexibilisering inhouden dat 
de wat oudere 'flexwerker' flexibel aan de kant wordt gezet. 
lngrid van Dijk, beleidsmedewerkster van de CNV-Voedingsbond, gaat in op het toverwoord 
employability. Als er van werknemers wordt verwacht dat zij 'employable' zijn, dan zullen 
overheid, werkgevers en werknemers daar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor moe
ten nemen. Dat kun je niet alleen aan de individuen zelf overlaten. 
Ook Kees Verhaar, arbeidsmarktonderzoeker en regionaal econoom, pakt één van de heden
daagse centrale arbeidsmarktbegrippen bij de kop: activering. Hij staat stil bij de Jeugd
WerkGarantie-wet, een onderdeel van het activerende arbeidsmarktbeleid. Het is hem opge
vallen dat de JWG-ers uit Achtkarspelen, waar hij voor zijn promotieonderzoek mee heeft ge
sproken, vaak zo afhankelijk worden van de JWG-organisatie en van de JWG-consulent. 
Soms worden JWG-ers zo gepassiveerd in plaats van geactiveerd. 

'Beperkt' is ook ' bep erkend' 

Kern van het huidige kabinetsbeleid voor arbeidsmarkt en economie is het streven naar 
'werk, werk, werk', in de beperkte zin van betaalde arbeid. Waar de zojuist aangehaalde 
Staal, Van Dijk en Verhaar in persoonlijke statements kanttekeningen plaatsen bij de ma
nier waarop we aan dat streven vorm geven, stelt de socioloog Ray Pahl ons voor meer fun
damentele kwesties. Waarom toch die eenzijdige invulling van het begrip 'werk' als betaalde 
arbeid, terwijl feitelijk het meeste werk in deze wereld onbetaald wordt verricht ?! Politici 
gaan er nog steeds vanuit dat 'werk' en 'een baan' aan elkaar gelijk zijn. Dat brengt Pahl tot 
de vraag of politici streven naar een maatschappij waar burgers ontplooiing kunnen vinden 
in allerlei vormen van werk, of dat zij slechts beducht zijn voor het verlies aan belastingin
komsten. Zijn cynische conclusie is uiteindelijk dat deze eenzijdige visie op werk en belas
tingen aan de wortel ligt van de problemen op de arbeidsmarkt. De eenzijdige en beperkte 
visie van de politici brengt ons alleen maar verder van huis in plaats van dichter bij een op
lossing. 
D66 probeert als partij nadrukkelijk milieu en economie met elkaar te combineren; met een 
nadruk op het eerste vertaald in ons streven naar duurzaamheid. Pahl's pleidooi om in plaats 
van arbeid bijvoorbeeld bestedingen als grondslag voor belastingheffing te nemen, dient dan 
ook juist binnen D66 de aandacht te krijgen die het verdient: 'werk' èn 'milieu' kunnen zo 
worden gecombineerd in het streven naar een duurzame samneleving waarin burgers zich 
optimaal kunnen ontplooien. Het zal overigens niet gemakkelijk zijn om aan de eenzijdige 
optiek op 'werk, werk, werk' te ontsnappen. Marc Pomp, medewerker van het Centraal Plan
bureau, laat zien hoe door het CPB en het CBS inschattingen zijn gemaakt van de economi
sche ontwikkeling tot 2020 en de gevolgen van die ontwikkeling voor de arbeidsmarkt. De 
meest pregnante conclusie van zijn bijdrage is dat er veel meer vrouwen aan het werk zul
len moeten om tekorten op de arbeidsmarkt en de daarmee gepaard gaande onwenselijke 
economische gevolgen te voorkomen. 'Aan het werk' wil dan dus weer zeggen: aan de betaal
de arbeid. Let vooral op het moeten: waar jaren voor gestreden is in het kader van de eman
cipatie lijkt nu van een recht een plicht te worden. Een zure zaak, zeker wanneer we beden
ken dat het meeste werk in deze wereld toch al door vrouwen werd en wordt gedaan. De 
praktijk laat zien dat als vrouwen de arbeidsmarkt betreden, zij tegelijkertijd verantwoor
delijk blijven voor het merendeel van de huishoudelijke en zorgtaken. D66 heeft terecht het 
voortouw genomen in de strijd voor het recht op betaalde arbeid voor de vrouwen voor gelij
ke rechten op de arbeidsmarkt. Maar nu dat recht een plicht schijnt te moeten worden, die
nen we opnieuw onze positie te bepalen. 
Na een regeringsperiode die in het teken stond van 'Meer werk, meer werk, meer werk', een 
zuiver kwantitatieve benadering in de zin van het vergroten van het aantal betaalde banen, 
is het tijd voor een kwalitatief gerichte aanpak, in de zin van 'goed werk, leuk werk en be
langrijk werk'. Betaald of onbetaald, dat maakt niet zoveel uit. De vraag is echter of politici 
zo'n moedige keuze als het doorbreken van de eenzijdige fixatie op betaald werk zullen dur
ven maken. 

Kees Verhaar en Allan Varkevisser 
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Piramides voor de staat 

R ay Pahl (1935), emeritus hoogle
raar aan de University of Can
terbury en visiting professor 

aan de University of Essex, is socioloog en 
heeft derhalve een sterk sociologische visie 
op werk: wat 'werk' is, wordt bepaald door 
de sociale relaties waarin een specifieke 
taak is ingebed. Om die reden beschouwen 
we huishoudelijke arbeid niet als werk, 
terwijl het hier toch om lichamelijk zware 
arbeid gaat. Tot de bekendste boeken van 
Pahl behoren Divisions of Labour (1984) 
en After Succes (1996). In dit laatste boek 
gaat hij in het voortdurende streven naar 
succes in onze westerse samenleving. Pahl 
relativeert dit gegeven door te wijzen op 
het feit dat veel mensen zich ook afbeulen 
voor verhoging van de eigen status of voor 
de bevrediging die zij in het werk vinden. 
Zijn kritiek op het huidige bestel betreft de 
eenzijdige fixatie op 'betaald werk' en inko
men. Zijn politieke inzet zou vooral gericht 
zijn op het creëren van meer verschillende 
rangordes van prestige: "Immers hoe meer 
rangordes er zijn, hoe meer kansen er zijn 
op egaliteit in een ranking society." 

Bij wijze van inleiding geeft Pahl een 
schets van de complexiteit van de sociolo

doo r Kee s Ve rha a r 

Zijn politici eigenlijk wel 
geïnteresseerd in werk als 
zodanig, of gaat het hen 

slechts om de inkomsten uit 
belastingen op arbeid? 

Volgens de Engelse hoogleraar 
Ray Pahl wordt de aandacht 
van politici voor 'werk, werk, 
werk' vooral ingegeven door 

financiële motieven. 
In het volgende gesprek stelt 

de socioloog zijn eigen visie op 
het fenomeen werk in relatie 
tot betaald/onbetaald werk, 
sexeverschillen en machts

verhoudingen tegenover 
de boekhoudersvisie van 
de beroepsbestuurders 

van de staat. 

.-------------------------------.. 

waarbij iemands eigen arbeid en eigen tijd 
worden benut. Hij neemt als het ware 
zichzelf in dienst en betaalt niets. 
Nou kan het ook zijn dat hij als oudere 
man er op staat dat zijn zoon, die immers 
jonger en sterker is, het karweitje op
knapt. Opnieuw een geval van zelfvoorzie
ning door de familie, maar in een setting 
van sociale relaties die patriarchaal ge
kleurd is: dominantie en ondergeschikt
heid bepaald door de patriarch. 
De bewoner kan ook iemand anders vra
gen om het werk te doen. Hij moet dan be
slissen wie die persoon zal zijn, afhanke
lijk van de prijs die door die ander wordt 
gevraagd. Een groot bouwbedrijf brengt 
ook BTW in rekening, en die BTW wordt 
dan uiteraard ook berekend over de over
head van het bouwbedrijf. Het kan wel
licht goedkoper door een klein bouwbedrijf 
in de arm te nemen, één die wellicht zo 
klein is dat hij bereid is de BTW niet in 
rekening te brengen - legaal, wat niet 
waarschijnlijk is, of illegaal, wat eerder 
valt te verwachten. Omdat het maar om 
een klein klusje gaat, hoeft het niet in de 
boeken te worden opgenomen, er wordt 
contant afgerekend. Dit is dus een infor-

gische blik op arbeid en werk door het praktische voorbeeld te be
handelen van iemand die een dakpan moet vervangen aan zijn 
eigen huis~ 

mele vorm van dienstverlening door een 
formeel bedrijf. Hier wordt opnieuw een subtiele draai aan de so
ciale relaties rondom 'werk' gegeven. 
Het kan echter ook zijn dat de werknemer van het kleine bouwbe
drijf een bekende is van de bewoner. Deze kan aanbieden het kar
wei uit te voeren in ruil voor iets anders, bijvoorbeeld pianoles aan 
zijn dochter of iets dergelijks. Wat de afspraak ook is, het is een 
vorm van wederkerige ruil van arbeid (dus een vorm van werk) 
door dezelfde man, die dezelfde taak uitvoert en wellicht op dezelf
de tijd. Uiteraard kan de werknemer ook een familielid zijn. Dan 
hebben we te maken met informele arbeid die formeel gestructu
reerd is door de normen van balans in wederkerigheid. Het gaat 
nu niet om een directe wederdienst, maar om een gegeneraliseer
de verwachting dat op een of ander moment in zijn leven het fami
lielid terugbetaalt. 

"In mijn empirisch onderzoek maak ik een onderscheid in soorten 
werk en de bronnen van arbeid. Welke taak je ook in gedachten 
neemt, je zult moeten inzien dat die taak vanuit verschillende 
bronnen van arbeid kan worden vervuld. Met een simpel voor
beeld is dit concreet te maken. Stel je voor dat iemand een dakpan 
moet vervangen. Het huis kan eigendom zijn of huur. Om te begin
nen moet je dus niet alleen kijken naar de sociale relaties van de
gene die de taak uitvoert, maar ook naar de relaties met betrek
king tot de productie en reproductie van het huis. De be.woner mag 
de dakpan immers niet repareren zonder toestemming van de 
eigenaar. In bepaalde gevallen kan hij zelfs de eigenaar verplich
ten de taak uit te voeren. De taak - het leggen van nieuwe dakpan
nen - is met andere woorden ingebed in de sociale relaties rondom 
de eigendomskwestie. 
Om het eenvoudig te houden, zullen we aannemen dat de bewóner 
ook de eigenaru; is van de woning. Hij kan het klusje zelf ter hand 
nemen. We spreken dan van zelfvoorziening: een vorm van werk, 

Kee. Verhaar is lid van de redactie van Idee. 
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Tot nu toe hebben we het gehad over een werknemer van een 
bouwbedrijf, maar het kan ook de buurman zijn die helpt de dak
pan te vervangen. Opnieuw een situatie van wederkerigheid, al 
kan er ook in contanten worden afgerekend. 

Impliciet zijn we ervan uitgegaan dat de taak door een man voor 
een man wordt verricht. Als een vrouw het werk zou doen, dan 
wordt de verhouding mede gestructureerd door gender-relaties. 
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Op basis daarvan wordt de prijs bepaald, de mogelijkheid van sex
uele uitbuiting incluis. Als de eigenaar een vrouw is, en het kar
wei wordt door' een man uitgevoerd, dan kan een schuld van een 
meer sexueel karakter ontstaan. Zo krijgt de eenvoudige beginsi
tuatie - het plaatsen van dakpannen - weer een totaal andere in
vulling. 
Met behulp van dit simpele voorbeeld heb ik duidelijk willen ma
ken dat je nooit precies kunt zeggen wat 'het werk' is, totdat je 
meer weet over de sociale relaties waarin een specifieke taak is 
ingebed. Het laat tevens zien dat de veronderstelling dat er slechts 
twee vormen van werk zijn, betaald en onbetaald ('employment en 
non-employment'), onjuist is en ook tamelijk absurd." 

y . Toch heeft men in het politieke discours slechts aan
dacht voor twee vormen van werk: informele arbeid 
waarover eigenlijk belasting zou moeten worden betaald 
en betaalde arbeid. Hoe komt het dat het bredere socio
logische inzicht in de vormen van 'werk' over het hoofd 
wordt gezien? 

"Eén van de grote tekortkomingen van politici is dat ze wel inzien 
dat de economische wetenschap een bijdrage kan leveren aan het 
beleid - dus nemen ze de moeite zich enig economisch inzicht eigen 
te maken -, maar ze voelen niet in dezelfde mate de noodzaak om 
zich in de sociologie te verdiepen. Wij sociologen zullen dus moe
ten laten zien dat zoiets voor hen wel de moeite loont. Oftewel, wat 
zou de verbinding moeten zijn tussen sociologisch redeneren en 
het overheidsbeleid? Op dit moment heeft men in de politiek een 
zeer beperkte visie op werk en dat zal echt moeten veranderen. 
Deze beperking is ten dele een gevolg van het feit dat degenen die 
de staat besturen, geobsedeerd worden door het in balans brengen 
van de boeken en het op peil houden of verhogen van de inkomsten 
van de staat. Ze zijn onmiddellijk verontrust als ze niet het maxi
male uit de belastingheffing kunnen halen. Ze hebben geen belang 
bij productieve activiteiten waarover geen belasting wordt gehe
ven. Zij kijken louter naar arbeid als een inkomsten-verwervend 
apparaat. En dus 'bestempelen ze activiteiten die niet tot belas
tinginkomsten leiden als 'illegaal', 'onregelmatig' of 'zwart', terwijl 
de feitelijke activiteit heel onschuldig kan zijn. Denk aan het ver
vangen van de dakpan. Als politici echter welwillender zouden zijn 
en het als hun taak zouden zien burgers gelukkiger en meer tevre
den te maken, dan zouden ze wellicht onder ogen durven zien dat 
ze genoegen moeten nemen met wat minder inkomsten. Dat zou 
een eerste voorwaarde zijn om anders over 'werk' te kunnen gaan 
denken. 
Maar ook burgers zelf zijn wellicht misleid als ze denken dat ze 
alleen aan betaald werk inkomsten voor hun inspanningen kun
nen ontlenen. Veel studenten krijgen immers een toelage van de 
overheid voor het werk dat zij doen. Vrouwen krijgen een toelage 
van de staat om moeder te zijn. Er is ten principale geen reden 
waarom de staat dat niet zou uitbreiden door geld te geven aan 
mensen die werk voor zichzelf doen. Laat ik een voorbeeld geven. 
Het zou een enorm maatschappelijk voordeel opleveren als alle 
huizen goed geïsoleerd zouden zijn. De staat zou gratis isolatiema
teriaal kunnen verschaffen om dat door de mensen zelf aan te la
ten brengen. De staat zou zo een enorme hoeveelheid energie kun
nen besparen en de burgers op die manier ook stimuleren iets pro
ductiefs te doen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Maar 
ze zou geen inkomsten krijgen uit de arbeid, en ze zou later min
der inkomsten krijgen uit de belasting op brandstoffen. Waarom 
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Ray Paltl 

doet de staat zoiets dan niet? Ik denk dat het uiteindelijk bij deze 
discussie om ons systeem van belastingheffing draait. Hierdoor 
ligt niet de nadruk op werk, maar op inkomsten uit belastinghef
fing. Waarom wil de staat dat mensen andere mensen betalen om 
hun huizen te isoleren. Omdat de staat daar belasting over kan 
heffen. Terwijl als de staat isolatie materialen weg zou geven, de 
levensstandaard omhoog zou gaan en ze dus iets goeds voor haar 
burgers zou doen. 
In het debat over werk en werkgelegenheid speelt de oude Egypti
sche gedachte dat mensen als het ware pyramides voor de staat 
moeten bouwen nog steeds een rol. Mensen worden in de richting 
van betaalde arbeid gedrongen. Niet alleen omdat het belasting 
oplevert, maar ook omdat daarmee de mensen onder controle wor
den gehouden. Politici zijn in het algemeen meer geïnteresseerd in 
handhaving van hun positie dan in het tevreden stellen en het ver
groten van het welzijn van de burgers." 

y. Maar sluiten de opvattingen van politici over het be
lang van betaald werk ook niet gewoon aan bij de opvat
tingen en ideeën van de burgers in het algemeen? 

"Er gaan twee gevaarlijke veronderstellingen schuil achter uw 
vraag. De eerste is de notie dat de opvattingen van politici moeten 
aansluiten bij de verwachtingen van het publiek of het electoraat. 
Politici moeten daarentegen juist een zekere mate van wijsheid to
nen die het populistische niveau overstijgt. 
De tweede is dat mensen hun zelfwaardering alleen kunnen ont
lenen aan betaald werk. Dat is een bijzonder sexistische opvatting 
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want het laat veel vrouwen, die in het algemeen hun status niet 
aan betaald werk ontlenen, buiten beschouwing. 
Ik geef onmiddelijk toe dat er een is tijd geweest waarin mensen 

hun self-esteem alleen konden ontlenen aan het hebben van be
taald werk. Maar die tijd is nu waarschijnlijk voorbij. Ten dele 
juist vanwege de langdurige werkloosheid: want als mensen hun 
bevrediging en zelfwaardering alleen aan betaald werk zouden 
kunnen ontlenen, dan zouden werklozen een leven gespeend van 
zelfbevrediging ~n waardering leiden." 

v.. De wijze waarop in het algemeen over deze mensen 
wordt gesproken, bijvoorbeeld in termen van 'onderklas
se' en 'het creëren van kansen voor kansarme groepen', 
lijkt dit gebrek aan zelfrespect wel te bevestigen. 

"De term onderklasse is een verwarrend begrip. Het omvat men
sen die in armoede leven en de meerderheid daarvan is vrouw. Zij 
zijn arm omdat ze oud en eenzaam, of omdat ze jong en alleen
staand met kinderen zijn. Hun armoede heeft niets te maken met 
het hebben van betaald werk, maar vooral met sexeverhoudingen, 
leeftijd en moederschap. Onderklasse is vanuit de sociaal-weten
schappelijke optiek gezien een nonsens-begrip. Het wordt deson
danks vaak gebruikt, met name door politici om problemen aan te 
duiden waarvoor men geen oplossing heeft. 
In mijn ogen hangt het vermeende tekort aan werk direct samen 
met ons systeem van belastingheffing. We zullen dus ons systeem 
van belastingheffing en sociale zekerheid moeten veranderen. Ik 
verwacht dan ook dat binnen niet al te lange termijn op werk geen 
belasting meer zal worden geheven, maar veeleer op bestedingen 
en andere dingen. Onze politici moeten echter nog een lange ont
wikkeling doormaken in het denken over werk. Ze zullen afstand 
moeten nemen van de ouderwetse communistische visie op werk, 
de boekhoudersvisie. Historisch gezien is betaald werk in de vorm 
van zelf-exploitatie nog maar zo'n 150 tot 180 jaar de dominante 
vorm van werk. In Engeland bestaat weliswaar sinds de 13e eeuw 

een markt voor loonarbeid - dus de idee van loonarbeid is niet 
nieuw - maar de idee van betaalde arbeid als de dominante vorm 
van werk is.dat wel. Aan de hand van deze historische analyse kun 
je dus het belang van het hebben van betaald werk sterk relative
ren en het geeft tevens aan dat er een toekomst mogelijk is waar
in burgers weer van de dwang van de loonarbeid kunnen worden 
bevrijd." 

v.. Biedt dit relativerende perspectief ook een oplossing 
voor de druk vanuit 'het' werk om te blijven presteren. 
Zelfs, om te verwijzen naar de titel van uw laatste boek, 
als het succes al is bereikt? 

"Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Mensen werken niet 
zozeer hard om meer geld te verdienen, maar om redenen van sta
tus, bevrediging, en dergelijke. Dit soort motieven kan beter door 
een psycholoog of een socioloog worden geanalyseerd, dan door een 
econoom. Indien mensen slechts bevrediging vinden in het berei
ken van een bepaald niveau, dan hebben we het meteen over een 
heel andere vorm van werk - namelijk het werken voor status. Dit 
gaat bijvoorbeeld op voor de musicus die de voldoening wil erva
ren van het samenspelen in het beste orkest met de best mogelij
ke muzikanten. Voor een manager die zijn hele leven bij Philips of 
Unilever werkt, is de maat voor succes bijvoorbeeld de plaats in de 
organisatie die hij weet te bereiken. En het is zeer wel mogelijk 
dat in een aantal organisaties met een onduidelijke hiërarchie de 
enige meetlat van succes het inkomen is. Maar een hoog inkomen 
is dan niet zozeer van belang vanwege de bestedingsmogelijkhe
den die het oplevert, maar omdat het een maatstaf is voor de posi
tie je hebt bereikt ten opzichte van collega's binnen en buiten het 
bedrijf. Geld heeft dan niet zozeer een economische betekenis, 
maar is veeleer een statussymbool. Status en prestige zijn altijd 
afgeleiden van de heersende rangorde. Elke vorm van sociale orga
nisatie gaat gepaard met het ontstaan van een rangorde. Voor een 
politiek systeem is dat zowel goed als slecht te noemen. Enerzijds 

zullen mensen niet graag 

Pahl: " Onze politici moeten Iwg een lange ontwikkeling doon naken in het denken over werk". een positie van macht, aan
zien en privileges opgeven. 
Anderzijds kun je mensen 
juist verschillende vormen 
van beloning aanbieden. 
Als ik de leiding zou heb
ben over het ministerie van 
'Werk en Geluk' in een of 
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ander land, zou ik er naar 
streven om zo veel mogelijk 
hierarchieën van prestige 
te creëren. Immers, hoe 
meer rangordes er zijn, hoe 
meer kans op egaliteit in 
een ranking society. Ieder
een zou zich dan wel op een 
of andere vorm van presti
ge kunnen beroepen waar
aan hij/zij status zou kun
nen ontlenen." 

V: Wat zijn die andere 
vormen van prestige 
waar u op doelt? 
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"Onlangs werden enkele van de beste economen verbonden aan 
universiteiten in mijn land geïnterviewd in The Independent. Er 
werd hen gevraagd waarom ze niet bij het bedrijfsleven werken 
waar de salarissen gemiddeld 2 tot 3 keer zo hoog zijn. Het ant
woord was dat ze zeer tevreden zijn, juist vanwege de kwaliteit 
van het werk, met minder beperkingen. Daarom werken ze liever 
aan de universiteit en verdienen daar 25.000 pond in plaats van 
70.000 pond in het bedrijfsleven. Niemand die het leest , is daar
over echt verbaasd. Dit gebeurt vaker: mensen die bij hun volle 
verstand een aanzienlijk lager salaris accepteren, omdat prestige 
en status niet noodzakelijk samenhangen met méér geld. Sterker 
nog, degenen die voor het geld gaan, worden geminacht. Nu zult u 
misschien denken dat dit vooral de rijken betreft, maar ik kan u 
voorbeelden geven van lager opgeleide mannen en vrouwen uit de 
streek hier, Shropshire, die aanzienlijk meer zouden kunnen ver
dienen door een reguliere baan aan te nemen. Maar zij minachten 
degenen die voor een reguliere baan kiezen, want daardoor raken 
ze een groot deel van hun vrijheid kwijt. Dus door voor minder 
geld te kiezen, hebben ze meer vrijheid. Ik denk dat deze tendens 
in de richting van self-employment, of zelfexploitatie, in de toe
komst belangrijker zal worden dan loonarbeid. Over vijftig jaar zal 
de meerderheid van de mensen self-employed zijn, in plaats van te 
kiezen voor een reguliere baan met een regulier loon zal men de 
voorkeur geven aan de onzekerheid en flexibiliteit van een be
staan als 'self-employed employee'." 

V· In uw boek 'After succes' spreekt u over het voortdu
rende streven naar succes als een mannenprobleem dat 
door een meer feminieme benadering kan worden aan
gepakt? Wat bedoelt u daar precies mee? 

"Bij mannen en vrouwen heerst veel verwarring over hoe zich te 
gedragen op het werk. Mannen vragen zich af hoe ze zichzelf zien 
als man, als masculiene mensen, en hoe ze dat moeten bewijzen 
via het werk. Terwijl vrouwen het probleem hebben dat ze ook hun 
vrouwelijkheid zouden willen ontwikkelen maar dat zij dit niet 
kunnen uiten via het werk. Dus'je krijgt de situatie dat vrouwen 
een streepjespak dragen en in het werk proberen masculiene vrou
wen te zijn. Dat zijn dus conflicterende boodschappen: ze willen 
feminiene vrouwen zijn, maar ze geven masculiene signalen. Bin
nen de wereld van werk heerst verwarring over de aard van de 
sexuele identiteit zoals geuit via het werk - je zou kunnen zeggen 
dat Marx en Freud hier op een hoogst ongelukkige manier samen
komen. 
In mijn laatste boek After Success probeer ik aan te tonen dat ons 
model van succes niet kan worden gehandhaafd vanwege de span
ning tussen doeleinden en middelen. De doeleinden zijn voor de 
hele bevolking, maar de middelen om iedereen succesvol te doen 
zijn, ontbreken. Psychologen hebben aangetoond dat één van de 
belangrijkste drijvende krachten achter succes de factor 'onzeker
heid' is. Dit gegeven leidt tot enorme paradoxen voor politici. Ze 
zeggen bijvoorbeeld: 'We willen dat mensen hard werken, want we 
zijn in concurrentie met de wereldeconomie. En als wij de goede
ren niet goedkoper produceren, dan worden ze in Portugal of op 
Java gemaakt. Dus moeten onze mensen hard werken. En het 
enige wat we kunnen doen om dit te bereiken, is onze burgers 
onzeker te maken en bang dat ze hun baan verliezen.' De rijke 
mensen worden aangemoedigd om te werken door ze meer geld te 
geven, terwijl ze eigenlijk niet meer geld willen. En de mensen in 
rangorde onder hen, de middle class en de lower class, worden 
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aangespoord door ze bang te maken. Maar angst zal op de lange 
duur niet werken, net zo min als geld en onzekerheid. De enige 
motivatie 'voorbij het succes' is de tevredenheid over en de bevre
diging die je vindt in de manier waarop je je werk doet. Die satis
factie is privé en een persoonlijke zaak. Het heeft te maken met 
ons als .individuele mensen, met wat we willen in en met ons le
ven. 
We staan voor de opdracht een samenleving te ontwikkelen waar
in mensen voldoende volgroeid en volwassen als mens kunnen 
zijn, opdat ze kunnen inzien dat ze zichzelf op verschillende ma
nieren kunnen bevredigen. Een deel van die bevrediging zal ko
men uit conventioneel werk en een deel uit werk van een minder 
conventioneel karakter. Dat is moeilijk, want als we willen dat 
mensen meer zorgzaam, liefdevol en sociaal ten opzichte van el
kaar zijn, dan hebben ze daarvoor ook tijd nodig. Mensen kunnen 
niet 10 uur per dag op een agressieve, concurrerende en meedo
genloze manier werken en dan gedurende twee uur vriendelijke, 
genereuze en zorgzame personen zijn. Dat kunje alleen opbouwen 
in op vertrouwen gebaseerde relaties. En dat kost tijd. Tenzij je 
natuurlijk kiest voor chequeboek-vriendelijkheid. Je tekent de 
acceptgiro - of, nog beter, de automatische afschrijving - en je 
betrokkenheid bij de mensheid is weer voorbij. En dat is precies 
wat gebeurt bij een beperkte visie van succes: het altruïsme en de 
goedheid van mensen wordt beperkt tot de twee minuten die nodig 
zijn om de cheque in te vullen. Echter, als je vriendelijk en goed en 
genereus en liefdevol wilt zijn, zul je veel tijd met iemand anders 
moeten doorbrengen. De 'good society' is een zeer moeilijk te berei
ken ideaal in een maatschappij die zo materialistisch is georiën· 
teerd als de onze." • 
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De vrouw moet aan de bak! 
Over de ontwikkeling van de 

beroepsbevolking tussen nu en 2020 

H et CPB heeft samen met het 
CBS onlangs een rapport uitge
bracht, waarin drie scenario's 

voor het toekomstig arbeidsaanbod tot 
2020 worden uitgewerkt (1). Deze scena
rio's maken deel uit van een bredere lange 
termijnstudie die later dit jaar door het 
CPB wordt gepubliceerd. Hierin komt niet 
alleen de arbeidsmarkt aan de orde, maar 
ook andere onderdelen van de economie. 
De accenten liggen vooral op milieu, mobi
liteit, ruimte en energie. Het doel van deze 
studie is mogelijke knelpunten op infra
structureel gebied en op het gebied van het 
milieu in kaart te brengen, en oplossings
richtingen voor het beleid aan te geven. 
Eén van de mogelijke knelpunten in de 
toekomst zou echter wel eens een tekort 
aan voldoende arbeidskrachten kunnen 
zijn. Hierdoor kan krapte op de arbeids
markt ontstaan, met alle gevolgen van 
dien: loonsverhogingen, toenemende werk
loosheid, toenemende sociaal-economische 
ongelijkheid, minder geld voor sociale 

door Marc Pomp 

Pomp schetst in dit artikel op 
basis van drie scenario's de 

economische ontwikkeling tot 
2020 en de gevolgen voor de 

arbeidsmarkt. Toekomstige 
tekorten zijn niet ondenkbaar. 
Eén van zijn conclusies is dat 
met name de deelname van 
vrouwen op de arbeidsmarkt 

in de toekomst toe zal moeten 
nemen teneinde de spanning 

op de arbeidsmarkt op te 
kunnen vangen en de 

verwachte economische 
groei te realiseren. 

Ik zal niet al te diep ingaan op de scena
rio's, maar me vooral beperken tot de as
pecten die relevant zijn voor het onder
werp: de ontwikkelingen op de arbeids
markt. Om uit te rekenen hoeveel arbeids
aanbod in 2020 nodig is, heb ik naast cij
fers over de economische groei ook cijfers 
nodig over de productie per werknemer en 
over de werkloosheid. 
Zie figuur 1: op pagina 10. 
Laten we de cijfers even langs lopen. 
Het werkloosheidspercentage stijgt licht 
in DE. In GC en EC daalt de werkloosheid 
daarentegen, tot 4,5% respectievelijk 
2,8%. 
Dan de arbeidsproductiviteitsgroei. Pro
ductiegroei ontstaat door meer productie 
per werknemer, of door inschakeling van 
meer werknemers. Het antwoord op de 
vraag of er genoeg werknemers zijn hangt 
dus sterk afvan de arbeidsproductiviteits-

_ ---------------'. ontwikkeling. 
De arbeidsproductiviteitsgroei bedraagt 

voorzieningen, afnemende solidariteit, etc. Door te streven naar 
een hoger.e deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt zouden 
deze tekorten gemakkelijk kunnen worden opgevangen. Het over
heidsbeleid zal daar in de komende jaren dan ook op gericht moe
ten zijn. In dit artikel zal ik eerst de uitkomsten van de economi
sche groeiscenario's weergeven om vervolgens in te gaan op het 
benodigde beleid teneinde de participatiegraad van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te verhogen. 

1,6% per jaar in DE, 2,1 in EC en 2,5 in 
GC. Ik heb het dan over de arbeidsproductiviteitsgroei per ge
werkt uur. 
Door het combineren van deze vier cijfers - economische groei, 
arbeidsproductiviteitsgroei, daling aantal gewerkte uren per 
week, en werkloosheid - kan de vereiste groei van het arbeidsaan
bod worden berekend. Dat is de groei die nodig is om de productie
groei te halen, gegeven de veronderstelde arbeidsproductiviteits
groei en gegeven de aannames over de werkloosheid. Volgens de 
berekeningen zal dan de beroepsbevolking moeten toenemen met 
ongeveer een half miljoen personen in het lage scenario (DE), en 
met ongeveer anderhalf miljoen in de beide hoge scenario's. Ten 
opzichte van de huidige beroepsbevolking is dat een stijging van 
8% in DE en 25% in beide andere scenario's. 

Drie scenario's 

De drie scenario's hebben elk een naam meegekregen, die voor 
zich lijkt te spreken. Divided Europe (DE) is het meest pessimis
tische scenario, met een stagnerende Europese integratie en een 
lage ecocomische groei van 1,5%. Global Competition (Ge) kent 
met 3,3% de hoogste groei. European Coordination (EC) zit daar 
met een groei van 2,7% per jaar dicht tegen aan. Ter vergelijking: 
de economische groei in de periode 1974-1995 bedroeg 2,2% per 
jaar, dus tuss~n het laagste en het middelste scenario in. 

Marc Pomp is medewerker van "et Centraal Planbnrealt. 
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In één scenario, namelijk Divided Europe, verandert zo ongeveer 
vanaf2012 de toename van de beroepsbevolking zelfs in een afna
me. In beide andere scenario's blijft de beroepsbevolking stijgen. 
Op langere termijn, voorbij 2020, zal in elk plausibel scenario de 
groei van de beroepsbevolking omslaan in een daling. 

(1) 'Bevolkillg en arbeidsaanbod: 3 scenario's tot 2020', SDU, Den Haag, 
1997 
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Hoeveel werknemers zijn er nodig? 
1974-95 1995-2020 

DE GC EC 

mutaties per jaar in % 

BBP 2,2 1,5 2,7 3,3 
BBP per hoofd 1,2 1,2 1,8 2,4 
BBP per uur 2,3 1,6 2,1 2,5 
Gemiddelde werkweeka -0,9 -0,5 -0,4 -0,3 
Werkgelegenheid 0,7 0,3 1,0 1,1 

niveaus eindjaar 
1995 2020 

DE GC EC 
Werkloosheidspercentage 8,4 8,0 4,5 2,8 

~ 197,.,995 

Figuur 1: economische groei, werkloosheid, arbeidsproducti
viteitsgroei. 

Het arbeidsaanbod moet groeien, maar hoe? 

Komt de benodigde groei van het arbeidsaanbod er ook? De sce
nario's zijn zo geconstrueerd dat die vraag bevestigend wordt 
beantwoord, tenminste binnen de scenarioperiode: tot 2020 treedt 
in geen van de scenario's echt spanning op de arbeidsmarkt op, in 
ieder geval niet in die mate dat er een loongolf over de arbeids
markt spoelt. 
Genoeg arbeidsaanbod dus in onze scenario's, maar hoe komt die 
fraaie uitkomst tot stand? Met andere woorden, hoe wordt voor
komen dat er ernstige krapte op de arbeidsmarkt ontstaat? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden geef ik opnieuw enkele cij
fers. 

Componenten groei beroepsbevolking: 
bijdrage in % per jaar, 1979-1992 en 1995-2020 

% punten 
1,6 

t,4 

1,2 

1,0 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

-0,2 

o demografie 
[ft.! participatie vrouwen 

-0,4 --'----r----~----,-----,--

1979-1992 DE 
1995-2020 

GC 
1995-2020 

EC 
1995-2020 

Figuur 2: componenten groei beroepsbevolking. 

In figuur 2 wordt de gemiddelde jaarlijkse groei van het arbeids
aanbod voor de periode 1995-2020 opgedeeld in drie componenten: 
demografie (leeftijd+omvang van de bevolking), participatie van 
vrouwen, en overige factoren (=opleiding, participatie 65+, beper
king WAO, VUT). De zwarte kolom geeft de totale groei weer. Ter 
vergelijking is een soortgelijke compositie gemaakt voor de perio
de 1979-1992. In elk van de drie scenario's stijgt het arbeidsaan
bod, met gemiddeld iets meer dan 0,2% per jaar in DE tot bijna 1% 
per jaar in GC en EC. Dit is lager dan de 1,5% gemiddelde toena
me in de periode 1979-1992. In elk van de drie scenario's komt het 
grootste deel van de toename voor rekening van een participatie
stijging van vrouwen. Vergeleken met de periode 1979-1992 is de
ze toename echter in geen van de scenario's uitzonderlijk hoog. De
mografie levert in DE en GC een negatieve bijdrage, vooral door 
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veroudering van de beroepsbevolking. In EC wordt veroudering 
grotendeels gecompenseerd door immigratie. 

Achter deze groeipercentages zitten aannames over bevolkings- ' 
groei en participatiegraden. In elk scenario neemt de bevolkings
omvang toe, van 15,5 miljoen in 1995 tot ruim 16 in DE, bijna 17 
in GC en bijna 18 in EC, het scenario met de hoogste immigratie. 
Op zichzelf is die bevolkingsgroei niet genoeg om de benodigde 
groei van het arbeidsaanbod tot stand te brengen. 

De participatiegraad van mannen en vrouwen 

De participatiegraad van mannen en vrouwen staat uitgezet in 
figuur 3. 

% 
85 

Participatiegraad van mannen en vrouwen 20-64 jaar 

mannen 
80 _--===.::.:.==:.::::.:.= ... -----~~".; .;.~ .;.;.;.:. :.:.:.:::::: .. ~g 

---75 

70 

65 

60 

55 

--- .... ...... ...... 

45 1-------,-------,-------,-------,-------, 

DE 
Ge 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Figuur 3 

De participatiegraad van vrouwen, dat is het percentage vrouwen 
dat werkt of wil werken, stijgt van 49% in 1995 tot ruim 60% in 
2020 in DE en ruim 70% in GC. Bij mannen daalt in DE de parti
cipatie van 79% in 1995 tot minder dan 75% in 2020. In GC en EC 
blijft de participatie van mannen ongeveer constant. 
Als je de scenario's naast elkaar legt, dan gaat de sterkste partici
patiestijging van vrouwen samen met de hoogste participatie van 
mannen. Hieruit blijkt dat.we in geen van de scenario's veronder
stellen dat het huishouden met de vrouw als kostwinner en de 
man als huisman een grote vlucht zal nemen. Een meer gelijke 
verdeling van zorgtaken past wel binnen de scenario's, omdat de 
lengte van de gemiddelde werkweek afneemt van 35 uur nu tot 31 
à 32 uur in 2020. 
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Maar stel nu eens dat de participatiestijging van vrouwen toch 
een stuk achterblijft bij wat wij hebben verondersteld. Is dat dan 
een ramp? Ja, de tekorten lopen dan fors op, van 400.000 tot 

700.000 personen. Om toch de economische groeicijfers te kunnen 
halen in de drie scenario's zou dan de arbeidsproductiviteit sterker 
omhoog moeten, naar bijna 3% in GC. De meeste economen ach
ten zo'n langdurige productiviteitsgroei echter onhaalbaar. 
Een hogere participatiegraad van vrouwen is dus echt noodzake
lijk. 

Beleidsmaatregelen 

Welk beleid kan de benodigde arbeidsaanbodgroei tot stand bren
gen? Ik bespreek twee soorten beleidsmaatregelen: maatregelen 
gericht op terugdringen van WAO en VUT, en maatregelen gericht 
op toename van de participatie van vrouwen. 

VUT en 
1000 uitkeringsjaren 
200 

• VUT o WAO 1144 

000 
914 

800 770 

600 

200 

o 

Figuur 4 

De aannames ten aanzien van het WAO-beleid verschillen sterk 
tussen de drie scenario's. In Divided Europe is geen aanvullend 
WAO-beleid opgenomen vanwege het ontbreken van consensus 
hieromtrent. Bovendien bereikt de naoorlogse geboortegolf de leef
tijdsgrens waarbij het aantalongeschiktheidsuitkeringen sterk 
gaat oplopen. Hierdoor neemt het aantal WAO'ers vooral in het 
eerste decennium van de volgende eeuw fors toe. 
In Ge stijgt de WAO nauwelijks. Dit komt onder meer door de uit
keringshoogte achter te laten blijven bij de algemene loonstijging. 
Daarnaast wordt een actief volumebeleid gevoerd: selectie 'aan de 
poort' door strengere keuringen, en strikte handhaving van (aan
gescherpte) arbeidsongeschiktheidscriteria. 
In European Coordination wordt uitsluitend volume-beleid ge
voerd. De uitkeringen volgen de lonen zodat ook niet-actieven in 
de stijgende welvaart delen. 

Dan de VUT. Zowel in Global Competition als in European Coor
dination wordt het niveau van de VUT-uitkeringen drastisch ver
laagd, waardoor vanaf 2005 het percentage personen dat van een 
dergelijke regeling gebruikt maakt sterk gaat dalen. Ook is er een 
trend naar flexibele pensionering, een trend die je nu al waar kunt 
nemen. Vanwege de vergrijzing zal de daling van het VUT-volume 
echter toch bescheiden blijven. 
In Divided Europe is uitgegaan van ongewijzigd beleid ten aan
zien van de VUT-percentages. De grafiek laat zien dat het aantal 
personen, dat van de VUT gebruik maakt, dan ruim verdubbelt. 
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Participatie vrouwen 

De toekomstige participatiestijging van vrouwen is in onze visie 
het gevolg van economische en niet-economische - zeg maar, cul
turele - factoren. Hoe belangrijk de verschillende factoren zijn, is 
moeilijk aan te geven. Een paar jaar geleden heeft het CPB op ver
zoek van de Commissie Toekomstscenario's Herverdeling Onbe
taalde Arbeid een aantal maatregelen doorgerekend. De uitkom
sten staan in het boek 'Onbetaalde Zorg Gelijk Verdeeld'. Ik vat ze 
hier samen: 
1. Individualisering Inkomstenbelasting (IE) en sociale zeker

heid: afschaffing overdraagbaarheid belastingvrije voet, indivi
dualisering bijstandsuitkering 

2. Heffingskorting IE voor werkenden. 
3. Uitbreiding kinderopvang 
4. Verruiming betaald ouderschapsverlof 

Participatiestijging vrouwen: 

effecten van beleid doorgerekend met MIMIC 
Beleidsmaatregel effect op 

participatiegraad 

vrouwen 
in %-punt 

Afschaffen overdraagbaarheid belastingvrije voet 3,5 
Individualisering bijstandsuitkering 0,4 
Heffingskorting IB voor werkenden 0,0 
Uitbreiding kinderopvang 0,1 
Verruiming betaald ouderschapsverlof 0,1 
Totaal 4,1 

Figuur 5 

1a.Modelsimulaties wijzen uit dat afschaffing van de overdraag
bare voet op termijn kan leiden tot een participatiestijging van 
vrouwen met 3,5%. Het betreft vooral kleine deeltijdbanen. M
schaffing van voetoverheveling betekent een fors inkomensverlies 
van bijstandsontvangers, omdat ook zij de overdraagbare voet van 
hun partner kwijtraken. Als zij hiervoor worden gecompenseerd, 
dan stijgt de verhouding tussen uitkering en loon wat een op
waartse druk op lonen tot gevolg heeft. Dit gaat ten koste van de 
banengroei. Een deel van het extra arbeidsaanbod van vrouwen 
slaat dan neer in werkloosheid. 

lb. Individualisering van de bijstand is doorgerekend door te ver
onderstellen dat partners, die allebei recht op bijstand hebben, 
beide 50% van het minimumloon krijgen (nu: 100%). Alleenstaan
den zonder kinderen krijgen net als nu 700/0. 
De effecten van een dergelijk beleid hangen af van de mate waar
in beide partners zich daadwerkelijk gaan aanbieden op de 
arbeidsmarkt. Is dat volledig het geval, dan stijgt het arbeidsaan
bod licht, de participatiegraad van vrouwen neemt toe met 0,4%. 
Maar als er oneigenlijk gebruik optreedt, dat wil zeggen als part
ners zich inschrijven bij het arbeidsbureau om de totale uitkering 
van het gezin op 100% minimumloon te brengen zonder dat zij van 
plan zijn zich daadwerkelijk aan te bieden, dan kan het arbeids
aanbod zelfs dalen. Voor bepaalde groepen wordt het dan aan
trekkelijker om voor een uitkering te kiezen in plaats van voor een 
baan. 
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ook geen sterke noodzaak wordt gevoeld om moeders in te 
schakelen), stijgt de participatie altijd nog met 14%. In GC, 
het hoogste scenario, is de stijging zelfs 20%. 
Andere factoren dan de genoemde beleidseffecten moeten 
dus de hoofdrol spelen. Wat zijn die andere factoren? Voor 
een deel zullen dat financiële prikkels zijn: in GC stijgen 
de (netto) lonen zo sterk datje wel gek moet zijn om niet te 
gaan werken. In het EC scenario geldt iets soortgelijks, 
maar in iets minder sterke mate. S 

Gesubsidieerde kinderopvang: een belangrijke stimulans voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen? 

2. Een heffingskorting van 1000 gulden per jaar - dus een bedrag 
datje vanje belastingaanslag mag aftrekken - heeft per saldo nau
welijks een effect op het arbeidsaanbod. De reden is dat werken fi
nancieel weliswaar aantrekkelijker wordt, maar daar staat tegen- . 
over dat het gezinsinkomen flink stijgt waardoor werken minder 
noodzakelijk wordt. 

3. Vaak wordt gezegd dat uitbreiding van de gesubsidieerde kin
deropvang nodig is om meer vrouwen in staat te stellen te werken. 
Er worden zo'n 200.000 kinderen per jaar geboren, en een kleine 
700.000 vrouwen heeft een kind jonger dan 4 jaar oud. Dat is een 
grote groep en je zou dus zeggen dat kinderopvang belangrijk is. 
Toch kun je een paar vraagtekens plaatsen bij uitbreiding van de 
gesubsidieerde opvang. Het effect daarvan wordt namelijk voor 
een deel (50%) teniet gedaan door een vermindering van informeel 
betaalde kinderopvang. Daarnaast komt de uitbreiding van de for
mele kinderopvang voor een deel (25%) ten goede van ouders die 
de kinderopvang voor andere doeleinden gebruiken dan voor uit
breiding van de arbeidsparticipatie van de partner. Simulatiere
sultaten met een van de CPB-modellen wijzen uit dat een subsidie 
van 100 miljoen gulden (waarmee 10 000 plaatsen kunnen worden 
gefinancierd) uiteindelijk leidt tot een participatiestijging van 
vrouwen met niet meer dan 0,1%. 

4. In de modelberekeningen is aangenomen dat werkenden met 
kinderen 2 maanden betaald verlof krijgen per geboorte. Dit komt 
overeen met een gemiddelde macro-arbeidsduurverkorting van 
0,5%. Aangenomen is dat alle werkenden loon inleveren om de 
kosten van ouderschapsverlof te financieren. De uitkomst is een 
stijging van de participatiegraad van vrouwen met ongeveer 0,1 %. 

Niet alles is economie 

Als we deze effecten bij elkaar optellen komen we zelfs in het gun
stigste geval niet verder dan een toename van de participatie
graad van vrouwen met 4%. In alle scenario's is de participatie
stijging fors hoger. In DE, het geen-geld-scenario waarin dus geen 
ruimte is voor extra gesubsidieerde kinderopvang en andere sti
muleringsregelingen (en waarin de werkloosheid hoog is zodat er 
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Maar zoals ik al eerder zei, niet alles is economie. Ook de 
sociaal-culturele veranderingen zullen van groot belang 
blijken te zijn. En het lijkt erop dat een werkende vrouw 
steeds meer de norm is, ook als zij kleine kinderen heeft. 

Tenslotte zit achter onze scenario's, en vooral de hoge 
groeiscenario's, een zeker optimisme over de vindingrijk
heid van werkgevers, werknemers en overheid wanneer 
zou blijken dat bepaalde obstakels verdere participatie-
groei van vrouwen in de weg staan. Naarmate de krapte op 
de arbeidsmarkt groter dreigt te worden, zal die vinding
rijkheid naar verwachting toenemen. Misschien gaan we 

naar een flexibele werkweek, zonder weekend, waardoor beide 
partners om de beurt kunnen werken en voor de kinderen zorgen. 
Of misschien gaan we naar langere schooltijden, van 's ochtends 
vroeg tot laat in de middag. Het laat zich allemaal moeilijk voor
spellen: 2020 is uiteindelijk toch ver weg. 

Conclusies 

Bij wijze van samenvatting zet ik de belangrijkste conclusies hier 
op een rijtje: 

1. Een forse groei van het arbeidsaanbod is nodig om een wense
lijk tempo van economische groei te kunnen realiseren. 

2. Een flinke participatiestijging van vrouwen is daarvoor nood
zakelijk, naast beheersing van het beroep op VUT en WAO. 

3. Beleidsmaatregelen in de fiscale sfeer spelen hierbij een rol, in 
aanvulling op sociaal-culturele trends. Er gaat een financiële 
prikkel uit van de hoge lonen in scenario's met hoge groei. 

4. Bij krapte op de arbeidsmarkt zullen overheid, werkgevers en 
werknemers hun vindingrijkheid moeten tonen om eventuele 
obstakels die participatiestijging van vrouwen in de weg staan, 
op te ruimen . • 
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Statementinterviews • In het thematische deel van Idee wordt in 

ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder 

de loep genomen. De bijbehorende statementinterviews 'vertalen' dat 

onderwerp naar de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé

door middel van korte vraaggesprekken met direct of indirect betrok

kenen. Dit keer met BCG-interim-management directeur Boele Staal, CNV

medewerkster Ingrid van Dijk, en arbeidsmarktonderzoeker Kees Verhaar. 

Uitzendarbeid: 
kansen en rechten 

B oele Staal is lid van de Eerste Ka
mer voor D66. Voorheen had hij 
een directief unctie bij de Rand

stad Groep. Thans is hij directeur/partner 
bij BeG-Interim Management. Hoe denkt 
hij over de toename aan arbeidsmobiliteit, 
flexibel werken en de sociaal-economische 
gevolgen voor de flexwerker. 

"De oorsprong van het uitzendwezen van 
vroeger lag in de behoefte aan tijdelijk per
soneel omdat het bedrijf zich geen vast per
soneel kon veroorloven. Een louter financi
eel verhaal. Maar dat is veranderd. Uit
zendwerk sluit nu nadrukkelijk aan bij de 
belangen van de werknemers, vooral als het 
gaat om de behoefte aan mobiliteit. Deze 
mobiliteit past ook goed bij de belangen van 
de bedrijven. Het betekent dat er geregeld 
nieuwe krachten de poort binnenkomen, en 
dat werkt verfrissend. De top van de ar
beidsmarkt, het uitzenden van interimma
nagement waar ik me mee bezig houd, ver
toont hetzelfde beeld. Van oorsprong werd 
een interimmanager in een situatie van cri
sis in huis gehaald omdat iemand van bui
ten nu eenmaal de problemen vaak beter 
kan overzien en oplossen. Soms leidde dat 
tot een vorm van 'overkill' - een beeld wat 
wel aansluit bij het gegeven dat menige 

interimmanager uit die tijd hoorde tot de 
categorie van de 'oude kanonnen', die elders 
in het bedrijfsleven hun sporen ruimschoots 
hadden verdiend. Tegenwoordig wordt inte
rimmanagement juist ook ingehuurd om 
continuïteit te bereiken in plaats van een 
crisissituatie te bezweren. 'Vreemde ogen 
dwingen', en dat maakt het gemakkelijker 
om tot besluiten te komen, om bijvoorbeeld 
de noodzakelijke cultuurverandering in een 
organisatie te bereiken. De interimmana
ger is geen 'troubleshooter', maar veeleer 
een soort 'tussenpaus'. Dergelijke managers 
worden bijvoorbeeld zelfs tot vier jaar aan 
toe ingehuurd en staan garant voor een ze
kere mate van continuïteit zonder dat het 
bedrijf aan iemand vast zit terwijl het dat 
niet wil. 

D eredenen voor het inhuren van uit
zendarbeid veranderen, zowel aan 

de boven- als aan de onderkant van de ar
beidsmarkt. Dit betekent dat de risico's van 
uitzendwerk geringer worden. Uitzend
krachten hebben er zelfs baat bij, omdat ze 
na een tijdje multi-inzetbaar worden door 
de ervaring die ze hebben opgebouwd. Be
drijven creëren per saldo een situatie van 
arbeidsrust en vermijden conflicten met de 
bonden omdat ze door te werken met uit-
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zendkrachten situaties van krimp en groei 
flexibel kunnen op vangen. De toename aan 
arbeidsmobiliteit doet zich trouwens sowie
so voor en dient ook een algemeen maat
schappelijk belang. 

E r wordt wel beweerd dat uitzendwerk 
voor de werknemers gelijk staat aan 

onzekerheid en dat eigenlijk alleen de goed 
betaalde interimmanagers zich dat kunnen 
veroorloven. Dat beeld is niet juist. Ak
koord, met een salaris van drie ton per jaar 
ben je zeer bevoorrecht ten opzichte van 
iemand die 80.000 gulden per jaar verdient, 
maar dat wil nog niet zeggen dat je finan
cieel onafhankelijk bent. De doorsnee inte
rimmanager van rond de veertig dient net 
zo goed de risico's afte wegen: kan de hypo
theek worden betaald, hoe zit het met de 
andere financiële verplichtingen, hoe kan ik 
mijn opgebouwde levensstandaard handha
ven? In zekere zin is zo iemand zelf ook risi
co-mijdend, want financieel zit hij in de 
gevarenzone: tussen de 40 en de 60 moet hij 
zijn kapitaal verdienen. Vandaar dat je ook 
een trend tot het opbouwen van zekerhe
den, bijvoorbeeld flexibele pensioenen, op 
ziet komen. 

Ook bij de eenvoudigere werkzaamheden 
dient er aandacht te zijn voor persoonlijke 
continuïteit van uitzendkrachten. Daar 

Boele Staal 



maak ik me wel zorgen over, gezien de na
druk op de economische achtergrond van de 
behoefte aan uitzendarbeid. Er valt wel wat 
aan die onzekerheid te doen. Gi>ldschme
ding van de Randstadgroep heeft daar het 
voortouw in genomen. Het streven is ge
richt op betere afspraken over de rechtspo
sitie van uitzendkrachten, bijvoorbeeld het 
behouden van een zekere doorloop in socia
le en pensioenrechten bij werkuitval. In die 
benadering ligt ook de oplossing voor de po
litieke tegenstelling tussen Melkert en Wij
ers. Die tegenstelling bestond eruit dat Mel-

Foto: Peter Kievits 
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kert de nadruk legde op één belang (de 
rechtszekerheid van de werknemers), ter
wijl Wijers in het belang van de flexibilise
ring van de arbeid beide belangen (van 
werknemers en van bedrijfsleven) met 
elkaar wist te verzoenen. Bovendien mag 
een duurdere uitzendkracht het niet verlie
zen van een goedkopere. Denk maar aan 

het 'handjes'werk in 
de productiesector, 
waar leeftijd zo'n 
belangrijke rol 
speelt als het gaat 
om de hoogte van 
het loon, terwijl de 
productiviteit min 
of meer leeftijdson- . 
afhankelijk is. Op 
dit punt dient een 
voorziening te wor
den getroffen via de 
CAO. De vraag 
blijft natuurlijk hoe 
je dergelijke afspra
ken afdwingt. Daar-

Employability: van toverwoord 
tot werkwoord 

I ngrid van Dijk is beleidsmedewerker 
van de sociaal-economische afdeling 
van de CNV Industrie- en Voedings

bond. Binnen de bond houdt zij zich onder 
meer bezig met de ontwikkeling van een on
derzoeksinstrument, EMPLO-OI geheten, 
om de weerbaarheid en wendbaarheid van 
werknemers binnen een bedrijf te kunnen 
meten. Als project coördinator van het im
plementatietraject EMPLO-OI probeert zij 
een voor werknemers positieve invulling te 
geven aan het begrip 'employability'. 

"Employability is in velerlei opzichten een 
toverwoord. In Nederlandse woordenboe
ken staat het woord bijvoorbeeld niet eens 
vermeld en ook in Engelse woordenboeken 
is het ver te zoeken. Eigenlijk bestaat het 
begrip uit een samenvoeging van twee 
woorden: employee en flexibility. Maar ook 
hier zijn de geleerden het niet over eens, 

want er wordt ook wel verwezen naar de sa
menvoeging employable en adaptability, 
min of meer te vertalen als 'bruikbaar' en 
'aanpassingsvermogen'.De CNV Industrie
en Voedingsbond definieert het begrip als 
volgt: het verhogen van de weer- en wend
baarheid van de werknemers op de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt. 
Employability wordt meestal ingevuld van
uit het perspectief van de werkgevers. Het 
komt vaak ter sprake wanneer een bedrijf 
noodgedwongen moet gaan nadenken over 
outplacement van zijn werknemers. Emplo
yability is dan 'het middel' om werknemers 
'weg te krijgen' of onder het mom van em
ployability verplicht de werkgever de werk
nemers zich noodgedwongen aan te passen 
aan de gewijzigde omstandigheden binnen 
het bedrijf. Dat deze invulling en dit ge
bruik van het begrip employability niet on
ze voorkeur heeft, spreekt voor zich. Zo ge-
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over moeten afspraken worden gemaakt en 
ook gehandhaafd - maar ... dat mag weer 
niet ten koste gaan van de continuïteit van 
het bedrijf! 
In bepaalde sectoren is er echter ruimte in 
de winstmarges ten opzichte van de ge
rechtvaardigde eisen van de werknemers. 
Dit roept uiteraard een zekere spanning op 
omdat dergelijke afspraken indruisen tegen 
de 'harde' marktwerking. Maar er is ook 
nog zoiets als maatschappelijk onderne
men. Wat dat betreft is de scheidslijn tus
sen de overheid - die staat voor het maat
schappelijk belang- en de ondernemer - die 
staat voor 'de' markt - lang niet altijd zo 
scherp als vaak wordt gedacht. Dat zien we 
in het uitzendwezen terug doordat de 
markt de uitvoering van arbeidsvoorzie
ningsbeleid op zich heeft genomen waar de 
overheid toe heeft besloten. Heel concreet 
denk ik dan bijvoorbeeld aan de rol die 
Randstad nu speelt bij de invulling van een 
deel van de MeIkertbanen. Als milieunor
men kunnen worden opgelegd, waarom zou 
je dan deze vorm van maatschappelijk 
ondernemen - gericht op de persoonlijke 
continuïteit van uitzendkrachten, op kan
sen via uitzendwerk voor werklozen - ook 
niet af kunnen dwingen?" (KV) 

lngrid van Dijk 

bruikt heeft employability een voor werkne
mers negatieve betekenis. 
Wij proberen een positieve invulling te 
geven aan employability en werkgevers 
over te halen op dezelfde manier met het 
begrip om te gaan. 

T Ot op heden blijft de term employabi
lity vaag en afstandelijk. Hoe kun je 

wor~ 

hee 



inzichtelijk maken waar het over gaat? De 
CNV Industrie- en Voedingsbond heeft in 
samenwerking met de vakcentrale CNV en 
het economische instituut voor midden en 
klein bedrijf een onderzoeksinstrument ont
wikkeld om meer greep te krijgen op de em
ployability-processen in de praktijk. Dit in
strument - met de naam EMPLO-OI: een 
samenvoeging van employability en onder
zoeksinstrument - beoogt in kaart te bren
gen of en in welke mate bedrijven hun 
werknemers in de gelegenheid stellen om 
zich weerbaar en wendbaar op te stellen, zo
wel binnen als ook buiten het bedrijf. Daar
naast is EMPLO-OI bedoeld als bewustwor
dingsinstrument voor leden van de bond. 
Door een individuele toets in te vullen wor
den leden ertoe aangezet na te denken over 
hun huidige situatie binnen het bedrijf èn 
over hun keuze-mogelijkheden in de toe
komst. Juist de combinatie van individuele 
toets, met begeleiding vanuit de bond en de 
bedrijfstoets waaruit nuttige informatie 
over de denkwijze en positie van het bedrijf 
komt, maakt EMPLO-OI niet alleen tot een 
bruikbaar instrument, maar tot een effec
tief totaalpakket van dienstverlening. 
De bond heeft met EMPLO-OI dus een ins
trument in huis waarmee goede service kan 
worden geboden aan de leden. EMPLO-OI 
heeft een functie als eye-opener voor de 
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werknemer. Het maakt ook dat de vraag 
naar een gestructureerd opleidingsbeleid, 
als onderdeel van employability, van de 
kant van de individuele werknemer wordt 
uitgeoefend, al dan niet met behulp van de 
vakbond. 
Beroepskeuze-adviseurs, opleidingsinstitu
ten, adviesbureaus met legio opleidings
plannen of begeleidingsscenario's en aan
bieders van begeleiding van bedrijfsleertra
jecten kunnen in de slipstream van 
EMPLO-OI bij de werkgever in beeld ko
men. Ook hier heeft de bottum-up benade
ring vele voordelen voor alle betrokkenen. 
Met EMPLO-OI wordt vooral ingezet op 
dienstverlening voor werkende leden. Maar 
waar mogelijk kan deze dienstverlening 
worden uitgebreid naar werkloze leden of 
gedeeltelijk arbeidsgeschikte leden. 

T ot zover is het verhaal gericht op de 
werknemers en werkgevers. Maar 

ook de politiek is/moet betrokken worden 
bij deze ontwikkelingen. Een vergroting 
van de weer- en wendbaarheid van werkne
mers op de arbeidsmarkt mag niet beteke-

Het Jeugdwer~arantieplan: 
activeren of passiveren? 

R egionaal econoom Kees Verhaar is 
arbeidsmarktonderzoeker bij Sto
as Wageningen. Op 24 september 

hoopt hij aan de Landbouwuniversiteit Wa
geningen te promoveren op een onderzoek 
naar het effect van het JWG-beleid op de 
zelfredzaamheid van jongeren in Acht
karspelen (Fr). 

"Ons arbeidsmarktbeleid wordt geacht acti
verend te zijn: mensen die aan de kant 
staan, worden geactiveerd. Doel van het be
leid is dat zij hun lot actief in eigen hand 
nemen en zelf kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van hun positie op de arbeids
markt. Dat lijkt prachtig aan te sluiten bij 
de cultuur van een streek in het noorden 
van Fryslän, Achtkarspelen, waar zelfred

zaamheid in economisch harde tijden tradi
tioneel hoog in het vaandel staat geschre-

ven. 1bch moet de vraag worden gesteld, of 
al dat activeren niet verkeert in het tegen
deel? Activeren of passiveren, dat is de 
vraag. 

I n het desbetreffende gebied is al gedu
rende eeuwen sprake van een hoge 

werkloosheid. Vooral de zogenaamde heide
dorpen, na de verveningen gesticht door de 
overtollig geworden arbeiders voor wie in de 
'gewone' dorpen geen plaats was, werden 
door de werkloosheid getroffen. Voor veel 
bewoners was er dus lang niet altijd regu
liere, betaalde arbeid beschikbaar. Vandaar 
dat er alternatieven werden gezocht en ge
vonden: van seizoenarbeid, loonwerk, losse 
handel, informele arbeid (zoals burenhulp, 
grijs en ook zwart werk), het benutten van 
de producten van de natuur (brandhout, 
plaggen voor de woningen, heide om he-
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nen dat elders de sociale onzekerheid wordt 

vergroot of dat maatschappelijke afspraken 
en sociale regels, die op een breed draag
vlak steunen, te grabbel worden gegooid. 
Alle betrokken partijen bij de arbeidsver

houdingen van de toekomst zullen een con
structieve houding moeten aannemen en 
sociale zekerheid als randvoorwaarde moe
ten accepteren. Als de politiek daar geen 
garantie voor kan geven, wordt het voor de 
vakbond een 'mission impossible' om werk
nemers er van te overtuigen dat employabi
lity voor hen niet bedreigend is of hoeft te 
zijn. De politiek zal zich dan ook moeten 
blijven inzetten om goede afspraken om
trent sociale zekerheid te maken enlof wet
telijk te verankeren. 

De term employability bestaat, maar wordt 
door verschillende partijen op verschillende 
manieren gehanteerd. Tussen de verschil
lende toepassingen gaapt een groot gat dat 
de CNV Industrie- en Voedingsbond hoopt 
te dichten met EMPLO-OI. Als partijen ak
koord gaan met een gezamenlijke definitie 
en er ook heldere afspraken kunnen worden 
gemaakt, kan employability in plaats van 
toverwoord 'werkwoord' worden. En in dat 
geval terecht een plaats verwerven in het 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal." 
(KV) 

Kees Verhaar 

zems te maken voor de verkoop, stropen, 
enzovoorts) tot en met allerlei vormen van 
kleine criminaliteit. "Eigenlijk was alles 
geoorloofd om aan de kost te komen .. ", al
dus Spahr van der Hoek die veel over deze 
streek en haar bewoners heeft geschreven. 

Een wijze van leven - een cultuur, zou je 
kunnen zeggen - die zich tot in het heden 



uitstrekt, getuige bijvoorbeeld een grote 
zwart-werk affaire die begin jaren tachtig 
zelfs de landelijke pers haalde. 
Sommigen zullen een dergelijke leefwijze 
als onaangepast bestempelen. Sterker nog, 
een rapport uit 1953 spreekt zelfs van 
"maatschappelijke verwildering der jeugd". 
Toch zou je die zelfredzaamheid (toegege
ven: aangevuld met armenzorg en ook wel 
bedelarij) ook kunnen omschrijven als een 
pre-moderne vorm van flexibiliteit en aan
passingsvermogen zoals onlangs nog beju
beld en bepleit door een respectabele inter
nationale organisatie als de OECD. 

Benamingen als 'Maatschappelijke verwil
dering der jeugd', op een 'onaangepaste' wij
ze voorzien in het bestaan? - maakten mij 
nieuwsgierig naar de vraag hoe het de 
JWG-ers in Achtkarspelen zou vergaan. 
Kern van de JeugdWerkGarantiewet is im
mers het streven werkloze jongeren naar 
reguliere arbeid (of scholing) te geleiden. 
Maar dat streven lijkt op het oog niet te 
passen bij de oorspronkelijke economische 
cultuur van deze streek, gesteld dat deze 
nog bestaat. Vandaar dat ik als regionaal 
econoom een promotieonderzoek heb ge
daan naar de uitwerking van het JWG-be
leid in een 'onaangepaste' streek als Acht
karspelen 

"Dan wie ik oan it wurk, 'werom yn de 
maatskippij' sizze se - en dat is ek sa, hear!" 
, aldus één van de respondenten in mijn on
derzoek. Met andere woorden, het 'onaan
gepaste' betekent zeker niet dat men wei
gert in de JWG aan de slag te gaan. Maar 
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het wil evenmin zeggen dat er geen sporen 
van de oude cultuur meer te vinden zouden 
zijn. Integendeel. Ik heb de uitspraak van 
de respondent in het Fries aangehaald om
dat ik daarmee wil benadrukken dat de 
mensen er verknocht zijn aan de eigen 
streek. In Achtkarsepelen wil men in de toe
komst wonen en werken. Wat betreft het 
werk hebben de meeste inwoners een voor
keur voor 'buiten werken' en een afkeer van 
'schoolachtig leren'. Het meest genoemde 
beroep is dat van huisvrouwen dat zegt iets 
over de opvattingen van de positie van de 
vrouw. Kortom, de meeste jongeren in Acht
karspelen staan een traditionele rolverde
ling voor - al willen veel vrouwen als de kin
deren (en die willen ze ook bijna allemaal) 
groter zijn toch ook de arbeidsmarkt weer 
op. 

D eze korte schets dient om aan te ge
ven dat er bij deze jongeren nog vol

doende sporen van de oude cultuur kunnen 
worden aangetroffen. Nu de zelfredzaam
heid. Vmden we die nog terug onder de 
JWG-ers? Het simpele feit dat men in de 
JWG zit, zou kunnen worden gezien als een 
ontkennend antwoord op deze vraag. Ten 
onrechte: op zichzelf is het gebruik maken 
van de sociale voorzieningen - ik noemde 
zojuist de armenzorg al - niet strijdig met 
die zelfredzaamheid. Punt is echter dat jon
geren die als werkloos staan ingeschreven, 
worden verplicht om deel te nemen aan de 
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JWG - op straffe van het verlies van de uit
kering. En dan gaat er iets mis. 
Immers, 'die vrouw' - de consulente van de 
JWG-organisatie - zoekt een geschikte 
werkplek: "Ze zou zien wat ze voor me kon 
doen." Een ander weet te melden dat " ... die 
vrouw aan mij had gedacht": een vacature. 
Zij regelt het sollicitatiegesprek - sterker 
nog: "Zij maakt de afspraak, er heen met 
haar, gesprek en dan word je aangenomen 
of niet." 
Ook in het werk blijft de rol van de consu
lente belangrijk. Zelfs als er ogenschijnlijk 
weinig gebeurt of verandert is er toch be
hoefte aan dat contact want "er zit zo veel 
verschil in een halfjaar." 
En ook bij moeilijkheden met de baas of col
lega's wordt er een beroep op de consulente 
gedaan. 

H et lijkt er sterk op dat die zelfred
zaamheid een beetje bedolven raakt 

onder wat in onderzoek naar sekten wel is 
omschreven als een 'bombardement van 
liefde'. Niet om iets af te doen aan de inzet 
en zorg vanuit de JWG-organisatie - keurig 
volgens de regels zoals die in Den Haag zijn 
geformuleerd. Maar kunnen we de afhan
kelijkheid die zo ontstaat nu werkelijk aan
duiden als activerend arbeidsmarktbeleid? 
Ik denk het niet, het komt me voor dat we 
in ons streven de zaak goed op de rails te 
zetten en te organiseren - opdat de kansen 
op succes (doorstroming naar regulier werk 
of scholing) zo groot mogelijk zouden zijn -
zijn doorgeschoten. Het kan ook anders, 
laat de jongeren bijvoorbeeld zelf op zoek 
gaan naar een werkplek. Geef indien nodig 
begeleiding 'op afstand'. Dat dwingt hen om 
een weg te zoeken op de arbeidsmarkt -
uiteraard met de ruggesteun van de organi
satie en de subsidie die aan hun arbeids
kracht is verbonden. Wellicht dat de betrok
kenheid bij een eigen werkplek wat groter 
is, zodat ook eerder het belang van scholing 
wordt ingezien. Laat ze dan vanuit de werk
situatie ook maar met scholingsvoorstellen 
komen die direct aansluiten op dat werk -
zodat ze aan het nut en de relevantie van 
zo'n cursus ook niet hoeven te twijfelen. 
Ik bedoel maar, die afhankelijkheid van en 
vaak ook volgzaamheid tegenover de JWG
organisatie en consulente zijn te beschou
wen als een vorm van aangepast gedrag, die 
doen terugverlangen naar een klein beetje 
van dat 'onaangepaste' van vroeger: er is 
immers veel zelfredzaamheid nodig om in 
de economie van morgen te kunnen overle
ven." (AVJ 
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;erE 
BESCHOUWING 

De verbroken dialoog 
in de grote stad 

doo r P aul van S chilf g aar d e 

A 
Is deze voortdurende vernieu
wing en verandering stokt gaat 
het snel neerwaarts; verpaupe

ring, armoede, slecht onderhoud en na eni
ge tijd onveiligheid, verruwing en crimina
liteit zijn het gevolg. 
Van Schilfgaarde probeert aan de hand 
van een historische reconstructie van de 
karakteristieke kwaliteit van de Neder
landse steden de voorwaarden te fonnule
ren waaronder de dialoog weer kan worden 
hersteld. 

Nederland is een van de rijkste landen van 
de wereld, als vestigingsland voor interna
tionaal georiënteerd bedrijfsleven zeer ge
waardeerd, kent een groeiende en zich 
veelzijdig ontwikkelende economie, heeft 
een sterke gulden en een gestaag teruglo
pende staatsschuld, heeft een aantal inter
nationaal vennaarde steden waar iedere 

De ontwikkeling van steden 
is gebaseerd op de voort

gaande dialoog tussen 
mensen en vastgoed, volgens 

Van Schilfgaarde. Mensen 
wonen in de stad, werken en 

komen voor de markt, hebben 
er vrienden, bouwen er 

belangen op, voelen zich er 
meer of minder thuis. 

Ontstaan en groei van de 
Nederlandse steden 

Rond 1500 was Holland een gewest dat 
internationaal nog niet zo erg meetelde. 
Brussel, Brabant, Henegouwen, Bourgon
dië waren heel wat belangrijker. Wellicht 
stelt u zich Holland voor als polderland 
met molens, waterwegen, meren, boerde
rijen en boeren op klompen. Als u dat 
beeld heeft, dan is dat historisch gezien 
onjuist. 
Reeds in 1514 was het gewest Holland 
geürbaniseerd (1). Maar de grote stadsuit
breidingen begonnen pas eind 16e en be
gin 17e eeuw. Zeer belangrijk hierbij was 
de stroom immigranten die vanaf 1580 
Holland binnentrok. Vanaf 1585 startte 
Amsterdam met haar uitbreidingen welke 
in de 17e eeuw leidde tot de zo beroemde 
grachtengordels, gerealiseerd op basis 
van twee plannen van 'stadsuitleg', name-

Tegeüjkertijd onderhouden 
zij de stad, veranderen deze 

en vernieuwen zij de 
fysieke structuur. 

toerist geweest moet zijn, kent verhou
dingsgewijs meer universiteiten en hoge 
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scholen dan welk land ter wereld ook, heeft een cultuurleven van 
ongekende rijkdom in haar steden, en toch ... 
'!bch praten we over problemen als verpauperende steden, armoe
dewijken, werkloosheid, toenemend analfabetisme, toenemende 
agressie en criminaliteit, tweedeling in de samenleving en dat al
les met als kernpunt: de steden. Hier klopt iets niet, maar wat? 
Bij wijze van antwoord zal ik in dit artikel twee hypothesen opstel
len en toetsen. De eerste is dat ons beeld van de problemen in de 
steden is vertekend, en de tweede is dat wij de kansen die onze 
steden ons bieden niet benutten en daarmee eigenlijk zelf de pro
blemen van de grote steden over ons afroepen. 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze ste
den, is enig historisch inzicht onontbeerlijk. Voor de meeste Ne
derlandse steden begint de historie van groei, bloei, ontwikkeling 
en stagnatie in de 16e en 17e eeuw. Daar ligt dan ook het begin
punt van mijn analyse. 

Prof. dr. P. vall Schilfgaarde is hoogleraar geodesie aall de Universiteit van 
Delft en oprichter vall Seillpost Adviesbureau, BY, een bureau dat zich richt 
op de revitaliseri,'15 van de stedelijke economie. Hij i~ tevens oprichter van 
tie HV Werk voor iedereell, initiatiefnemer op private basis Vlln werkgelegen
heilisinitiatieven .. Dit artikel is een bewerking Vllll de lezing die Pulll van 
ScllilJgaarcle heeft ge/Wilden ill de cycills 'Tmsen rede en verstand' op 5 
jUli; ;11 het PoimaIlS Huis ill Utrecht. De volledige tekst van de lezing is te 

".r~·rijgen bij het secretariaat vall de SWB. 
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• 
lijk 1615 en 1662. Ook in steden als Lei

den en Haarlem was in de laatste decennia van de 16e eeuw spra
ke van grote bevolkingstoename, maar de nieuwe stadsuitleg 
startte pas in 1611 (Leiden) respectievelijk 1642 (Haarlem). Rond 
1600 was in Holland sprake van een snel groeiende stadsbevol
king in vaak overvolle steden. 
De 16e en 17e eeuw hebben hun stempel gedrukt op de vorm van 
de Nederlandse steden en ook op hun onderlinge relaties. Het is 
duidelijk dat Amsterdam vanaf eind 16e eeuw de andere steden 
aftroefde. Amsterdam was rond 1500 een kleine stad, telde'in 1540 
nog slechts 10.000 inwoners en zag dit aantal in ruim een eeuw tot 
ongeveer 200.000 groeien (1650). Grote groeiers waren ook Rot
terdam, Schiedam en Den Haag terwijl belangrijke steden als 
Delft, Leiden, Haarlem en Gouda tot midden 17e eeuw groeiden, 
zij het minder sterk dan Amsterdam, maar daarna in inwonertal 
afnamen. 
De groei van de bevolking vond in de 16e en 17e eeuw vrijwel uit
sluitend plaats in de steden en de belangrijkste factor daarin was 
de immigratie. Antwerpse protestanten, Franse Hugenoten, Por
tugese en Poolse Joden, Duitse handelaren en ambachtslieden: in 

(1) Ik olltleen dit inzicht en deze kellnis ollder meer aan: Taverne, E., 
]Il het /alld van belofte: in de Nielle Stadt. lcleaal en t.er~'elijkheid van 
de stallsuilleg in de Republiek 1580 - 1680 
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groten getale trok men naar de welvarende Nederlandse steden 
om daar overigens niet altijd in welstand te kunnen leven. 
Rónd 1600 bestond de helft van de Amsterdamse ' bevolking uit 
buitenlanders. In steden als Leiden, Haarlem en andere nijver
heidssteden zal het niet veel anders geweest zijn, terwijl in de 
koopvaardijsteden zoals Hoorn en Enkhuizen alle nationaliteiten 
van de scheepvarende wereld vertegenwoordigd leken. 
De steden bleken echter niet op eigen kracht die groei vol te kun
nen houden. Rond 1680 stopt in bijna alle Nederlandse steden de 
groei. In Amsterdam (evenals bijvoorbeeld in Haarlem) blijken 
grote percelen bouwrijpe grond binnen de nieuwe omwallingen on
verkoopbaar.Het huidige Artis is ontstaan doordat dit gebied tot 
midden 1ge eeuw braak bleef liggen. 

200 jaar stagnatie 

In een relatief korte periode, laten we zeggen ongeveer 150 jaar, 
heeft het Hollandse stadsbeeld zich gevestigd. Het is goed te besef
fen dat van ± 1680 tot ± 1880, 200 jaar lang dus, nauwelijks enige 
stedelijke uitbreiding heeft plaatsgevonden. De Nederlandse ste
den waren en bleven handelssteden met als kernactiviteiten 
markt, nijverheid en koopvaardij. 
In feite was dit een geluk, want hierdoor bleven de Nederlandse 
steden behouden. De uitbreidingen in verband met industrie ble
ven beperkt. Door Woningwet en ruimtelijke ordening werd de in
dustriële vestiging op tijd naar het industriepark verwezen. De 
destructieve werking die de industrie had en vaak nog heeft in 
grote steden is in Nederland slechts in geringe mate bespeurbaar. 
De Nederlandse steden bleven hierdoor ook relatief klein. Maar 
aan de andere kant was en is Nederland nog steeds een zeer geür
baniseerd gebied met een groot deel van de bevolking in compacte 
steden en een economie die vrijwel geheel een grote stadseconomie 
is. Nederland is in feite een stedelijk land, maar de stedelijkheid 
van Nederland heeft een karakteristiek die men elders in de we
reld nauwelijks tegenkomt. En deze karakteristiek, de kwaliteit 
van de Nederlandse stad, stel ik centraal in mijn verdere betoog. 

De kwaliteit van de Nederlandse stad 

Wie zich de moeite getroost Nederlandse steden op hun leef- en ge
bruikskwaliteit te vergelijken met buitenlandse steden, komt tot 
de verrassende ontdekking dat onze steden het meestal winnen. 
De Nederlandse steden hebben in vergelijking met vrijwel alle mo
derne 'westerse' steden een lagere werkloosheid, een hoger gemid
deld inkomensniveau (zeker als u de hoogste 5% à 10% buiten be
schouwing laat), een sterkere economie, hoogwaardiger volkshuis
vesting en over het algemeen een kwalitatief goede woningbouw 
en woningvoorraad, lagere criminaliteit (al zijn hier gevaarlijke 
tendensen te bespeuren), minder echte armen, een hoogwaardige 
volksgezondheid. Ook op punten als onderwijs, cultuur en archi
tectuur scoren wij eerder hoog dan laag. 
De stedelijke kwaliteit is in Nederland opmerkelijk hoog en mijn 
eerste werkhypothese, dat veel kritiek op de situatie in de Neder
landse steden gebaseerd is op een vertekend beeld, moet ik dan 
ook bevestigen. De problemen van de Nederlandse steden zijn de
zelfde als die in andere westerse steden, maar dan minder heftig, 
minder aangrijpend, en beter beheersbaar. 

De kwaliteit van de Nederlandse steden rust in feite op vier pij
lers: 
- een voortreffelijke en doordachte stedenbouwkundige opzet; 
De basis hiervoor is gelegd in de 'uitleg' van de 16e en 17e eeuw, 
maar ook in de 20e eeuw is de aandacht voor de stedenbouwkun
dige kwaliteit hoog. 

- een volkshuisvestingsbeleid dat internationaal waarschijnlijk 
aan de top staat; 
De basis hiervoor is gelegd in de 'geniale' Woningwet van 1901. 
Waarschijnlijk is de Woningwet, naast de totale wetgeving rond de 
sociale verzekeringen, bepalend geweest voor de sociale ontwikke
ling van Nederland. Door de Woningwet zijn de tegenstellingen in 
onze steden beperkt gebleven; de Nederlandse steden bleven bur
gersteden en werden geen proletarische . steden. Ook was de 
Woningwet een belangrijke impuls voor de gezondheidszorg in Ne-

derland terwijl de Woningwet ook meer dan een 

Stadsdeel de Pijp, Amsterdam: oud- en nieuwbouw door elkaar halve eeuw de belangrijkste bewaker was van de 
:--____________ ~ ...... -F-ot-O-: p_e_te_r K_ie_v-,its Nederlandse stedenbouw. Veel beroemde archi-
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tecten en stedenbouwers, zoals Berlage, Oud en 
Van Eesteren, hebben gewerkt op basis van de 
Woningwet die pas in 1965 door de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening werd opgevolgd. 

- een zeer goed beheerssysteem voor de Ne
derlandse stad; 
Niet altijd wordt voldoende onderkend hoe com
plex het beheer van steden is. Niet alleen stelt de 
technische infrastructuur van waterbeheer, on
dergrondse en bovengrondse infrastructuur, de 
straatreiniging, de vuilophaaldienst en al wat er 
omheen zit hoge eisen. Ook politie, brandweer, 
beveiliging, verkeersregeling, parkeren, doelma
tig gebruik van gebouwen, dienstverlening, ge
zondheidszorg maken daar deel van uit en socia
le zorg en sociale dienstverlening staan er zeker 
niet los van. 
Ons beheerssysteem is inderdaad een systeem, 
niet op grond van de wet, maar op grond van tra-
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ditie, gegroeide verhoudingen en verant
woordelijkheden diê een Nederlandse ge
meente zichzelf toeëigent. 

- de Nederlandse steden zijn relatief klein 
maar vormen samen één netwerk dat de 
economische kracht ontplooit die een - van
uit een centrum gebouwde - stad op zich 
nooit zou kunnen hebben. 
De stedelijke kwaliteit van Nederland is op 
het netwerk van 'Randstad en Stedenband' 
gebaseerd. Met de zeer goede onderlinge 
verbindingen en de relatief grote onderlin
ge afhankelijkheid is het één van de be
langrijkste kenmerken van de Nederlandse 
stedelijkheid. Behoud van deze structuur 
van onderling verbonden, maar in vele op
zichten onafhankelijke steden dient één 
van de pijlers te zijn van stedelijk beleid. 
Behoud van het Groene Hart moet dan ook 
in dit licht worden gezien. Het Groene Hart 
moet niet alleen als waarde op zich worden 
gezien en bewaard blijven, maar is nodig 
om de stedelijke kwaliteit van de steden die 
de Randstad vormen, te kunnen waarbor
gen. 

Stedelijke ontwikkeling: een dialoog 
van burger en vastgoed 

De ontwikkeling van steden is te zien als 
e.en voortdurende dialoog tussen mensen 
en de door hen gebouwde omgeving. Het 
begin is altijd een aanleg van wegen, wa
terafvoer, en verder noodzakelijke infra
structuur en vervolgens de bouw van wo-
ningen en andere gebouwen aan deze we-
gen of straten. De dialoog start al bij de eerste aanleg, vanuit de 
voorstelling hoe die gebouwen, die kerk, dat kasteel, die woningen, 
gebruikt gaan worden. De dialoog gaat echter verder als het pand 
in gebruik genomen wordt. Het wordt ingericht, voor gebruik 
klaar gemaakt en na enige tijd aangepast en veranderd. Er vindt 
onderhoud plaats, er wordt geschilderd in zelf gekozen kleuren, er 
wordt aangebouwd en bijgebouwd. 
Iedere nieuwe uitbreiding start weer een nieuwe dialoog. En deze 
dialoog, in gang gezet door overheid, stedenbouwkundige en bouw
heren, wordt na enige tijd overgenomen door de gebruikers en 
eigenaren. Een 1ge eeuwse wijk is anders dan een 20e eeuwse 
wijk, maar geen enkele wijk blijft in de loop der tijden dezelfde. 
Voortdurend vinden er veranderingen en vernieuwingen plaats. 
De bewoners veranderen, er worden kinderen geboren die er op
groeien, mensen sterven er, anderen vertrekken naar een andere 
stad of wijk. 
Essentieel is dat in deze dialoog, die wij wel aanduiden met de 
term 'gebruik en beheer', sprake is van wederzijds respect. De be
woners moeten respect hebben voor de gebouwde omgeving. Als 
het goed is zelfs meer dan respect. Ze gaan er van 'houden'; mijn 
huis, mijn wijk! En ze moeten ook zorg dragen vóór die gebouwde 
omgeving. Als dat gebeurt, dan spreken we van een goede buurt. 
De gebouwde omgeving zelf moet ook respect hebben voor de be-

19 
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woners, voor de blijvers zowel als voor de nieuwkomers. Zij moet 
de nodige flexibiliteit tonen waardoor een oude buurt met veel 
oudere bewoners ook weer jonge gezinnen met kinderen kan ont
vangen of waardoor een typische woonbuurt ook weer de bron kan 
worden voor nieuwe economische initiatieven. Het is vooral de 
overheid, soms bijgestaan door grotere eigenaars, die als woord
voerder van de gebouwde omgeving optreedt. Maar al zegt het 
vastgoed zelf niets, een eigen leven en een eigen levensstijl kan 
men het niet ontzeggen. 
De Nederlandse steden hebben hun hoge kwaliteit door de wijze 
waarop deze dialoog in de afgelopen eeuwen gevoerd is. Met res
pect, met zorgvuldigheid, met realiteitszin ook voor wat mogelijk 
was. Maar ik heb de indruk dat dat wás, maar niet meer is. 

De verbroken dialoog 

De dialoog, die in de afgelopen eeuwen is opgebouwd, lijkt te stok
ken. De oorzaken liggen zowel op het menselijke als het bestuurlij
ke vlak. En ik moet zeggen dat ik daar zeer bezorgd over ben. 
Binnen het bestek van dit artikel zal ik het gebrek aan dialoog 
voor een drietal thema's nader uitwerken. 
De eerste en grootste bedreiging ligt in de menselijke relaties. De 
grote aantallen immigranten die zich met name in de grote steden 
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concentreren is daarbij een belangrijke factor. Maar het feit dat de 
grote steden in de Randstad meer dan 25% allochtonen onder de 
bevolking tellen en dat dit percentage naar 40% en wellicht zelfs 

hoger zal groeien is niet de oorzaak van de verbroken dialoog. Dat 
was in de 17e eeuw ook het geval en dat was een bloeitijd! Het pro
bleem ligt niet in de groei van het aantal allochtonen als zodanig, 
maar in een combinatie van factoren die de problematiek onhan
teerbaar lijken te maken. De belangrijkste factor ligt mijns in
ziens in de werkloosheid; onder de stadsbevolking zeer hoog en 
onder de allochtone stadsbevolking ex-
treem hoog. We praten dan over percenta
ges van 30% of 40%, over wijken waar 
werkloosheid de norm wordt en over grote 
groepen jongeren en net niet meer jonge
ren die nauwelijks nog perspectief op vol
wa!J,rdig werk hebben. 

In de metershoge stapels papier die een kamerlid krijgt, in de 
voortdurende conflicten en ook cultuurverschillen tussen bestuur
ders . op rijksniveau, gemeenteniveau en deelraadniveau, in die 
neiging om te willen scoren ook al ondergraaft dat de eigen doel
stelling. En dat heeft niet in de eerste plaats te maken met gewes
ten, stadsprovincies, deelraden en dergelijke, maar vooral met de 
wijze van werken, met de manier waarop problemen aangepakt 
worden en het respect van een eigen verantwoordelijkheid op een 
ander aggregatieniveau. 

Verantwoordelijkheid voor beheer 
en ontwikkeling 

Een tweede factor, even belangrijk en deels 
samenhangend met werkloosheid, vormen 
de (scheve) inkomensverhoudingen. De Ne
derlandse, traditioneel evenwichtige inko
mensverhoudingen dreigen te worden ver
broken en vooral in de steden zijn de tegen
stellingen scherp. Echte armoede komt 
weer terug in de steden, naast nieuw ver
borgen rijkdom die er schril bij afsteekt. 
Armoede in Nederland is overigens zelden 
alleen een kwestie van inkomen. Het is ook 

dat de veiligheid en 
properheid van de stad een 
mede-verantwoordellJkheld 

en een belang ziJn van 
de gebruiker 

En daarmee kom ik op het derde punt, na
melijk de verantwoordelijkheid voor beheer 

en ontwikkeling van de stad. Twintig jaar 
geleden stonden de Nederlandse steden nog 
bekend als schoon en veilig. Dat is nu niet 
meer zo en dat is ook niet altijd zo geweest. 
Eind vorige eeuw waren de Nederlandse 
steden zo niet zeer onveilig, toch zeker erg 
vies. De Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV), toen nog politieverordening gehe-

een kwestie van gebrek aan participatie, aan kansen, aan oplei
ding, aan gezondheid. 
Als derde factor noem ik hier onderwijs en vakopleiding. Neder
land heeft als geen ander land de kans om goed onderwijs te ge
ven en wij hadden ook altijd een zeer goed stelsel. De wederop
bouw uit de jaren '50 en '60 is mede gebaseerd op zeer indringen
de opleidingsprogramma's, voor schoolgaande kinderen maar ook 
voor daarna. De leerlingstelsels, de bedrijfskadertraining, de 
bij- en herscholing van volwassenen waren belangrijke elementen 
in de opbouw van de economie. Maar dat is allemaal eerder afge
broken dan uitgebouwd, met als gevolg dat we weer te maken heb
ben met groeiend analfabetisme, met grote groepen jongeren zon
der vakdiploma, met het feit dat de 40-plussers in Nederland nau
welijks nog bijscholing krijgen! 

Verbroken dialoog burger - bestuur 

Ik ga over naar de bestuurlijke problematiek, die overigens niet los 
te zien is van het voorgaande. Centraal staat hierin het verbroken 
vertrouwen. Tweezijdig denk ik: bestuurders en politici die niet 
het vertrouwen hebben in het menselijke vermogen op een goede 
manier met hun stad om te gaan, en steeds meer burgers die het 
gevoel hebben dat politici zich alleen met hun eigen problemen 
bezig houden. 
Als centraal probleem zie ik de onhanteerbaarheid van stedelijke 
ontwikkeling. De steeds groeiende wetboeken en regelgeving, die 
niet verhinderen dat criminelen worden vrijgelaten terwijl de bur
ger alleen maar hoort van conflicten bij justitie en politie. Een re
gelgeving en bestuurlijke organisatie die bouwen aan de stad voor 
de gewone man vrijwel onmogelijk maakt. Een toenemend gevoel 
van onveiligheid en steeds minder het gevoel van: 'mijn buurt'. 
Het zijn allemaal tekenen van onhanteerbaarheid. 
Maar de onhanteerbaarheid ligt ook in het bestuurlijk stelsel zelf. 
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ten, heeft de burger de plicht opgelegd het 
eigen straatje te vegen. Het bleek een 
belangrijke maatregel. Door combinatie 
met rioolstelsels, betere afwatering, straat-

reiniging en nog een aantal zaken werden de Nederlandse steden 
schoon. Van het principe dat de bewoners samen de straat schoon
maken is weinig meer over. Lang heeft het op zichzelf uitstekende 
stelsel van gemeentereiniging, straatvegen, gemeentewerken en 
vuil ophalen de steden toch schoon kunnen houden, maar slin
kende budgetten en steeds hoger wordende arbeidskosten leidden 
tot een vervuilende stad en vaak vervuilde wijken. 
Te weinig wordt echter beseft dat de veiligheid en properheid van 
de stad een mede-verantwoordelijkheid en een belang zijn van de 
gebruiker. Maar deze wordt er niet op aangesproken, voelt zich 
vaak ook niet aangesproken en werkt daardoor mee aan de vici
euze cirkel waarin de burger, doordat de omgeving vervuilt, zich 
daar niet mee identificeert en weer vervuiling in de hand werkt. 
In een tijd waarin snel veranderingen optreden, waarin winkels 
en bedrijven veel muteren, waarin de verhuisbewegingen toene
men en steeds minder mensen hun woning als vast anker ervaren, 
is het nemen van verantwoordelijkheid voor de omgeving natuur
lijk moeilijker, maar zeker even belangrijk als in rustige tijden. 
Wat wij zien in veel stadswijken is echter dat de sociale structuur 
ontbreekt om die verantwoordelijkheid te nemen, en wordt de ste
delijke leefkwaliteit ook in dit opzicht van binnen uit uitgehold. 
En hiermee ben ik weer terug bij het begin, de ondermijning van 
de sociale structuur, de verscherpte tegenstellingen, de sociale 
problemen en het onvermogen die praktisch en krachtig aan te 
pakken. De gevolgen blijven niet uit. De stad verruwt. Het stede
lijk leven wordt harder en scherper. De dialoog tussen burger en 
vastgoed, tussen stadsbewoner en gebouwde omgeving stokt en 
lijkt in sommige wijken zelfs geheel verbroken. 

Ontwikkelingslijnen voor stedelijke kwaliteit 

Werken aan stedelijke kwaliteit is werken aan een sociale struc
tuur die zowel rechtvaardig is als economische kracht ontwikkelt. 
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Centraal staat daarbij het bestrijden van werkloosheid en het bie
den van kansen aan zowel jongeren als andere stadsbewoners. 
Essentieel bij de opzet van dit beleid is de veranderende economi

sche functie van de stad. De economische scheidslijn die de indus
triële ontwikkeling heeft getrokken tussen stedelijk leven en in
dustriële productie is voor een belangrijk deel vervallen. Indus
triële productie en ook het geïndustrialiseerd transport vinden 
buiten de stad plaats. Het wegvallen van de industrie als belang
rijkste werkgever is een van de oorzaken van de huidige werkloos
heid. Maar de nieuwe, zich ontwikkelende sociaal-economische 
structuur van de stad als kennis- en dienstencentrum, biedt ruime 
kansen om dit probleem op te lossen. 

Mits: 
we durven te onderkennen dat een evenwichtige sociale struc
tuur zonder grote tegenstellingen voorwaarde is om stedelijke 
kwaliteit te garanderen; 
we durven te investeren in de netwerkstructuur van onze ste
den, in de verbindingen tussen de steden, in een randstad 
spoorlijn en in volwaardige vervoerssystemen binnen de ste
den; 
we de burger weer de verantwoordelijkheid geven die deze toe 
komt en de overdadige regelgeving trimmen en inperken; 
we in staat zijn de kennisstructuur en het vakmanschap te ont
wikkelen en te onderhouden die nodig is om de stad ook als 
ruimtelijke entiteit, in al zijn complexiteit, te beheren en ver
der te ontwikkelen. 

Drie aanvalslijnen 

Ter verbetering van de stedelijke kwaliteit en het herstellen van 
de dialoog tussen mensen en het vastgoed, stel ik drie aanvalslij
nen voor: 

Bestrijden van werkloosheid en het bieden van nieuwe kansen 
Dit heeft mijns inziens de grootste prioriteit. Maar dit kan nu juist 
heel goed gekoppeld worden aan verbetering van stedelijke kwali
teit. De stad vraagt immers om een grote inzet van arbeid in zowel 
het onderhoud van de gebouwde omgeving zelf als in het doen 
functioneren van de stad als sociaal-economisch systeem. 
Wat ons ontbreekt zijn de instrumenten om die inzet te realiseren 
en ook om het vakmanschap op te bouwen dat daarvoor nodig is. 
Dat geldt zowel voor het woningonderhoud als voor de thuiszorg, 
zowel voor de omgevingsvakman als de bewakings- en beveili
gingsdienst, voor het openbaar vervoer als voor taxi's, snorders, 
pizzabezorgers en verhuizers, voor de bejaardenzorg zowel als 
voor de kleuteropvang en ook voor al die andere beroepen die wij 
nodig hebben in de stad. 
Als belangrijkste organisatorische instrument om de werkloosheid 

I' aan te pakken zie ik de werkcorporatie, een als onderneming wer
kende instelling met een dubbele doelstelling: werk uitvoeren voor 
wie daarom vraagt en mensen opleiden om dat werk vakbekwaam 
te kunnen doen. 
Ik denk dat op basis van de WIW experimenten met verschillende 
vormen van werkcorporaties mogelijk zijn. Mijn eerste aanbeve
ling is dan ook dit met kracht te entameren. 

Stimuleren van particulier initiatief 
Een stad leeft en ontwikkelt zich door een voortdurende stroom 
van investeringen. Grote investeringen in infrastructuur, verbin-
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dingswegen, railvervoer, nieuwe uitbreidingen worden vaak geïni
tieerd door de overheid. Maar de stroom van kleine investeringen, 
onderhoudsinvesteringen, kleine initiatieven zijn noodzakelijk om 
het economische leven te waarborgen. 
De kleine ondernemer, zeg maar het MKB, is drager van 50% van 
de werkgelegenheid in de betreffende bedrijfstakken. In het Grote 
Stedenbeleid, dat ik als initiatief van harte ondersteun, wordt ge
werkt aan de opzet van speciale 'kansenzones' of met andere naam 
'economisch stimuleringsgebied'. De discussie die daarover ge
voerd wordt laat zien hoe moeilijk het is om tot heldere concepten 
over zo'n voorstel te komen. Gaat het om fiscale vrijstellingen, om 
minder scherpe normen ten aanzien van milieubelasting, om een 
ander belastingstelsel, om het buiten werking stellen van het 
Bouwbesluit? Of gaat het om het stimuleren van particulier ini
tiatief, om kansen bieden aan initiatiefnemers, om nieuwe bedrij
vigheid en investeringen te stimuleren? 
Ik houd het bij het laatste. Maar dan is het aanwijzen van een ge
bied niet een formeel 'instellingsbesluit' maar een initiatief. Het 
initiatief kan uitgaan van de overheid, maar moet worden overge
nomen door de private sector, oftewel, door particulieren en onder
nemers. De overheid zal als hoeder op afstand een belangrijke rol 
blijven vervullen, maar als doener zich juist terug moeten trekken 
en zich moeten beperken tot contractvorming en budgetover
dracht. 

Contractvorming in plaats van regelgeving 
Hiermee kom ik natuurlijk op een zeer fundamentele discussie: in 
hoeverre kan een overheid contractpartner zijn en in hoeverre 
moet zij als overheid via wet- en regelgeving en de instandhouding 
daarvan optreden? 
Naar mijn mening zijn er veel en goede redenen om de regelgeving 
terug te dringen. Dat is niet hetzelfde als afschaffen. Het is een 
kwestie van maat houden. Liever een 'werkcontract' dan een 'Mel
kert II regeling', liever een werkcorporatie als toegelaten instel
ling dan een banenpool, liever een beheersovereenkomst met par
ticulier initiatief dan een beheersregeling en liever een leer-werk
contract in een leerlingstelsel dan een JWG-regeling. 
Regelingen hebben twee functies. De ene functie is om iets af te 
dwingen, de andere is om voorwaarden te stellen aan het hande
len als iemand iets wil doen. Ge- of verbieden en grenzen stellen. 
Beide zijn nodig, maar met mate. 
Particulier initiatief stimuleren, mensen aanspreken op hun ver
antwoordelijkheid, kansen bieden voor eigen ontwikkeling; dat 
alles kan niet op basis van regelingen. Wel is een of andere basis
regeling nodig, maar de individualisering van deze regeling komt 
tot stand in een overeenkomst waarin twee partijen wederzijds 
verplichtingen aangaan. Het komt er op neer dat de overheid de 
overeenkomst een kans moet geven. De burger moet op zijn of 
haar individuele verantwoordelijkheid worden aangesproken, 
daar ligt per slot van rekening de basis voor stedelijke ontwikke
ling en kwaliteit. • 
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DEBAT 

Friesland: een culturele regio 
een federaal Europa • m 

In gesprek met L. G. Jansma, directeur van de Fryske Akademy, over het 

lot van autochtone minderheden in het Verenigd Europa van de toekomst. 

I n het Europa van de natie-staten 
bevinden zich binnen die natiestaten 
nog tal van zogenaamde autochtone 

minderheden. Het gaat om minderheids
groeperingen zoals in Wales of Basken
land met een eigen taal en cultuur, die op 
basis van hun culturele eigenheid ook 
aanspraak (kunnen) maken op een zekere 
mate van politieke autonomie. Deze min
derheden kennen meestal ook eigen cultu
rele instituties die het cultureel erfgoed 
beheren. In Nederland zijn de Friezen het 
beste voorbeeld van een autochtone min
derheid. En in Leeuwarden bevindt zich 
de Fryske Akademy, die zich bezighoudt 
met wetenschappelijk onderzoek en on
derwijs op het terrein van de Friese ge
schiedenis en de taal en letterkunde. De 
Akademy verricht ook sociaal weten
schappelijk onderzoek, zeg maar het in 
kaart brengen van de Friese samenleving. 
Sinds 1990 is de Akademy verbonden met 
de Koninklijke Nederlandse Academie van 
wetenschappen (KNAW) en maakt zo
doende officieel deel uit van de weten-
schappelijke infrastructuur van Neder-
land. 

door Allan Varkevisser 

Het lot van de autochtone 
minderheden is een 

belangrijke toetssteen voor het 
democratisch gehalte van het 

Europa van de toekomst. 
Hoe kijken de autochtone 

minderheden zelf aan tegen 
de Europese integratie? 

Vrezen zij dat hun belangen 
ten onder zuUen gaan in het 
bureaucratisch strijdperk van 
integrerende nationale staten 

of biedt de Europese 
eenwording juist kansen voor 
het versterken van de eigen 
culturele en misschien zelfs 
wel poütieke autonomie? 

ring aan de andere kant. De vraag is of 
Europa en de Europese eenwording daar ' 
positief op inspeelt. Voor de beleidsmakers 
binnen Europa is de regio - met name de 
economische variant, moet ik er eerlijk bij 
zeggen - in elk geval een reëel bestaande 
denkcategorie. Men heeft het binnen 
Europa bijvoorbeeld over de ontwikkeling 
van de Hanze-regio. Die regio's gaan ook 
vaak over nationale grenzen heen. 
De EU poogt uiteindelijk een nieuwe sup
rastaatsvorm te creëren en daarin is de 
natiestaat-gedachte min of meer afwezig. 
De natie-staat gedachte dateert uit de 1ge 
eeuwen is gebaseerd op een evohitionis
tisch model waarin natie en staat een een
heid vormen. Via een beschavingsoffensief 
moesten alle inwoners deel hebben aan de 
natie als rationele staat. Bij die rationele 
staat hoort ook een rationele taal. Vandaar 
dat er in de natiestaat dan ook één taal 
moest worden gesproken en geschreven: 
een zogenaamde beschaafde taal. De min
derheidstalen behoorden tot het irratione
le, tot de traditie. Dat is een erfenis van 

Binnen de Fryske Akademy beschikt men over een accuraat beeld 
van het wel en wee van de Friese cultuur binnen Nederland in de 
eerste en Europa in de tweede plaats. Wij spraken over het lot van 
de Friezen en andere autochtone minderheden in de Europese 
Unie met de directeur van de Fryske Akademy, dr. L. G. Jansma, 
en vroegen hem of de Europese Unie iets voor minderheden in po
sitieve zin kan betekenen? 

het Verlichtingsdenken. Deze visie is bij de 
lidstaten sterk afgezwakt en bij de Europese instellingen is het al 
helemaal geen denkcategorie meer. Ik denk dus dat Europa wel 
het belang inziet van - en ook belang heeft bij - de regionale een
heden en derhalve ook bij de culturele minderheden. Hoewel die 
twee lang niet altijd samenvallen. 
Veel hangt nog steeds af van de positie van de minderheid binnen 
de nationale staat. Frankrijk heeft bijvoorbeeld altijd een heel 
sterk centralistisch perspectief gekend en in de 1ge eeuw een 
krachtig beschavingsoffensief ingezet ten aanzien van de minder
heden: de Bretons werden gestigmatiseerd en moesten hun mond 
spoelen op school als zij Bretons spraken. Zo extreem is het hier in 
Nederland nooit geweest. 

"Ik denk dat de vorming van de Europese Unie zeker nieuwe kan
sen biedt aan autochtone minderheden in de nationale eenheids
staten. Er is eeu haast autonoom proces gaande in de vorm van 
steeds verdergaande globalisering aan de ene kant en regionalise-

Allall Varkevisser is eindredacteur van Idee. 
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De positie en rechten van minderheden zijn natuurlijk ook vast
gelegd in allerlei verdragen. Het laatste was het Europese hand
vest voor regionale minderheidstalen. Nederland heeft dit ook on
dertekend. Zo'n verdrag geeft blijk van de internationale aandacht 
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voor minderheden en culturele diversiteit. Daar kun je als min
derheidsgroepering een bepaalde symboolwaarde aan ontlenen en 
de nationale staat vervolgens op aanspreken. Wat dat betreft is er 
in Nederland zeker sprake van een positieve ontwikkeling. Het 
Fries is in Nederland al enige jaren erkend als een tweede officië-

L.G. Jansma 

le rijkstaal. 
De natie-staat wordt 
als het ware steeds 
willekeuriger in het 
Europa van straks. 
Kleine culturele iden
titeiten zouden dan ge
makkelijker en sterker 
naar voren kunnen 
treden. Hoe komt dit 
proces tot uitdruk
king? 

De vraag is natuurlijk 
hoe sterk de natie-staat 
zal afnemen. Er kan ook 
een andere beweging 
ontstaan, namelijk dat 
de kleine landen zoals 

Nederland en Denemarken zich meer bewust worden van hun cul
tureel erfgoed. De aandacht in verschillende overheidsrapporten 
voor de Nederlandse taal en cultuur neemt de laatste tijd dien
overeenkomstig ook toe. De Nederlandse identiteit komt steeds 
vaker ter sprake. Dat kan betekenen dat men zich meer gaat rich
ten op de Nederlandse cultuur, maar het kan ook leiden tot een 
sterkere gerichtheid op de cultuur van 'de Nederlanden' en daar 
maakt het Fries integraal deel vanuit. Zo kan de Nederlandse 
Staat door de Europese eenwording ook gevoeliger worden voor de 
moeilijke strijd die autochtone minderheden reeds lang hebben 
gevoerd ten opzichte van de overheersing van de natiestaat. 

U blijft met uw verwachtingen nogal aan de positieve 
kant. Wat kunnen de negatie-
ve kanten zijn van de door u 
genoemde ontwikkelingen? 

We moeten de invloed van de globali
sering niet onderschatten. De min
derheidstalen hebben zich altijd in 
isolatie kunnen handhaven, zowel 
geografisch als sociaal-cultureel of 
politiek. Daar was uiteraard ook veel 
wil voor nodig. De massacultuur die 
op ons afkomt, via de televisie en an
dere media, doet natuurlijk ook z'n 
invloed gelden binnen de minderhe
den. Tegelijkertijd is de staat als in
stitutie sterk veranderd. In het verle
den liet de staat de culturele groepen 
veelal met rust. Met de opkomst van 
de centrale verzorgingsstaat is de 
staat 'invasieP geworden: de staat is 
overal aanwezig en niemand kan 
meer aan zijn aandacht ontsnappen. 
En de staat werkt altijd met één taal 

en vanuit één centrum. Daarnaast is de staat ook 'provider' gewor
den van veel diensten en regelingen: onderwijs, werkgelegenheid, 
sociale verzekeringen, etc. Elke burger heeft daar deel aan. Een 
bepaalde mate van 'splendid isolation' - zoals de engelsen dat noe
men - is niet meer mogelijk. Voor een culturele minderheid heeft 
dat tot gevolg dat een positieve grondhouding van de staat niet 
voldoende is om de eigen cultuur van de minderheid in stand te 
houden. Er zullen mogelijkheden moeten worden gecreëerd om de 
tegenkrachten het hoofd te kunnen bieden. 

U bedoelt te zeggen dat een liberaal cultuurbeleid onvol
doende is om de eigen cultuur van minderheden levend 
te houden. 

Inderdaad. Gelukkig kennen wij ook niet een dergelijk beleid en 
heeft de overheid extra voorzieningen geschapen ten aanzien van 
bijvoorbeeld het onderwijs. Desondanks zijn deze voorzieningen 
onvoldoende. Bovendien wordt er onvoldoende gebruik van ge
maakt. 

Wat zou er dan 'extra' moeten worden gedaan? 

Er zijn een paar dingen waar je vanuit het perspectief van de min
derheden rekening mee zou moeten houden. Natuurlijk moeten er 
in de eerste plaats extra voorzieningen voor minderheden zijn, 
maar je kunt natuurlijk niet van de centrale regering verwachten 
dat zij voor elke minderheid zomaar allerlei voorzieningen schept. 
Het Fries wordt door 450.000 mensen gesproken en de voorzie
ningen voor die groep moeten anders zijn dan bijvoorbeeld voor 
het Nord-Friesisch dat door slechts 10.000 mensen wordt gespro
ken. Niettemin staan ze allemaal bloot aan de invloed van de glo
balisering. Dat is op zich niet verkeerd, want het zou niet goed zijn 
om je daarvoor af te sluiten. Juist in en door de ontmoeting met 
andere culturen ontwikkel je creativiteit en een goed zelfbewust
zijn. Maar een bepaalde hoeveelheid instrumenten is noodzakelijk 
om een kleine cultuur overeind te houden. Het zijn niet langer de 
dorps samenleving en het familienetwerk die de cultuuroverdracht 

Foto: Peter Kievits 
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regelen, maar het onderwijs heeft die 

functie in belangrijke mate overgenomen. 
De inrichting van het onderwijs is dus van 

het grootste belang, naast een ruimhartig 
beleid in het officiële verkeer omdat daar 
een krachtige symbolische waarde vanuit 

gaat. 

Daarnaast gaan mijn gedachten onder 

meer uit naar het scheppen van extra 
ruimte binnen de politieke vertegenwoor

diging voor de belangen van minderheden. 
Op dit moment kennen we een parlemen

taire democratie die redelijk functioneert, 

maar de belangenvertegenwoordiging is 

sterk afhankelijk van getalsmatige ver

houdingen en minderheden zijn getalsma

tig per definitie te verwaarlozen. Je zou 

daar iets aan kunnen doen door binnen dit 

systeem enkele zetels exclusief te reserve

ren voor taalminderheden. In Hongarije 
heeft men dit bijvoorbeeld gedaan. De re

denering daarachter is dat een minder

heid van zich moet kunnen laten horen en 
niet afhankelijk mag zijn van personen die 

zich toevallig voor hun zaak inzetten. Een 

aantal Friese parlementszetels zou ik een 
belangrijke stap in de goede richting vin

den. 

Toch hebben de Friezen in Ne
derland niet te klagen over respect 
voor hun cultuur. 

Dat is waar, zeker waar het de erkenning 

van de culturele autonomie aangaat, maar 

ik bespeur in Nederland wel eens een té 
liberale houding. Zo'n houding veronder

stelt dat je als minderheid zelf over de mo

gelijkheden beschikt omje te ontwikkelen, 

maar dat is vaak juist niet het geval. Een 

nadruk op gelijke behandeling in die ge

vallen versterkt dan de ongelijkheid. Je 

moet in zo'n situatie juist zorgen voor een 

verschillende behandeling opdat er een 

gelijke uitkomst ontstaat. 

Zijn grote bureaucratieën in staat tot het creëren van 
verschillende behandelingen om een gelijk resultaat te 
bereiken? 

Nee, natuurlijk. Vrijheid voor iedereen is voor de grootste groep 

een voordeel. Maar voor de minderheid is meestal een wet noodza

kelijk om gelijkheid te bewerkstelligen. Die vormt dan hun be

scherming tegenover de dominantie van de meerderheid. 

Wat is gedacht vanuit het belang van de autochtone 
minderheden de ideale structuur van het Europa van de 
toekomst? 

Dat hangt er vanaf hoe groot of klein die minderheid is. Wat wij in 
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Etnische Hongaren in Roemenië, na een kerkdienst. 

Friesland hebben, zou men in Oost-Friesland beoordelen als ide

aal. Ik kan alleen redeneren vanuit de positie van Friesland. Dan 

gaat het om een houding die niet alleen maakt dat Friesland en de 

Friese cultuur kan voortbestaan, maar die ook mogelijk maakt dat 

Friesland zich verder kan ontwikkelen. De voorwaarden daarvoor 
zijn: een welwillende houding van de centrale staat; een ruimhar

tig beleid (ook economisch); het erkennen van de waarde van de 

minderheidscultuur als integraal en onmisbaar onderdeel van de 
nationale cultuur; en natuurlijk een democratische inrichting van 

de staat, met een goede politieke vertegenwoordiging waarin de 

stem van de minderheid kan worden gehoord - meer dan alleen ge

talsmatig. En dan maakt het niet zoveel uit aan welke staat je 

wordt opgehangen, hoewel ik denk dat de meeste Friezen het liefst 

Nederlander willen blijven omdat ze sinds Friezenheugenis met 

Nederland verbonden zijn. • 
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Commentaar 
Door Philip A. Idenburg 

De Kamer als. politieke doofpot 
In de televisieserie 'Yes Minister' wordt in een uitzending 
een lijst drogredeneringen gegeven waarmee een politicus 
een hem onwelgevaUig betoog onderuit kan halen. Begin 
maart gaf de Tweede Kamer een exemplarisch voorbeeld 
van deze cynische opsomming van niet ter zake doende 
argumenten bij een interpellatie van minister De Boer. 

In een artikel in de NRC en een televisieinterview had deze haar instemming betuigd met het 
terugbrengen van de relatieve milieudruk tot een kwart van de bestaande, de zogenaamde 
Factor 4. Ze had daaraan enkele politieke oordelen verbonden ten aanzien van de komende 
regeerperiode en het zittende kabinet. In de daarop volgende dagen kreeg de minister vrijwel 
de hele Kamer over zich heen en ook een belangrijk deel van de perscommentaren. Ik heb de 
knipselkrant met stijgende verontwaardiging gelezen. 
Ten aanzien van de zaak waar het de minister om gaat wordt in het politieke debat niets steek
houdends gezegd, hoewel milieukundigen de minister verwijten dat ze aan 'wishful thinking' 
doet met haar gematigde standpunt dat economische groei en een goed milieubeleid samen 
gaan. De kritiek op de persoon van de minister komt nauwelijks boven dat van een stel ruziën
de tieners uit: ze zou een talent hebben om ongelukkig in het nieuws te komen, er in slagen bij 
elk besluit als verliezer over te komen, een aanmatigende houding vertonen, een ongehoord 
staaltje brutaliteit ten toon spreiden, dom zijn en een brevet van onvermogen hebben afgege
ven Blijft over de politieke kritiek. De minister wordt verweten dat ze onvoldoende in staat is 
haar visie op tafel te leggen, verwachtingen waar te maken, zich te veel te verschansen in het 
ministerie, er niet in te slagen een basis in haar eigen partij op te bouwen, een deerniswek· 
kende vlucht naar voren te vertonen, onverstandig en betreurenswaardig gedrag en als minis· 
ter te falen omdat haar ambtenaren niet serieus worden genomen. Zoals zo vaak bij ruzies 
slaan verschillende van de geuite bezwaren meer op de sprekers zelf dan op degene die aan
gevallen wordt. En sommige van deze argumenten zijn apert onjuist: de minister blijkt nu 
juist zeer duidelijk in de wijze waarop ze haar visie op tafel legt en dat wordt haar kwalijk 
genomen. Het politieke spel schrijft immers voor dat de kritiek op het beleid voorbehouden is 
aan het parlement. De minister die zich kritisch uitlaat over haar eigen terrein verstoort het 
spel en mag niet meer meedoen. 
Dit heeft alles met politiek en niets met democratie te maken, want de kiezer staat hier buiten. 
Voor hem of haar is het immers een verademing als iemand van (politiek) gewicht eindelijk 
eens over het spel spreekt in plaats van over de regels van het spel. 
De casus is daarom in al zijn simpelheid onthutsend. Hier constateert één van de best geïn
formeerde deskundigen de tekorten en tegenstrijdigheden van het milieubeleid. Nog maar kort 
geleden geformuleerde doelstellingen worden niet gehaald. En wel gehaalde milieuwinst 
wordt voor een groot deel teniet gedaan door de economische groei. Het gaat hier niet om zo· 
maar een politieke wens maar om een hoeksteen voor alle beleid met toekomstwaarde en een 
toetssteen voor de politieke interesse van wie daar belang bij heeft. Het is iedereen duidelijk 
dat een minister met deze portefeuille spitsroeden lopen moet. Bij een noodkreet van haar kant 
gaat het dus niet alleen om de zaak, maar ook om de geloofwaardigheid van het politieke 
bestel zelf Toch verkiest de Kamer het de eigen interne spelregels belangrijker te vinden dan 
. de zaak waar het de kiezer om gaat. Drie dagen na haar politiek geruchtmakende artikel is 
deze onrustmaakster weer op haar plaats gezet: onder de verenigde vormkritiek van rege: 
ringspartijen en oppositie verklaart de minister zich geheel in het kabinetsbeleid te kunnen 
vinden. Kabinetten lang hebben we gezucht onder de "doofpot van het torentje". Die lijkt onder 
paars nu bij de Kamer in beheer. De zaak waar de minister over spreekt komt niet aan de orde. 
Oppositie en regeringspartijen verenigen zich door over de "geloofwaardigheid van het rege· 
ringsbeleid" te spreken. En zelfs haar politieke medestanders laten de minister in de steek door 

(Philip Idenburg is hoogleraar bestuurskunde het over haar "karakter" te hebben. Eens trok D66 kiezers vanwege haar politieke helderheid 
aan de Universiteit van Utrecht). en haar pleidooi voor het milieuvraagstuk: inhoud boven vorm, aandacht voor de zaak, "prag· 

matisme" en "een keus voor een andere politiek". Maar uitgerekend D66 kwam met de politiek 
dodelijke vraag of de Minister van Milieu "soms demissionair is". Een gemiste kans. • 
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BESCHOUWING 

Donkere wolken boven 
de Republika Srpska 

door Bob de Ruiter 

T hans lijken de bevelhebbers erop 
uit hun eigen pseudo-staatje weer 
om zeep te brengen. Wat bezielt 

de Bosnische Serviërs? En zijn er nog 
andere, hopelijk meer betrouwbare politici 
dan Karadzic en Plavsic? Bob de Ruiter 
bracht dit vOOIjaar een bezoek aan Srpska 
en sprak daar onder meer met oppositie
leider Mladen Ivanic. Hier volgt het ver
slag van zijn bevindingen. 

De Bosnisch-Servische leiders 
hebben in naam van 

Moslims doelbewust in de kaart en in feite 
doen ze er alles aan om de republiek te 
gronde richten. 

'de Servische natie' oorlog 
gevoerd met Moslims, Kroaten 

en, in een latere fase, met 

Kenmerken van de Republika 
Srpska (RS) 

Het is zaterdag 1 maart en in het dorpje 
Lopare, dat een paar duizend inwoners 
telt, wordt de eerste lentedag van het jaar 
begroet. Veel mensen zitten buiten voor 
hun huis wat te eten en te drinken. Ik ben 
hier samen met Dragan Janic. Hij is jour
nalist van het onafhankelijke persagent
schap BETA in Belgrado, een buitenge
woon hectisch bedrijf. Deze dag brengt hij 
echter in alle rust door bij zijn familie. We 

de Navo en de VN. Zij jaagden 
3 jaar lang bijna de hele 
wereld tegen zich in het 
harnas en tekenden pas 

Om de beweringen van Ivanic goed te 
kunnen begrijpen, is het nodig om enkele 
eigenaardigheden van de Republika 
Srpska (RS) in het achterhoofd te houden. 
De RS heeft om te beginnen een hoogst on
duidelijke politieke status en haar geogra
fische ligging is uiterst ongelukkig (vanuit 
het perspectief van de Bosnische Ser
viërs). In het akkoord van Dayton heeft 
de RS de status van 'entiteit' gekregen en 
als zodanig is het één van de samenstel
lende delen van de staat Bosnië. De ande-

de vrede nadat ze een zekere 
internationale erkenning voor 
hun Republika Srpska in de 

wacht hadden gesleept. 

. ------------------------------. 

kijken uit over de vallei en drinken een 
glaasje van de slizovic die zijn oom gebrouwen heeft. In een ogen
blik van onnadenkendheid zeg ik: "It must be great to live here." 
Dragan lacht als een boer die kiespijn heeft en antwoordt met een 
groot gevoel voor understatement: "There are some problems too." 
We bevinden ons in de Republika Srpska, de Servische Republiek 
van Bosnië, en zo idyllisch als het leven hier lijkt op een zonnige 
dag, zo onzeker is de toekomst van de mensen die hier wonen. En 
zo problematisch en verwarrend zijn de politieke verhoudingen in 
deze pseudo-staat. 

Hoe gecompliceerd die zijn, was mij de vorige dag duidelijk gewor
den toen ik samen met Janic een bezoek bracht aan Mladen 
lvanic. lvanic is econoom en als hoogleraar en rector verbonden 
aan de universiteit van Banja Luka. Daarnaast is hij ook politiek 
actief en de informele leider van een aantal oppositionele partijen. 
lvanic deed voor ons een boekje open over de manier waarop in 
zijn land politiek bedreven wordt. Zijn betoog komt er kort samen
gevat op neer dat de nationalistische leiders in Pale precies het 
omgekeerde doen van wat ze zeggen. Ze zeggen dat ze alles doen 
om de Repub4ka Srpska op te bouwen, maar intussen spelen ze de 

Bob de Rlliler is lid van de redactie van Idee 
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re entiteit is de Federatie van Moslims en 
Kroaten. Het is de bedoeling dat de twee 

entiteiten steeds meer gaan samenwerken, en op den duur met 
elkaar integreren, maar vandaag de dag staan zij nog recht tegen
over elkaar. De grens, de zogeheten 'Inter Entity Boundary Line', 
heeft het karakter van een frontlijn en die heeft bovendien een 
grillig verloop. De RS heeft geografisch gezien de vorm van een 
trechter en het had niet veel gescheeld of de servische entiteit had 
uit twee losse delen bestaan: het oostelijk deel rond Pale en het 
meer westelijk gelegen deel rond Banja Luka. 

Pale, niet meer dan een skidorp, is het machtscentrum van de RS. 
Hier houden de regerende, radicaal-nationalistische leiders, waar
onder Krasjnik en Karadzic, zich op - of liever gezegd - schuil. In 
Banja Luka, de enige èchte stad in de RS, zijn de grote bedrijven 
gevestigd, evenals de universiteit. Ook de oppositie is daar sterk 
vertegenwoordigd. Die oppositie bestaat overigens uit een bont 
gezelschap van zeer uiteenlopende politieke partijen en partijtjes. 
Liberale, sociaal-democratische partijen maken er deel uit van uit, 
maar bijvoorbeeld ook de socialisten (ex-communisten) en de JUL
partij (Joegoslavisch Verenigd Links). Alleen de sociaal-liberalen 
en de JUL afficheren zichzelf nadrukkelijk als anti-nationalis
tisch, de overige partijen zijn van (gematigd) nationalistische snit. 

Mladen Ivanic is zelf van geen enkele partij lid, maar dat kwalifi
ceert hem juist tot de ideale oppositieleider. Daartoe aangespoord 

IDEE - AUGUSTUS ' 97 



door de oppositiepartijen, kandideerde 
Ivanic zich vorig jaar voor het president
schap van de Republika Srpska. Hij werd 
in de verkiezingen echter verslagen door 
Biljana Plavsic, de kandidate die (toen nog) 
gesteund werd door de regerende, radicaal
nationalistische SDS, de Servische Demo
cratische Partij . 

Het oostelijk deel rond Pale en het weste
lijk deel rond Banja Luka zijn nu nog ver
bonden door de corridor bij de plaats Brcko, 
maar de Moslims hebben een claim gelegd 
op deze stad die nu nog onder controle staat 
van de Bosnische Serviërs. De Moslims wij
zen er op dat voor de oorlog de overgrote 
meerderheid van de bevolking in Brcko be
stond uit Moslims (dat is ook zo). De Ser
viërs stellen daar tegenover dat Brcko en 
de corridor van levensbelang zijn voor de 
RS. Volgend jaar zal de internationale arbi-
trage commissie, die onder leiding staat 

o 50 k'Jl 

© Trouw 

van de Amerikaan Bob Farrand, een uitspraak doen over de kwes
tie-Brcko. 

De kwestie-Breko 

Er zijn verschillende draaiboeken die tot een hervatting van de 
oorlog leiden, maar ze beginnen allemaal bij de kwestie-Brcko. 
Een al min of meer vertrouwd scenario gaat als volgt: de arbitra
gecommissie beslist dat Brcko aan de Moslims wordt gegeven, 
maar de Bosnische Serviërs leggen zich daar niet bij neer. Een ver
trouwd scenario, aangezien de Bosnisch-Servische leiders al diver
se malen met hel en verdoemenis hebben gedreigd als de uit
spraak van de arbitragecommissie niet gunstig voor hen uitvalt en 
Brcko aan de Moslims zal worden gegeven. 

"Als de arbitragecommissie besluit de stad en de corridor aan de 
Moslims toe te wijzen, dan kunnen we dat niet accepteren. Dan 
wordt het oorlog.", zegt ook Ivanic. "De toekomst van Brcko is van 
beslissende betekenis voor de toekomst van de RS. Want als Brcko 
aan de Moslims wordt toegewezen, valt de RS in twee stukken uit
een en die aparte delen zijn niet levensvatbaar. Uiteindelijk raken 
we dan dus onze entiteit kwijt. Dat is ook precies de reden dat de 
Moslims zo gretig zijn om Brcko terug te krijgen." Dragan Janic: 
"Het Bosnisch-Servische leger is erg verzwakt en totaal gedemo
raliseerd. Maar de Moslim-strijdkrachten worden steeds sterker. 
De Amerikanen helpen daarbij met het "equip and train"- pro
gramma. Op de tegenwerping dat de Moslims met een militair of
fensief hun goodwill bij het Westen zouden verspelen, reageren 
Ivanic en Janic schouderophalend. Janic: "Ze zullen er wel mee 
wegkomen." Ivanic: "De Moslims kunnen de Amerikanen er op 
wijzen dat de Serviërs niet mee wilden werken aan de uitvoering 
van Dayton en dat zij de terugkeer van Moslims naar hun vroege
re woonoorden bleven blokkeren. Zij kunnen zeggen: 'U wilt toch 
ook dat de Moslim-vluchtelingen terug kunnen keren naar huis. 
Als wij Brcko weer in handen hebben, kunnen de vluchtelingen 
eindelijk weer terug naar waar ze vandaan kwamen.' Op die ma
nier kunnen de Moslims handig gebruik maken van de halsstarri
ge houding van onze leiders in Pale." 
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Bosnië-Hercegovina 
_ Servisch deel 

_ Moslim-Kroatisch deel 

Niemand vraagt de leiders in Pale om zich onbuigzaam 
op te stellen. Iedereen vraagt juist om hun medewerking. 
Als de Serviërs nu eens zouden beginnen om hun koers 
te verleggen .. . 

Ivanic: "Ik zou daar voor zijn. Maar de machthebbers in Pale voe
len daar dus niet voor. En dus moeten er eerst nieuwe mensen 
naar voren treden, die wel bereid zijn om concessies te doen. Juist 
door concessies te doen, kunnen we de belangen van de RS beter 
behartigen. We zouden vluchtelingen de gelegenheid moeten bie
den om terug te keren naar hun huizen. De Moslims mogen wat 
mij betreft ook teruggaan naar Brcko, als de corridor, de verbin
dingsweg tussen het oostelijke en het westelijke deel, maar onder 
controle blijft van de RS. Dat zou ik een redelijke oplossing vinden. 
Maar ik denk dat de 'leiders' in Pale een andere oplossing in 
gedachten hebben." 

Dragan Janic: "Het punt is: we zijn nu in Banja Luka, Pale ligt 
aan de andere kant van de corridor. De autoriteiten daar, in Pale, 
maken zich niet zo veel zorgen om de situatie hier, in Banja Luka. 
Persoonlijk zijn ze zelfs beter af als de corridor bij Brcko, en het 
gebied daarachter, geen deel meer uitmaken van de Republika 
Srpska. Dan houden ze het oostelijk deel voor zichzelf en daar 
kunnen ze dan ongehinderd hun gang gaan. Daar hebben ze van 
de oppositie niets te duchten want in dat gebied is namelijk geen 
oppositie. Maar het westelijk deel, rond Banja Luka, is niet zo 
makkelijk te controleren. Hier is de oppositie wel een factor. Zou 
de corridor onder Servische controle blijven, dan zou op den duur 
Banja Luka de nieuwe hoofdstad worden. Pale is geen stad, dat is 
een dorp." 

Ivanic: "De autoriteiten in Pale praten altijd in lyrische of drama
tische termen over de Republika Srpska en dat we daar alles voor 
over moeten hebben. Maar wat hebben zij er zelf voor over? Ze lij
ken zich te concentreren op het oostelijke deel en dan kunnen ze 
het westelijke deel gewoon laten schieten. Er zijn toezeggingen 
van de Moslims dat als ze geen problemen maken rond Brsco, ze 
voorlopig rustig kunnen blijven zitten in het oostelijk deel. In dat 
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gebied kunnen ze het nog wel zo'n tien à vijftien jaar volhouden. 
En misschien krijgen ze in dat geval de mogelijkheid om dat deel 
nauwer bij Servië te betrekken." 

Dragan:"Zo blijft er op den duur dus niet veel van de RS over. Het 
oostelijk deel is als zelfstandige eenheid niet levensvatbaar. De 
andere helft, rond Banja Luka, raakt klem tussen de Moslims en 
Kroatië en zal tenslotte het onderspit delven. Dat is geen prettig 
perspectief voor de RS. Maar is het ook onprettig voor de autori
teiten in Pale? Voor hun persoonlijke toekomst? Nee." 

Ivanic: "Zo vallen de belangen van hen in Pale en die van de Mos
lims voor een deel dus samen. Daarom werken de Moslims ook lie
ver samen met de leiders in Pale dan met de meer gematigde · 
krachten. De gematigden zullen - als het er echt op aankomt - een 
grotere assertiviteit aan de dag leggen en feller opkomen voor de 
RS en de Servische belangen dan de extremistische 'nationalisten' 
in Pale. Met die lui in Pale kunnen ze misschien wel een 'deal' slui
ten, mogelijk zelfs een deal die het einde van de RS zal beteke
nen." 

Valt er misschien nog te spreken over de mogelijkheid 
dat de RS geleidelijk en vreedzaam integreert met de 
rest van Bosnië? 

Zowel Ivanic als Janic acht die kans heel klein. Ivanic:" Als de 
Moslims de corridor bij Brcko eenmaal in handen hebben, kunnen 
ze de controle over heel Bosnië geleidelijk gaan verstevigen, maar 
dat leidt niet tot integratie. Vergis je niet. Als de Moslims spreken 
over integratie, bedoelen ze dominantie. In het gunstigste geval 
kunnen de Moslims de Serviërs hun wil opleggen maar daarmee 
heb je nog geen stabiele vrede." 

De afgelopen maanden is I vanic betrokken geweest bij pogingen 
de inter-etnische samenwerking in Bosnië op gang te helpen. Op 
initiatief van de burgemeester van Tuzla, de gematigde Moslim 
Beslagic, hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar zowel ge
matigde Serviërs als gematigde Moslims aan deel hebben geno
men. Maar tijdens die gesprekken is het wederzijdse wantrouwen 
kennelijk niet afgenomen. "Ach", zegt Ivanic, "die bijeenkomsten 
beginnen wel goed, in een vriendelijke sfeer. Er is een bereidheid 
om naar elkaar te luisteren. Maar waartoe dienen die contacten? 
Wat betekenen ze? We zouden een gemeenschappelijke visie moe
ten hebben op de toekomst van Bosnië. Maar als we daar over 
gaan praten, duiken soortgelijke tegenstellingen op als die tussen 
de regerende politici in Pale en Sarajewo, misschien alleen op een 
iets ander spanningsniveau .. . Die gesprekken hebben dus eigen
lijk niet zo veel zin. En als we het al onderling eens zouden kun
nen worden over sommige punten, dan krijgen we de gewone men
sen niet mee. Er is hier nog zoveel haat, zoveel wantrouwen. Naar 
mijn mening moet er eerst democratisering binnen de entiteiten 
plaatsvinden, pas daarna kunnen er contacten tussen de verschil
lende politieke partijen van de entiteiten worden gelegd." 

Plnvsiè versus Karadzic 

Inmiddels is een aantal maanden verstreken, maar de aanwijzin
gen dat de analyse van Ivanic serieus moet worden genomen, zijn 
sterker geworden. Zo verschenen er artikelen in het dagblad 
Dnevni Avav, de in Sarajewo verschijnende en regeringsgetrouwe 
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krant van de Moslims, artikelen waarin gespeculeerd werd over 
een nieuwe opdeling van Bosnië. Hierin werd openlijk gezinspeeld 
op de mogelijkheid dat de Servische autoriteiten in Pale bereid 
zouden zijn Banja Luka, de grootste stad van de RS, af te stoten. 
Het oostelijk deel van de RS zou in dat geval veel nauwere banden 
kunnen aangaan met Servië. 
Een ander teken aan de wand is de marginalisering van Plavsic, 
die begin april openlijk kritiek begon te spuien op haar voormali
ge medestanders, Karadzic en Krajsnik, die zichzelf volgens haar 
op allerlei manieren verrijken (vooral via smokkel). Zij verdienen 
miljoenen, maar dragen geen cent af aan de noodlijdende repu
bliek. Een mismoedige Plavsic: "Als we geen belastinginkomsten 
hebben, hebben we geen toekomst. Zo kunnen we niet overleven." 
Bij de besprekingen over nauwere samenwerking tussen de RS en 
de Federale Republiek Joegoslavië, kwam Plavsic er al niet meer 
niet aan te pas. Door zich te verzetten tegen het overeengekomen 
verdrag en door ook nog eens het leiderschap in Pale te beschuldi
gen van corruptie en malversaties, maakte ze zich helemaal 
'onmogelijk'. Eind juni kwam het tot een openlijke uitbarsting. De 
presidente werd door Bosnisch-Servische politiefunctionarissen 
een nacht in verzekerde bewaring gesteld en moest vervolgens 
een beroep doen op de internationale strijàkrachten van SFOR om 
terug te kunnen keren naar Banja Luka. Daar kondigde zij aan de 
strijd tegen haar voormalige medestanders voort te zetten. 
Inmiddels is zij zelfs door Karadzic en zijn handlangers uit de par
tij gezet. 
Dit betekent echter nog niet dat Plavsic nu tot de gematigden 
moet worden gerekend. Plavsic gelooft echt in het 'ideaal' van een 
etnisch zuivere, Servische staat en heeft zo haar eigen motieven 
om zich te verzetten tegen mannen als Krasjnik, die meer 'prag
matisch' zijn ingesteld (in gewoon Nederlands: oorlogsprofiteurs). 
Vanuit haar 'oprechte' instelling stoort zij zich aan corruptieprak
tijken die de belangen van de RS schaden. Ze weigert uiteraard 
mee te doen aan politieke spelletjes die tot de tweedeling cq onder
gang van de RS kunnen leiden. Zo zijn Plavsic en Ivanic vanuit 
heel verschillende kanten in het anti-Pale, anti-Milosevic kamp 
beland, - 'bien étonné de se retrouver ensemble'. 

Over de nabije toekomst kunnen natuurlijk geen stellige uitspra
ken worden gedaan. Zeker is wel dat het politieke klimaat in de 
RS steeds verder verslechtert en dat het proces van verloedering 
en verpaupering voorlopig zal doorgaan. Intussen zal de dreiging 
aanhouden van een nieuwe oorlog, waarvan mag worden aange

nomen dat die zal beginnen in Brcko, maar waarvan niemand 
weet waar en wannneer die zal eindigen. • 
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I E 
DEBAT 

De terugkeer als oplossing 
Migratie, emigratie, immigratie, integratie, 

REMIGRATIE 

M
igratie en remigratie zijn van 
alle tijden. Talloze Europeanen 
zijn in het verleden naar andere 

werelddelen geëmigreerd en sommigen 

zijn na een aantal jaren weer terugge
keerd. Dat gebeurde en gebeurt nog steeds 
met in Nederland wonende allochtonen. 
Door het ontbreken van de benodigde mid
delen om in het land van herkomst een be
staan op te bouwen, blijft remigratie be
perkt tot het 'particuliere initiatief van de 

meer vermogenden, ontoereikend voor die 
groepen die vermoedelijk de meeste rede- . 
nen hebben om te vertrekken. 
Ik ben van mening dat een goed remigra
tiebeleid een 'winstgevende' onderneming 
voor zowel de remigrant als voor de achter
blijver zou kunnen worden. 

Een groot deel van de huidige werkloos
heid is structureel en dat impliceert dat 

door Vinko Prizmic 

In het huidige beleid ten 
aanzien van migranten en 

migratie is te weinig aandacht 
voor de mogelijkheid van 

terugkeer, oftewel remigratie. 
Terwijl dat in veel gevallen 

voor alle partijen op termijn 
de meeste voordelen biedt. 
Volgens Prizmic moet het 
migrantenbeleid opnieuw 

worden ingericht waarbij de 
mogelijkheden voor remigratie 
- niet alleen voor asielzoekers -

sterk moeten worden 
uitgebreid. 

een aantallaaggeschoolden, vooral allocht-
.'--------------------------------e. 

onen, tot de 'pensionering' werkloos zal 

De hamvraag hierbij is: wat hebben wij, 
achterblijvers, er voor over en wat krijgen 
we er voor terug? Voor de remigrant-in-spé 
is de hamvraag: wat schiet hij daarmee op 
en voor hoe lang? De antwoorden kunnen 
in het algemeen gegeven worden: Neder
land krijgt een aantal woningen ter be
schikking, de druk op huisartsen, specia
listen, ziekenhuizen, sociale diensten, ar
beidsbureaus, woningsubsidies, scholen 
etc. wordt verminderd. 
De remigrant krijgt de mogelijkheid om in 
de hem vertrouwde omgeving, bewapend 
met ervaringen uit het westen, een zinvol 
bestaan op te bouwen, zijn dokter in eigen 
taal aan te spreken en niet voor de meest 
simpele en de meest intieme problemen 
afhankelijk te zijn van de vertaling van 

zijn minderjarige nakomelingen, en zich 
niet meer tweederangsburger te voelen. 
Kortom: een kans om een beetje geluk
kig(er) te worden. 

blijven. Dit betekent dat ze, hoe dan ook, levenslang de solidariteit 
van de werkenden moeten aanspreken. Aan de ene kant is dit een 
enorme aanslag op de collectieve middelen en aan de andere kant 
is het beslist geen vetpot voor de uitkeringstrekkers. Ze zijn onte
recht een doorn in het oog van de werkenden en aan de andere 
kant kan ik me moeilijk voorstellen dat zij zich gelukkig voelen. 
Als we het hierover met elkaar eens kunnen worden - en dat lijkt 
me niet moeilijk -, dan kunnen we serieus gaan kijken naar moge
lijke oplossingen. 

Remigratiebeleid voor wie? 

Hierbij dient vermeld te worden dat het remigratievraagstuk op 
een verlegen en verbrokkelde wijze de Tweede Kamer heeft be
reikt. Maar de voorzichtigheid waarmee dit gebracht wordt, laat al 
zien dat de voorstellen te partieel (zullen) zijn om een structurele 

oplossing te kunnen vormen. Het remigratievraagstuk heeft al
leen dan kans van slagen als het grondig wordt voorbereid en als 

alle geïnteresseerden en belanghebbenden een kans krijgen om 
aan de totstandkoming van het beleid mee te werken. 

Villko Prizlllic is jOllrtlalisl/prtblicisl ell slaat op de kalldidatelllijsi vall D66 
voor de Ttveede KlImer 
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Welke doelgroepen zouden in aanmerking kunnen komen voor een 
gericht remigratiebeleid? De vraag is simpel en gecompliceerd te
gelijk. Mijn antwoord luidt: alle allochtonen die voor een nader te 
definiëren tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces. 
Om tot een zinvol remigratiebeleid te komen moeten we dus eerst 
de doelgroepen nader definiëren. Naar mijn mening dient men 
zich in eerste instantie te concentreren tot de volgende catego
rieën: 

1. De gepensioneerden (65+). 
2. (Langdurig) werklozen tussen 45 en 65 jaar. 
3. Werklozen uit de 'tussengeneratie' (geboren in het land van 

herkomst, als tieners naar Nederland gekomen). 

4. Werklozen van de tweede generatie. 
5. Asielanten. 

Om een mogelijk misverstand te voorkomen: de remigratie kan 
uitsluitend op volledig vrijwillige basis geschieden. De samen]e. 

IDEE -AUGUSTUS '97 

ving I 

te tre 
gekOl 
werv, 

Alsw 

dat v 
spele 

De ~ 

Final 
doelg 

baar. 
bruik 
derla 
neni: 
Wat e 

ben 2 

de g 
land 
mige 
wooru 
rige z 

denzj 

een VI 

die k( 
voord, 
Dew( 

wordE 
leven! 
van de 

trouw 

Lang 

Van el 
ders', 
redelij 

zullen 
rechti; 
van hl 
waper 
warme 

'TUSSI 

De 'tu: 
heid 0 

kend, 
gezam 
voor d 
komst 

de, mE 
bijsche 

mede\l 
een " w 

landse 
van he 



ving (de overheid) dient voorwaardenscheppend en stimulerend op 
te treden, er zorg voor te dragen dat alle gemaakte afspraken na
gekomen worden en dat de intensieve voorlichting eerlijk doch 
wervend geschied. 

Als we de vijf genoemde groepen apart bekijken, dan zien we reeds 
dat voor het beleid steeds verschillende basisvoorwaarden een rol 
spelen om de remigratie geslaagd te doen zijn. 

De gepensioneerden 

Financieel gezien is dit een makkelijke 
doelgroep. AOW is immers exporteer
baar. Dat van dit voordeel meer ge-

Tweede generatie 

De tweede generatie, vaak beter opgeleid en goed Nederlands (en 
andere moderne talen) sprekend, is een ongekende rijkdom voor 
het Nederlandse en 'vaderlandse' bedrijfsleven. Het is jammer dat 
we dat in Nederland nog niet ingezien hebben. Deze jonge mensen 
die zich vaak gediscrimineerd en miskend voelen, kunnen in het 
toerisme, industrie, handel en andere branches zeer winstgevend 
ingezet worden. Hun authentieke tweetaligheid en kennis van bei-

de culturen is van een onschatbare waarde. 

Asielanten 

De asielanten kwamen en komen 
grotendeels noodgedwongen bruik gemaakt wordt door Ne

derlanders dan door allochto
nen is dan verbazingwekkend. 
Wat deze mensen nodig heb
ben zijn de zekerheden over 

Sommige maatregelen zouden 
een efficiënte bijdrage 
kunnen leveren aan de 

naar Nederland uit bijna alle 
delen van de wereld. Soms, na 
de verandering van het poli
tieke klimaat in het land van 

de gezondheidszorg in het 
land van herkomst en in som
mige gevallen een acceptabele 
woonruimte. De medische- en ove-

ontwikkelingssamenwerking 
met een aantal (moeder)landen 

herkomst, vertrekken ze weer, 
al dan niet vrijwillig. Het vrij

willige vertrek zou gestimuleerd 
kunnen worden. Hun situatie is 

vergelijkbaar met die van de 'gastar
beiders' en de 'tussengeneratie': een 

baan is er voor hen veelal niet en die zijn ook 

rige zorgkosten in ontwikkelingslan-
den zijn lager dan in Nederland en dat is 
een voordeel voor Nederland. De betaling van 
die kosten geschiedt in harde valuta en dat is een 
voordeel voor die landen. 
De woonruimte kan door het Nederlandse bedrijfsleven gebouwd 
worden en dat is nóg een voordeel voor Nederland. De kosten van 
levensonderhoud in die landen zijn lager, en dat is in het voordeel 
van de remigrant. Om over het warmer en gezonder weer, een ver
trouwde omgeving etc. nog maar te zwijgen. 

Langdurig werklozen 

Van een groot deel langdurig werkloze en/of afgekeurde 'gastarbei
ders', waarvan de jongsten ca 45 jaar oud zijn, weten we met een 
redelijke zekerheid dat ze nooit meer aan het arbeidsproces deel 
zullen nemen. Zij zullen dus hier of ergens anders 'uitkeringsge
rechtigden' blijven. Het vertrek van deze mensen naar de landen 
van herkomst zou een goede oplossing voor beide partijen zijn. 'Be
wapend' met een financiële zekerheid, zou een deel ervan toch voor 
warme stranden kiezen. 

'Tussengeneratie' 

De 'tussengeneratie' (18 - 35) dreigt de 'gastarbeiders' in werkloos
heid op te volgen. Slecht opgeleid, vaak slecht Nederlands . spre
kend, heeft deze groep ook weinig kans op de arbeidsmarkt. Een 
gezamenlijke inspanning van de overheid en het bedrijfsleven kan 
voor deze jongeren winstgevende projecten in de landen van her
komst scheppen. De meeste van die landen hebben b.v. uitsteken
de, maar nog onderontwikkelde toeristische mogelijkheden. Een 
bijscholing kan van deze jonge mensen uitstekende tweetalige 
medewerkers in het toerisme maken. Hier is wederom sprake van 
een-'win-win-)VÏn-win situatie': voor de remigranten, de Neder
landse samenleving, het Nederlandse bedrijfsleven en het land 

van herkomst. 
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moeilijk te creëren. Een overbruggingssubsidie kan 
aanzienlijk bijdragen aan hun vertrek. De vormen van de subsidie 
kunnen variëren van een passende opleiding, (her)bouw van 
woonruimte, het opzetten van een bedrijfje, tot een jaar voortzet
ting van uitkering in het land van herkomst. In de toekomst zal, 
gelet op snelle veranderingen in vele landen, (het ontstaan van 
oorlogen en het sluiten van vrede) de duur van asielrecht toch ge
conditioneerd moeten worden. Dat wil zeggen: opvang voor de tijd 
die echt nodig is in plaats van permanente vestigingsvergunning. 
Zo'n aanpak kan twee doelen dienen: als eerste voorkomt het dat 
een aantal landen leegloopt en stimuleert net de (her)opbouw van 
die landen en als tweede wordt het acceptatievermogen van de 
gastlanden verhoogt. Alleen op die wijze zal een garantie kunnen 
ontstaan dat alle mensen die een tijdelijke opvang nodig hebben, 
die dan ook kunnen krijgen. 

Een eerste begin 

Het bovenstaande is een eerste voorstel, dat voor vele verbeterin
gen vatbaar is. Maar het kan een begin zijn. Wettelijk en admini
stratief zijn er nog veel obstakels. De benodigde middelen zijn er, 
maar die zijn verspreid over vele afzonderlijke sociale potten. Voor 
de uitvoering is een centraal fonds, samengesteld door bijdragen 
uit de bestaande potten noodzakelijk. Het bedrijfsleven zou het ei
gen voordeel bij deze aanpak kunnen inzien en zich erbij kunnen 
aansluiten; van bouwondernemingen, exportlimportbedrijven tot 
de toeristische industrie. Uitvoering van bovenstaande ideeën zou 
tot een betere maatschappelijke acceptatie van allochtonen kun
nen bijdragen. Sommige van de voorgestelde maatregelen zouden 
tevens een efficiënte bijdrage kunnen leveren aan de ontwikke
lingssamenwerking met een aantal (moeder)landen. Me dunkt, 
een actief en breed remigratiebeleid biedt voldoende voordelen om 
het bestaande beleid van pappen en nathouden eens te doorbreken . • 
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SIGNALEMENTEN 

De doorgeschoten 
jaren '60 
De socioloog en journalist Herman Vuysj e heeft een reputa
tie als het aat om het aan de kaak stellen van intellectuele 
taboes. In eerdere publicaties, zoals onder meer 'Lof der 
dwang' uit 1989, viel hij het taboe op overheidsinterventie 
en overheidsdwang, en de zijns inziens te grote gevoeligheid 
voor privacyaantasting aan. Eerder had hij al het taboe op 
de erkenning van etnische verschillen aangekaart. In zijn 
nieuwste boek, kortweg 'Correct' geheten, komen deze drie -
volgens Vuysje typisch Nederlandse - taboes samen. 

I n 'Correct' presenteert hij een zoektocht 
naar de achtergronden van het doorwer

ken van de succesvolle trend van individu
alisering en toenemende autonomie van de 
periode 65 - 75 tot diep in de jaren tachtig. 
De ontvoogding van de prive-sfeer juicht 
Vuysje toe, maar in het publieke domein is 
de trend doorgeschoten en heeft hij geleid 
tot krachtige taboes op overheidsdwang, 
privacykwesties en etnische omgangsvor
men. Verscheidene maatschappelijke mis
standen werden door deze taboes op 
dwang en controle niet of niet tijdig er
kend: criminaliteit en spijbelen. onder al
lochtonen, HW-besmetting van hemofilie
patienten door bloedtransfusie, uitkerings
fraude, drugs en prostitutie. 
Als aanvechter van zogenaamde 'idées re
cues' en hun kwalijke gevolgen is Vuysje 
overtuigend en plaatst hij zich in de lange 
traditie van intellectuelen als Flaubert en 
Multatuli. Als socioloog en in zijn verkla
ringen is Vuysje minder briljant. Aan het 
slot presenteert hij een lijstje van factoren 
waarom de jaren zestig-ideëen zo lang heb
ben kunnen doorwerken in Nederland. 
Naast niet culturele factoren als de aard
gasrijkdom en de omvang en duur van de 
Nededrlandse geboortegolf, bestempelt hij 
"Het sterke conformisme waarmee de 
spraakmakende elite vasthield aan totems 
en taboes" (p. 190) als voorname factor 
voor de continuïteit van het gedachtengoed 
van de jaren zestig. Dat verklaart nog 
niets, lijkt mij . Het is eerder een herfor
mulering van de vraag, want ideëen kun
nen alleen lang doorwerken als mensen 

eraan vasthouden. Waarom was de elite zo 
conformistisch? Wat was er voor hen te 
winnen of te verliezen? Op zulke cultuur
sociologische vragen geeft Vuysje helaas 
geen antwoord en dat maakt zijn betoog 
ietwat irritant. Want aan gelijkhebberij en 
het toespelen van zwarte pieten achteraf, 
heeft niemand behoefte. (AV) 

'Correct: Weldenkend Nederland sinds de 
jaren zestig', Herman Vuysje, 
Uitgeverij Contact, Amsterdam 1997 
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Politieke partijen 
en 
minderhedenbeleid 

Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de politie
ke partijen hun opvattingen 
over minderhedenbeleid en 
integratie begin jaren negen
tig hebben gewijzigd. En wel 
in de richting van 'verhar
ding' en 'verrechtsing' 

Deze veronderstelling is thans weten
schappelijk onderzocht door Alfons 

Fermin, sociaal cultureel wetenschapper 
aan de Universiteit van Utrecht. 
Zijn proefschrift 'Nederlandse politieke 
partijen over minderhedenbeleid, 1977-
1995' beoogt zelfs het eerste systematische 
overzichtswerk te zijn van de meningen 
van politieke partijen omtrent dit onder
werp. 
Als methode hanteerde Fermin de zoge
naamde vocabulaire-analyse. Hij heeft ge
tracht het discours van partijen te reconst
rueren aan de hand van nota's, rapporten 
en andere publieke uitingen (Tweede Ka
merdebatten). Deze uitingen heeft hij ver
volgens ondergebracht in drie politiek-filo
sofische perspectieven op integratie van 
minderheden: het neo- en het sociaal libe
ralisme, communitarisme en neorepublica
nisme. Het begrip integratie voorzag hij 
van drie dimensies, dimensies waarin het 
begrip burgerschap een andere betekenis 
heeft: de sociaal-economische, de sociaal
culturele en de politiek-juridische. 
Voor de politieke partijen zijn de conclusies 
van Fermin nogal teleurstellend. Er zijn 
inderdaad verschuivingen opgetreden, zo 
stelt hij, vooral in de richting van een ster
ke nadruk op de sociaal-economische inte
gratie. Dit alles onder invloed van het op
rukkende neo-liberalisme. 
Echter, afgezien van de puur wetenschap
pelijke waarde van het proefschrift is zijn 
onderzoek totaal overbodig om deze con
clusie te kunnen trekken. Elke oplettende 
waarnemer van het publieke discours zou 
tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Ook in 
zijn verklaringen is Fermin helaas weinig 
opzienbarend: zakelijker opstelling over-
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heid en een afname aandacht voor cultuur 
en identiteit ten gunste van integratie in 
de arbeidsmarkt. Eigenlijk is vooral zijn 
positieve beoordeling van het minderhe
denbeleid 'oude stijl' opmerkelijk. 
Opmerkelijk zijn echter zeker zijn opmer
kingen over de inhoud van de (weten
schappelijke) rapporten van de politieke 
partijen. Hij zegt daarover op p. 253: "Bij 
alle partijen zijn wel van zulke halve waar
heden aan te wijzen die niet te verifiëren of 
zeer eenzijdig zijn.". 'I\vee pagina's verder 
brengt hij het zelfs tot: " Kortom, het zou 
de partijen niet misstaan als ze kritischer 
naar hun eigen onbewezen of eenzijdige 
aannamen zouden kijken" (p. 255). Hier 
wreekt zich de keuze van Fermin voor een 
vocabulaire-methode. Hij had zich de naï
viteit van bovenstaande uitspraken kun
nen besparen door eens met de makers van 
zulke rapporten te praten en erachter te 
komen waarom zij schrijven wat zij schrij
ven. (AV) 

'Nederlandse politieke partijen over minder
hedenbeleid, 1977-1995', Alfons Fermin, 
Thesis Publishers, Amsterdam 1997 

Apokalyptischevertellingen 
tegen de tijdgeest 
'We leven in een bezeten wereld', aldus Herman Ver

beek, priester, landbouwkundige en politicus, en 

actief op alledrie de terreinen. 

Verbeek (1936) loopt al enige tijd mee 
en waarschuwt al geruimte tijd tegen 

de neo-liberale tijdgeest. Tegen het gebrek 
aan richting, tegen de tekortschietende 
kritiek, tegen het grenzeloze karakter er
van, tegen de vergrauwing en ontkrach
ting van de politiek en de democratie. Zijn 
stijl is ronduit apocalyptisch en Verbeek 
geneert zich daarvoor niet. Sterker nog, hij 
noemt zich zelfs een Apokalypticus die op
roept: "tot inzicht, tot verzet, van individu
ele tot breed georganiseerde mobilisatie 
van tegenkrachten." (p. 102). 

De teksten zijn eenvoudig en rechttoe 
rechtaan. Voor wie zich hierdoor en de apo
calyptische inhoud niet laat afschrikken, 
heeft Verbeek vaak behartenswaardige 
dingen te zeggen. Het boek is volgens de 
achterflap een oproep tot verzet in vredes
tijd, maar voor Verbeek is het wel degelijk 
oorlog en de vijand is een ideologie die 
geen ideologie wil zijn: het neo-liberalisme. 

Geld of je leven 
In 'Geld of je leven' van de kritische Uitgeverij Ravijn in 
Amsterdam wordt een poging gedaan om een wereldwijd links 
offensief te suggereren tegen het dominante neo-liberalisme. 

De teksten uit onder meer de Verenig
de Staten (Noam Chomsky), India 

(Vandana Shiva), Latijns Amerika (Ruben 
Zamora en Eduardo Galeano) en Neder
land (o.a. Jelle van Buuren, Mirjam de 
Rijk) zijn echter vooral geschreven voor 
hen die toch al niet meer geloven in het 
heil van het neo-liberalisme en laten voor 
twijfel geen enkele ruimte. Neo-liberalen 
zullen zich door de 
polemische aanpak 
van deze auteurs 
nooit laten overtui
gen. Een gemiste 
kans. Misschien 
had men beter en
kele woordvoerders 
van de vrije markt 
zelf aan het woord 
kunnen laten. Het 
wachten blijft dus 
op een serieuze aan 

val op het neo-liberalisme die hoogst waar
schijnlijk pas succesvol kan zijn als deze 
door een dissident - Bolkestein in zijn zo
veelste glansrol als doorbreker van taboes? 
- wordt ingezet. (AV) 

'Geld of je leven: Over de vrije markt en an
der sprookjes', Kees Stad (red.), 
Uitgeverij Ravijn, Amsterdam 1997 
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'Tegen de tijdgeest; zestien teksten ', Î' 
Herman Verbeek, 
DABAR-LUYTEN, Aalsmeer 1997 



Illusies van 
Den Uyl? 

Het kabinet-Den Uyl en de 
herverdeling van macht, 
kennis en inkomen (1 973-
1977)! 

I n 1988 is het een kwart eeuw geleden 
dat het kabinet-Den Uyl aantrad. Dit 

jubileum vormt voor de Vereniging voor de 
Geschiedenis van de Twintigste Eeuw 
CVGTE) aanleiding een eerste balans op te 
maken. 

In 'Illusies van Den Uyl?' staat het ideaal 
van herverdeling van macht, kennis en in
komen centraal. Historici en politicologen 
onderzoeken op welke manier het kabinet
Den Uyl deze idealen concreet vorm heeft 
gegeven en welke problemen zij daarbij 
ontmoetten. Ex-ministers en staatssecre
tarissen krijgen de gelegenheid kort te rea
geren op de wetenschappelijke bevindin
gen. 

Op het congres wordt het kabinet-Den Uyl 
niet alleen beschouwd als een erfgenaam 
van de jaren zestig, maar ook als een be
langrijk erflater. De organisatoren zoeken 
dan ook niet alleen naar de inspiratiebron
nen van de zo heftig beleden idealen, maar 
ook naar de naijlende effecten van het ka
binetsbeleid. Ook komen zaken als politie
ke cultuur en partijpolitieke verhoudingen 
aan de orde. Het geheel wordt afgesloten 
met een panel waarin Frits Bolkestein en 
Ed van Thijn optreden. 

Illusies van Den Uyl? 

Nijmegen, 16 januari 1998 

Organisatie: VGTE, in samenwerking met 
het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis (Nijmegen), Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (Groning
en) en Vakgroep geschiedenis (KUN). 

Inlichtingen: 
drs. Jan Ramakers (CPG), 
tel. 024 - 361 59 18: 
Mary Bluyssen (Congresbureau KUN), 

tel. 024 - 360 20 84. 

Tussen Rede 
en Verstand 

Lezingencyclus 1997 

Over de relatie tussen 
wetenschap , politiek 
en de toekomst 

SWB en Bestuurdersvereniging D66 

I n het kader van de lezingencyclus 'lUs
sen Rede en Verstand zal prof. dr. K. 

Goudswaard, hoogleraar sociale zekerheid 
aan de RU Leiden op 4 september a.s. 
een lezing geven getiteld 'De toekomst van 
de sociale zekerheid'. Arthie Schimmel, 
Tweede-Kamerlid, zal een co-referaat hou
den. 

De lezing vindt plaats op het landelijk se
cretariaat: 
NoordwallO te Den Haag, 
aanvang 20.00 uur. 
Nalezing en coreferaat is er ruimte voor 
discussie. 
De toegang is gratis. 

Op 6 november is er een lezing met als 
thema Milieubeleid en kwaliteitszorg bin
nen ondernemingen. 
Deze lezing wordt gehouden door prof.dr 
Wim Hafkamp, hoogleraar Milieukunde 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het Tweede-Kamerlid Marijke Augusteijn 
zal een co-referaat houden. 

Meer informatie: 

Monique Oomes 
Bestuurdersvereniging 
070 - 356 6046 

Allan Varkevisser 
SWB 
070 - 356 6047 
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Thema's komende 
nummers van Idee 

Nummer 5 oktober 1997 

• Gezondheidszorg met o.a. een interview 
met minister Borst 

Nummer 6 december 1997 

• Politieke partijen 
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Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Uitgaven nieuwe stijl 

SWB-boeken 

Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,

Cahier nieuwe stijl 

De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 1996, f 15,

..., Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, 1997, f 15,-

• Uitgaven oude stijl 

Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,

Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 

Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 

De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-

Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 1993, f 10,

In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 1993, f 10,

Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 1994, f 10 -

Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 12,50 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, f 10,00 

De mythe van de ruimte, Een politiek·culturele benadering van de ruimte, 

1996, f 10,-

Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,

Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 1995, f 5,00 

De waarde van de democratie, 1994 f 2,50 

In de basis voorzien, 1996, f 12,50 

Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

Speciale uitgave 

1 

De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur, red. 

Kees Schuyt en Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 

Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,- Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. Los: f12,50. 

Geef '5 een abonnement 
Ca ä e a u /-
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Idee is de moeite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
gen. Want zo 'n cadeau komt zes keer per jaar terug. 

Bel even 070-356.60.66 
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"IK WAS 'N MAKELAAR 
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VERBORGEN GEBREK" 
"U weet wel hoe dat gaat. Overspannen huizenmarkt, meer vraag dan aanbod. 

Toch probeer je je klanten zo goed mogelijk onder dak te helpen. 
Vóór je het weet benje nergens anders meer mee bezig. Je ontwikkelt onge

merkt een 'verborgen gebrek': een gebrek aan inhoudelijke bagage. 
Terwijl je vroeger juist zo geboeid was door politiek en cultuur. 

Daarom heb ik mezelf de juiste courtage beloofd: tijd voor wat me buiten m'n 
werk bezig houdt. Niet meer de Woonkrant, maar inhoudelijk 

bouwen aan kennis. Met Idee bijvoorbeeld." 

Idee. De juiste fundering. 
Bel nu voor een inspirerend abonnement 070 - 356.60.66. 

Studenten krijgen f40,- korting. Informeer naar de regeling. 
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Gezondheidszorg: 
ideaal, wens en realiteit 

Ziektekosten, zorg en verantwoordelijkheid van de overheid 
door Hehriëtte Roscam Abbing 
Prof.mr. H.l!l.C. Roscam Abbing, hoogleraar gezondheidsrecht, over de verantwoorde
lijkhé'id van de overheid voor een doelmatig, rechtvaardig en beheersbaar stelsel van 
gezondheidszo g voor de 21e eeuw. 

Een houdbaar stelsel? 
door Frans Hoefnagel en Tineke Stegeman 
In reactie op het artikel van Roscam Abbing proberen Hoefnagel en Stegeman nog iets 
verder in de toekomst te kijken. Wat zijn de ontwikkelingen die het medisch landschap 
sterk zullen doen veranderen en welke vragen roept dat op? 

''.Een ziek mem "Î8 geen kapotte auto" 
Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst 
Arts, minister, PQlitica en wetenschapster Els Borst over de menselijke maat in de 
gezondheidszo~ de macht van de patiënt en het omgaan met technologie. 

Voorbij de (on)zalige onwetendheid 
door Pieter Fokkink 
De introductie van nieuwe technologieën genereert nieuwe moge)ij~eden "n de gezonCI
heidszorg als het gaat om het scheppen, in stand houden en beëfudigen van het men~
lijk leven. Hoe kunnen we tegenover deze ontwikkelingen het reCht op ze~hikking 
en de menselijke vrijheid waarborgen? 

Stlctements: Branelende kwesties in de gezondheid.szorg 
066-'IWeede Kamerlid Roger van Boxtel over de wenselijkheid van een gezondheids
effectrapportage, neona oog Hens Brouwers over grenzen aan het medisch-technolo
gisch ingrijpen bij pasge renen, en gezondheidajurist Theo Hooghiernatra over privacy
regels in de gezondheidszorg. 

En verder : 

Moet Nederland deelnemen aan de EMU? 
door Thijs de Ru.yter van Steveninck 
Een beschouwing over de voor- en nadelen van de deelname van Nederland aan de EMU. 
Volgens de Ruyter van Steveninck wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Er rest 
Nederland geen ander alternatief dan mee te doen met de EMU, als het er ooit van komt. 
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REDACTIONEEL 

De politieke maat 
De menselijke maat in de gezondheidszorg is een uitdagend 

discussie-thema voor het komende congres van D66. Ondanks 

de boeiende en gedegen congrestekst sta ik toch wat ambiva

lent tegenover de poging om dit onderwerp juist binnen een 

politieke partij te bediscussiëren. Mijn · tweeslachtigheid heeft 

niet zozeer te maken met het onderwerp of de aanpak, maar 

veeleer met de context: de politieke partij D66, die soms 

onder curatele lijkt te staan van de eigen fractie in plaats van 

andersom. Hierdoor gaat de politieke maat - het oordeel over 

de politieke haalbaarheid van voorstellen, gegeven de zetel

verdelingen in de kamer en de vooraf ingeschatte stemver

houdingen - een dominante rol spelen en zijn open discussies 

over de menselijke maat bij voorbaat kansloos. 

Laat ik dit illustreren aan de hand van een voorbeeld dat niet direct met gezondheidszorg te 
maken heeft, maar wel een goede illustratie is van de vervorming van het politieke besluit
vormingsproces: het AOW-potje. 
Tijdens een discussie over de toekomst van de sociale zekerheid tussen enkele wetenschap
pelijke onderzoekers en enkele D66 kamerleden op 4 september j.l, bleek er volledige over
eenstemming te bestaan over het feit dat de reservering van een AOW-potje niet veel meer 
is dan symboolpolitiek. Het zou veel rationeler zijn om het bedrag van de reservering in een 
keer van de staatsschuld af te boeken, maar gezien de politieke verhoudingen en de gevoe
ligheid van het onderwerp - de nieuwe Drees, Wim Kok, hangt sterk aan het realiseren van 
het AOW-potje - is direct afschrijven onbespreekbaar. Daarmee doen de politici de burgers 
dus tekort, terwijl de suggestie juist is dat men zo de toekomst veilig stelt. 
Nu terug naar de gezondheidszorg. Onlangs publiceerde de WRR het rapport 'Volksgezond
heidszorg'. Daarin bepleit de Raad een sociale ziektekostenverzekering voor iedereen. Niet 
alleen vanwege de rechtvaardigheid van zo'n systeem, maar vooral ook om de gezondheids
zorg voor iedereen op langere termijn betaalbaar te houden. Door het instellen van een alge
mene sociale verzekering kan de toenemende premiedruk beter worden verdeeld en de doel
stelling van een algemene toegankelijkheid en gelijke kwaliteit in de gezondheidszorg wor
den gehandhaafd. Met andere woorden, de WRR stelt voor een basisverzekering in het leven 
te roepen voor een basispakket aan gezondheidszorgvoorzieningen. Maar bij het begrip 'basis' 
beginnen onmiddellijk de raderen van het politieke steekspel te draaien. De herinneringen 
aan het onzalige plan 'Simons' van de gelijknamige staatssecretaris leven op en dat is al ge
noeg om het voorstel van een basisverzekering politiek onbespreekbaar te maken. Hier zien 
we dus hoe wederom de politieke maat de uitkomst van een besluitvormingsproces bepaalt. 
De vraag is echter steeds, in wiens voordeel? 
De rol van de politiek en, die van de kamer in het bijzonder is toch niet zozeer de economi
sche en politieke haalbaarheid van wetswijzigingen en van regeringsbeleid te toetsen, maar 
het publieke belang te wegen. En dat kan alleen vrij van last en ruggespraak. Deze vrijstel
ling geldt niet alleen voor de kamerleden, maar ook voor de politieke partijen zelf. En zo kom 
ik uiteindelijk uit bij de kern van mijn ambivalente houding tegenover de discussie over de 
menselijke maat. Als de beroepspolitici niet in staat zijn om de discussie binnen de eigen par
tij in zeker mate vrij te laten van partij-electorale overwegingen, dan zal een discussie over 
de menselijke maat nooit verder komen dan een academische exercitie en een intellectuele 
mijmering van hoe het ook zou kunnen zijn. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn. 

Allan Varkevisser 
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Ziektekosten, zorg 
en verantwoordelijkheid 

van de overheid 
door Henriëtte Roscam Abbing 

D e gezondheid van de bevolking 
is een graadmeter voor de effec· 
tiviteit van het volksgezond· 

heidsbeleid. De overheid is verantwoorde· 
lijk voor de zorg voor, en bescherming van 
de gezondheid. De gevolgen voor de ge· 
zondheid van beleid op andere terreinen 
vallen daar ook onder. De Nederlandse ge· 
zondheidszorg kent een redelijk hoog peil. 
Dit is van belang voor het welzijn van indi· 
vidu en samenleving. Hoe gezonder de be· 
volking, hoe meer arbeidsproductiviteit en 
hoe gezonder de economie. 
Gezondheidszorg·voorzieningen zijn er 
voor alle groeperingen van de bevolking, 
de preventieve vaccinatie· graad is hoog en 
belangrijke nieuwe technologieë~ komen 
meestal snel ter beschikking van een ieder. 
Er hangt wel een steeds hoger prijskaartje 
aan. De beheersbaarheid van de kosten 

Tien jaar na de publicatie 
van het roemruchte rapport 
van de commissie Dekker 
maakt Roscam Abbing de 

balans op. Van de aan
bevelingen van Dekker in de 
richting van flexibilisering, 

privatisering en meer 
marktwerking is - gelukkig -
niet veel terecht gekomen. 
In de gezondheidszorg zijn 

de mogelijkheden voor 

Enkele uitgangspunten 

De burger heeft. recht op medisch noodza· 
kelijke zorg, die van goede kwaliteit en be· 
taalbaar is. De overheid heeft. tot taak 
hiervoor de noodzakelijke garanties en 
overige randvoorwaarden te creëren. Deze 
taak is alleen daarom al complex, omdat 
er een permanente spanning is tussen het 
scala van medische mogelijkheden, dat in 
aard, variëteit en intensiviteit groeit (er 
gaat nooit wat af, er komt alleen maar bij) 
en veranderende zorgbehoeft.e enerzijds 
en het beschikbare middelen·kader ander· 
zijds. Zowel om inhoudelijke redenen, als 
vanwege de beperkte middelen moet het 
beleid prikkels bevatten voor verantwoord 
consumptief gedrag en voor doeltreffende, 
doelmatige, patiënt gerichte hulpverle· 

marktwerking beperkt. 

staat centraal in het overheidsbeleid. Zui· 
nig met zorg, trechteren à la Dunning en doelmatigheidsprikkels 
moeten bijdragen aan beheersing van kosten en zo rechtvaardig 
mogelijke verdeling van schaarste. 
Ondanks alle inspanningen kunnen toch vraagtekens worden ge· 
plaatst bij de mate waarin het beleid effect sorteert. In Nederland 
wordt al sinds jaren gepoogd een rechtvaardig en doelmatig ziek· 
tekosten·stelsel tot stand te brengen, dat van goed niveau en be· 
taalbaar is. Het ziektekosten· stelsel is weinig homogeen en on· 
danks pogingen tot verbetering, zijn er de nodige problemen. Min· 
der strakke aansturing vanuit de overheid heeft. strategisch ge· 
drag uitgelokt van belanghebbende partijen. Dat is problematisch 
met het oog op de (financiële) toegankelijkheid van de zorg. Daar 
komen nog bij de gevolgen voor de gezondheidszorg van strategi· 
sch gedrag van werkgevers en particuliere verzekeraars als conse· 
quentie van privatisering van delen van de sociale zekerheid. 

Prof mr. B.D.C. Roscam Abbillg is hoogleraar GezollllheidMecht aan de 
Universiteit van Utrecht. 

ning en organisatie van zorg. Het complex 
van factoren stelt ook eisen aan het finan

cierings·systeem. Dit moet niet alleen rechtvaardig zijn, maar ook 
doelmatig, flexibel , transparant en consument-vriendelijk georga
niseerd. De overheid schept de bestuurlijke, juridische en finan
ciële randvoorwaarden om te bewerkstelligen dat de burger de 
zorg krijgt die hij nodig heeft. en geen zorg krijgt die niet nodig is. 
Dat de overheid de kwaliteit, toegankelijkheid en bekostiging van 
de gezondheidszorg moet bewaken en met name de zwakkeren in 
de samenleving moet beschermen staat niet ter discussie. Deze 
uitgangspunten zijn afte leiden uit artikel 22 van de Grondwet (1) 
en uit internationale verdragen: iedere burger heeft. recht te par
ticiperen in de medische mogelijkheden op basis van maatschap
pelijke solidariteit. Dat betekent met name: geen discriminatie bij 
de toegang tot de gezondheidszorg, billijke en redelijke lastenver
deling, een adequate financiële dekking voor voorzieningen die 
voor de volksgezondheid van belang zijn en voor die, waarop de 

(1) Artikel 22 Grondwet: De overheid treft maatregelen I,er bevorderillg van 
de volksgezondheid. 
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THEMA 

burger vanwege de kosten niet zonder 
meer zelf kan worden aangesproken. 
Kwaliteit, bereikbaarheid en beschik

baarheid alsmede financiële toegan
kelijkheid van de gezondheidszorg 
hangen nauw met elkaar samen, het 
zijn als het ware communicerende va
ten. Die onderlinge verwevenheid 
moet ook in het overheidsbeleid tot 
uitdrukking komen. Vanwege die ver
wevenheid kan de overheid zich bij
voorbeeld niet beperken tot regule
ring en sturing van alleen datgene 
wat via het publieke stelsel (de wette
lijke ziektekostenverzekeringen) 
wordt vergoed. De samenhang tussen 
de drie hoofdelementen van het recht 
op gezondheidszorg vraagt om een 
systematische benadering met het 
oog op een optimaal volksgezond
heidsbeleid. Het recht op kwalitatief 
verantwoorde zorg staat los van hoe 
die zorg wordt betaald (in het kader 
van een publiekrechtelijk ziektekos
tenstelsel of op particuliere basis). 
Aanbod van medische zorg buiten het 
kader van de wettelijke ziektekosten
verzekeringen heeft aanzuigen de 
werking op die verzekeringen, zoals 
bijvoorbeeld is gebleken uit privé-klinieken. Bij beleid gericht op 
beheersing van het aanbod aan voorzieningen moet daar rekening 
mee worden gehouden. Dit blijft ook aan de orde in een situatie 
dat om meer dynamiek in het stelsel te brengen, ziekenfondsen 
meer speelruimte krijgen voor het arrangeren van het zorgaanbod 
voor hun verzekerden. De verplichting van ziekenfondsen te zor
gen voor voldoende aanbod met het oog op de wettelijk gegaran
deerde, medisch noodzakelijke zorg is immers niet nauwkeurig af 
te bakenen. 

Ziektekostenverzekerings-stelsel 

Hoewel er overeenstemming bestaat over de overheidsverant
woordelijkheid in relatie tot het recht op gezondheidszorg, in die 
zin dat iedereen zonder financiële drempels en tijdig van noodza
kelijke voorzieningen gebruik moet kunnen maken, is het stelsel 
toch sterk versnipperd. Dit komt door de uiteenlopende opvattin
gen over de inrichting van het financierings-systeem. 
Het ziektekostenverzekerings-systeem bestaat al enige decennia 
uit verschillende componenten. De Ziekenfondswet (ZFW) en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn onderdeel 
van het wettelijk systeem van sociale zekerheid. Daarnaast is er 
een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor bepaalde ambte
naren en voorts particulier geregelde zorg (particuliere verzeke
ring of zelf betaald). 
De ZFW biedt een wettelijke garantie aan groepen uit de bevol
king tot een bepaalde inkomensgrens op bepaalde gezondheids
zorgvoorzieningen. De premie is naar draagkracht (en sinds 1989 
ook een nominaal premie-deel). Voor bepaalde voorzieningen geldt 
een eigen bijdrage, afhankelijk van de voorziening gemaximeerd, 
inkomensafhankelijk, of een vast bedrag. 

5 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

In aanvulling op de ZFW is voor de particuliere verzekerings
markt sinds 1986 een regeling van kracht, de Wet Toegang 
Ziektekostenverzekering (WTZ), die een basisvoorziening biedt 
aan diegenen die niet onder de reikwijdte vallen van de ZFW, 
maar wel in vergelijkbare financiële omstandigheden verkeren als 
de ziekenfondsverzekerde. (De ziekenfondsverzekering is primair 
bedoeld als een werknemersverzekering, de categorieën die er ver
plicht onder vallen vertonen over de jaren heen een wisselend 
beeld). Particuliere verzekeraars hebben voor deze groep een ac
ceptatieplicht voor een basispakket vergelijkbaar met dat van de 
ziekenfondsverzekering, de zgn. standaard-pakket-polis tegen een 
aan een maximum gebonden nominale premie. Deze is niet kos
tendekkend zodat een (vrij ingewikkelde) heffingsregeling is ge
troffen via toeslagen op de premie van particulier verzekerden, de 
zgn. solidariteitsheffingen. Zolang de verzekeraar met deze rege
ling geen financieel risico loopt, zijn prikkels om doelmatigheid te 
bevorderen afwezig. 
De AWBZ is een voorziening voor de gehele bevolking met het oog 
op met name langdurige zorg, zoals verpleeghuis, opvang van 
zwakzinnigen en langdurige thuiszorg. De premie is naar draag
kracht en er zijn eigen bijdragen. 
De aanspraken in het kader van de ZFW en de AWBZ zijn in rech
te afdwingbaar, de zorg wordt in principe in natura verleend. Om 
in de noodzakelijke vraag van de wettelijke verzekerden te kun
nen voorzien moeten de ziekenfondsen (en uitvoeringsorganen 
AWBZ), op basis van zgn. raam- of standaardovereenkomsten (uit
komsten van overleg tussen koepels, uvo's) voldoende overeen
komsten sluiten met hulpverleners en instellingen. Het overeen
komstenstelsel wordt wel het scharnierpunt van de wettelijke 
ziektekostenverzekeringen genoemd. Het is hèt middel jegens ver
zekerden uitvoering te geven aan de wettelijke ziektekostenverze-
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THEMA 

kering op dusdanige wijze dat het gelijkheidsbeginsel recht wordt 
gedaan, kwaliteit is gewaarborgd en doelmatigheid kan worden 
bereikt. 
Belangrijke voordelen van de wettelijke regelingen zijn dat de pa
tiënt bij de rechter zijn aanspraak kan verzilveren (=rechtszeker
heid, rechtsgelijkheid) en dat met de financiële draagkracht van 
de burger (=financiële solidariteit) rekening wordt gehouden. Dit 
geeft vorm aan gelijke rechtsbedeling en sociale rechtvaardigheid. 
Op beide aspecten is het recht op gezondheidszorg gericht. 

Beheersingsinstrumenten: noodzakelijke zorg 

king of afperking) in de aanspraken van verzekerden. De pijlen 
zijn vooral gericht op de aanbodzijde, die door de overheid wordt 
aangesproken op professionaliteit van handelen. Hulpverleners 
moeten gepaste zorg leveren, van goede kwaliteit en doelmatig. 
Zorg moet beperkt zijn tot het medisch noodzakelijke, er is geen 
aanspraak op onnodige en zinloze verrichtingen. Die zijn poten
tieel schadelijk voor de patiënt en veroorzaken kosten die afgaan 
van hetgeen beschikbaar is voor werkelijke noden. De overheid 
stimuleert verantwoord medisch handelen door budgetterings- en 
honoreringsregelingen, door aan te dringen op protocollen, richt-

lijnen, consensus en 'evidence based medicine'. 
Toch is er nog onvoldoende garantie dat alleen technologie 

De aanspraken uit hoofde van de ziekenfonds
verzekering ontwikkelen zich relatie.f autonoom. 
Vrijwel het gehele 'cure'-terrein (alsmede enkele 
'care'-aspecten) valt eronder, een aantal zeer spe
cifieke voorzieningen (bepaalde vormen van 
transplantatie, in vitro fertilisatie) daargelaten. 
Het wettelijke pakket is nog steeds in overwegen
de mate voorzieningen-gericht, ook al is schoor
voetend begonnen met zogenaamde flexizorg. Dat 
wil zeggen dat de zorg die de verzekerde nodig 
heeft wordt gegoten in een andere vorm dan de 
wettelijke aanspraak aangeeft. Doel hiervan is de 
verzekerde zorg op maat te bieden, die tegelijker
tijd doelmatig is. Dit gebeurt vooralsnog op subsi
diebasis. De vormgeving aan de regeling kan ove
rigens een barrière zijn en er zijn tariefmatige 
complicaties. Prioriteitenstelling ten aanzien van 
het wettelijk aansprakenpakket als geheel in sa
menhang bezien op basis van zorginhoudelijke cri

igen bijdrage 
en eigen risico 
lijken nauwelijk 
biJ te dragen aan 

van bewezen waarde in de gezondheidszorg wordt 
ingezet en dat daarvan gepast gebruik wordt ge
maakt. Daarvoor is meer nodig. De enkele aanwe
zigheid van technologie werkt defensieve genees
kunde in de hand, met name diagnostisch wordt al 
gauw op safe gespeeld om aansprakelijkheidsac
ties te ontlopen. De ziekenfondsen, die verplicht 
zijn onnodige en onnodig dure verstrekkingen te 
voorkomen, bieden te weinig tegenwicht. Het 
overeenkomsten-stelsel kan beter worden benut 

beheersing van 
medische 

om medewerkers (als onderdeel van goed mede
werkerschap) aan te spreken op het leveren van 
'noodzakelijke zorg' conform de medisch-professio
nele standaard. Daartoe is alle aanleiding omdat 
de technologisch geavanceerde apparatuur en de 
loonkosten primair verantwoordelijk zijn voor stij
ging van uitgaven, eerder dan een toegenomen be
roep op zorgvoorzieningen. 

consumptie, 
maar wel aan 
dmlnlstratiev 

lasten. 

teria komt weinig van de grond. Het wettelijke aanspraken
pakket is vrij ongedifferentieerd en meer niet dan wel geclausu
leerd. Pogingen om de vraag en de kosten te beheersen slagen niet 
altijd voldoende. Via eigen bijdragen en eigen risico wordt de pa
tiënt aangespoord om niet meer dan noodzakelijke zorg te consu
meren. Uit onderzoek blijkt overigens dat dit nauwelijks bijdraagt 
aan beheersing van medische consumptie, maar wel aan adminis
tratieve lasten. Pakket-uitdunning heeft voor enkele voorzienin
gen plaats gevonden (waaronder fysiotherapie ). Soms pakt een 
maatregel dusdanig onredelijk uit, dat weer moet worden bijge
stuurd (zoals bij de tandheelkunde). 
Ook gebrekkige systematische benadering bij op beheersing ge
richte maatregelen kan een reden zijn voor heroverweging van 
beleid. Zo moest de knip in de thuiszorg (splitsing over zieken
fondswet en AWBZ) waarmee beoogd werd aanzuigende werking 
op, en oneigenlijk gebruik van, de AWBZ tegen te gaan en markt
werking te bevorderen, het afleggen tegen ongelijke rechtsbede
ling bij de uitvoering. 
In de geneesmiddelensector zijn de instrumenten ook onvoldoende 
geweest om niet gewenste consequenties te voorkomen. Beperking 
van aanspraken van ziekenfondsverzekerden op extra-murale ge
neesmiddelen wordt door de farmaceutische industrie - om winst-
derving te voorkomen - ruimschoots gecompenseerd. Het voor
schrijven van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicaties 
om wordt gestimuleerd en er wordt ingespeeld op de vrijwel onbe
lemmerde instroom-mogelijkheden in de intramurale zorg. Mede 
daardoor nemen nieuwe, dure geneesmiddelen een onevenredig 
deel van het ziekenhuisbudget in beslag. De overheid heeft ook 
niet 'primair ingezet op behe'ersing door in te grijpen (door beper-

6 

Sturingsmechanisme: markt-p rikkels 

Door de groeiende zorgvraag is in de 'care'-sector (de AWBZ) eer
der sprake van onder-, dan van overaanbod en van te lange wacht
tijden. Deze voor de 'markt' onaantrekkelijke vormen van zorg blij
ven strak aangestuurd door de overheid, zonder risico voor de ver
zekeraar. Binnen die directe overheidssturing wordt aangekoerst 
op zorg op maat en flexibilisering in het zorgaanbod. Dit voorals
nog via een groot aantal subsidie-regelingen. Een risico daarvan is 
dat het aanspraken-systeem wordt uitgehold. 
Ten aanzien van die delen van de gezondheidszorg die voor de 
'markt' aantrekkelijk zijn (cure, Ziekenfondswet) heeft de overheid 
zich meer op afstand geplaatst, partijen hebben meer autonomie 
en zijn mede daardoor meer aan elkaar overgeleverd. De overheid 
hanteert voornamelijk marktgerichte instrumenten om beheers
baarheid van ziektekosten in het kader van de Ziekenfondswet te 
realiseren. Budgettering van instellingen en ziekenfondsen moet 
leiden tot beheersing van aanspraken. Voor de ziekenhuizen bete
kent dit een majeure operatie. Ziekenhuis-vervangende thuiszorg 
en de specialistische hulp worden geïntegreerd in het ziekenhuis
budget. Over het variabele deel van de ziekenhuiskosten moeten 
met gebudgetteerde ziekenfondsen afspraken worden gemaakt 
over volume en prijs. Daar komen nog enkele andere marktge
richte prikkels bij die zouden moeten bijdragen aan een meer flexi
bel en meer dynamisch systeem. Voorbeelden daarvan zijn: maxi
mumtarieven voor individuele hulpverleners, opheffing van de 
contracteerplicht van het ziekenfonds met iedere individuele hulp
verlener die daarom vraagt, het loslaten van de traditionele werk· 
gebieden van ziekenfondsen, een nominaal premiedeel waarvan 
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THEMA 

de hoogte door het ziekenfonds wordt bepaald op basis van de niet 
uit het toegekende budget te dekken kosten, en de mogelijkheid 
voor de verzekerde van ziekenfonds te veranderen. 
Kartelafspraken tussen ziekenfondsen over de zogenaamde band
breedte van de nominale premie, over werkgebieden en over con
tracteerbeleid en die tussen hulpverleners over tarieven doen deze 
prikkels echter grotendeels te niet. Flankerend beleid via de me
dedingingswetgeving is pas later ontwikkeld. De reikwijdte en 
werking daarvan (met name in relatie tot het overeenkomstenstel
se\) zijn vooralsnog onduidelijk. De grenzen van mededingings
wetgeving in relatie tot de positie van de verzekerde en de over
heidsverantwoordelijkheid daarvoor (rechtsgelijkheid, rechtsze
kerheid met het oog op tijdige, voldoende kwalitatief verantwoor
de zorgverlening) zijn nog niet voldoende verkend. 
De prikkels voor ziekenfondsen te komen tot een doelmatig over
eenkomstenstelsel hebben nog onvoldoende effect gesorteerd. De 
aandacht is eerder uitgegaan naar de verzekerden-markt dan 
naar de zorg-markt. Het ontwikkelen van een 'countervailing po
wer' is voor ziekenfondsen bij aanbod-beheersing problematisch 
vanwege de sterke positie van zorgaanbieders en omdat functio
neelomschreven aanspraken ontbreken. 

Strategisch gedrag 

Kritiekpunten op het systeem, die tien jaar geleden tot het advies 
van de Commissie structuur en financiering gezondheidszorg 
(commissie Dekker) hebben geïnspireerd, waren de verbrokkelde 
verzekerings- en financierings-systematiek, niet te rechtvaardi-
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gen verschillen in premie-heffing en premie-hoogte, gebrekkige fi
nanciële solidariteit tussen de verzekeringsblokken en gebrek aan 
solidariteitselementen in de particuliere verzekering, afschuif-me
chanismen door particulier verzekeraars (naar de voor hen risico
loze standaardpolis en naar de AWBZ), onvoldoende financiële be
heersbaarheid, weinig flexibiliteit en daardoor geringe mogelijk
heid voor substitutie, gebrek aan doelmatigheid in de hulpverle
ning en het verzekeringssysteem en complexe wet- en regelgeving. 
De basisverzekering ziektekosten van rechtswege waar op geleide 
van de Commissie Dekker vanaf 1987 naar toe is gewerkt, met 
ontschotting van de diverse verzekeringstakken en financierings
stromen, alsmede flexibiliteit in het aanbod, is niet doorgegaan. In 
plaats daarvan is het huidige kabinet overgestapt op het zoge
naamde convergentie-model, dat wil zeggen instandhouding van 
de compartimenten, en een geleidelijk naar elkaar toe groeien van 
ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeraar. De verande
ringen worden stap voor stap aangebracht. Markt-oriëntatie is 
daarbij het leidend beginsel om kosten te kunnen beheersen, ver
spilling tegen te gaan, onnodige verrichtingen uit te bannen en 
zorg te verlenen op een niveau dat medisch verantwoord is en het 
minste kost. De maatregelen die bij uitstek pasten bij het model 
van de basisverzekering moesten weliswaar niet tegelijk, maar 
wel in een bepaalde volgorde worden genomen, vanwege de sa
menhang van de verschillende onderdelen en zonder achterwege
lating van enkele daarvan, omdat anders de doelstellingen niet 
zouden worden bereikt. Een selectie daarvan is onder het conver
gentie-model ter hand genomen, echter weinig systematisch, niet 
methodisch en zonder 'overall'-regie. Mede daardoor heeft markt-
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gerichtheid in het stelsel ongewenste gevolgen gehad, markt-con
form gedrag van partijen is de toon gaan zetten, met gebruikma
king van de mazen in het systeem. Dit verstoort het op beheersing 
gerichte beleid. 
De Algemene Rekenkamer kwam in februari 1997 tot de conclusie 
dat onvoldoende rekening is gehouden met strategisch gedrag van 
ziekenfondsen als reactie op maatregelen ter vergroting van hun 
markt-oriëntatie. Ziekenfondsen hebben weliswaar marktgedrag 
ontwikkeld, maar dat krijgt, anders dan met het oog op aanspra
ken van de verzekerden behoort, niet primair vorm in op toegan
kelijkheid van zorg gericht 'inkoop-gedrag'. Allianties tussen zie
kenfondsen en particuliere verzekeraars hebben de belangen van 
de ziekenfondsen richting particuliere markt verschoven. Zieken
fondsen hebben concrete belangen gekregen in de zorgverlenings
sector en er zijn verbindingen met arbodiensten. Sommige zieken
fondsen participeren in collectieve contracten voor werknemers en 
kopen lange wachttijden van werknemers af via aanvullende ver
zekeringen, privé-klinieken en bedrijvenpoli's. Dit werkt ongelijke 
verdeling van de zorg in de hand en leidt tot pleidooien voortaan 
de ziektekostenverzekering via de werkgever te regelen in plaats 
van door middel van het ziekenfonds. Door de vrijages van de zie
kenfondsen met de particuliere verzekeringsmarkt zijn publieke 
gelden binnen de invloed-sfeer van private belangen gebracht. 
Daarbij is de rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van 
publieke middelen in het geding. Flankerend beleid met name via 
aan de nieuwe situatie aangepast toezicht moet dit tegengaan. 

Verandering verzekerd? 

Met diverse maatregelen is het nodige bereikt. Toch blijft de vraag 
of de beleidsmaatregelen wel voldoende vooraf worden getoetst op 
mogelijk ongewenste effecten, of voldoende wordt geanticipeerd op 
strategisch gedrag van belanghebbende partijen, of er voldoende 
oog is voor de eigen dynamiek van de sector, of het beleid wel altijd 
voldoende flankerend is, of de juiste randvoorwaarden wel worden 
geformuleerd. Kernvraag is of de koers die is gekozen voor het 
wettelijk ziektekostenverzekerings-systeem met de daarbij gehan
teerde strategie (stapsgewijs, maar het betreft wel steeds majeure 
veranderingen), in alle opzichten voldoet. Een krachtig substitu
tie-beleid zou volgens de Commissie Dekker bijdragen aan doel
matigheid van zorg, inclusief zorg op maat, alsmede het vraagstuk 
van de vergrijzing het hoofd kunnen bieden. Voorwaarden zijn dan 
wel een flexibel aanbod met flexibele organisatievorm, samenhan
gende financieringsstructuur, financiering van zorgfuncties in 
plaats van van instellingen en doeltreffende honorering. 
Tien jaar na het advies van de Commissie Dekker is een goed mo
ment de balans op te maken. Het financieringsstelsel is nog steeds 
versnipperd. Dit legt een hypotheek op de doelmatigheid van het 
ziektekostenverzekerings-stelsel, de inhoudelijke samenhang, de 
solidariteit, de rechtvaardigheid en de beheersbaarheid van kos
ten van zorg, beheer en management. Het stelsel van ziektekosten 
verkeert in een permanente overgangsfase. Dat heeft consequen
ties voor de rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtsbescher
ming. In de gezondheidszorg zijn de mogelijkheden voor markt
werking beperkt. Marktwerking leidt al gauw tot effecten die 
haaks staan op de doelstellingen van het stelsel, markt is geen 
basis voor financiële solidariteit, ziekte is geen product voor con
currentie. De wettelijke plicht van de ziekenfondsen voldoende 
zorg van kwalitatief verantwoord niveau te contracteren beoogt de 
verzekerde weliswaar zekerheid te geven, doch daarmee kan niet 
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worden volstaan. In een markt-georiënteerd stelsel schiet zelfre
gulering soms tekort. Naarmate de teugels worden gevierd, is het 
noodzakelijker voor de overheid over wettelijke bevoegdheden te 

beschikken om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. 
Een wettelijke voorziening gericht op omvang en voldoende sprei
ding van zorg is bijvoorbeeld nodig voor het geval de marktwer
king onvoldoende is. Algemene voorwaarden waar ziekenfondsen 
aan moeten voldoen en wettelijke eisen in verband met het over
eenkomsten-stelsel zijn van essentieel belang voor kwaliteit en 
doelmatigheid en om overwicht van één van de partijen te mitige
ren, de kwaliteit van het stelsel als geheel te bewaken en toezicht 
te structureren.Worden medewerkers aangesproken op goed hulp
verlenerschap, en de instellingen via de kwaliteitswet op verant
woorde zorg, ook ziekenfondsen moeten verantwoording afleggen 
en worden getoetst aan eisen van goed verzekeraarschap. De over
heid moet beschikken over effectieve corrigerende sancties, in
clusief de bevoegdheid aanwijzingen te geven. 

Van zorg verzekerd in de 21e eeuw? 

In tegenstelling tot de overeenstemming over de overheidsverant
woordelijkheid voor de toegang tot de gezondheidszorg, zijn de 
meningen over de grondslagen van de ziektekostenverzekerings
structuur en de uitwerking daarvan al decennia lang verdeeld. Er 
is verschil van mening over de vraag waar de grenzen liggen, wel
ke zorg voor een ieder beschikbaar moet zijn, in hoeverre de over
heid verantwoordelijkheid draagt voor het aanbod en voor de fi
nanciering van de zorg, en in hoeverre veldpartijen, hoe en in hoe
verre de sociale rechtvaardigheid via financiële solidariteit vorm 
moet krijgen en hoe het stelsel als zodanig beheersbaar kan blij
ven. Zolang er voor de uit volksgezondheidsoogpunt voor een ieder 
noodzakelijk beschikbare gezondheidszorgvoorzieningen verschil
lende beslissings-circuits zijn, met eigen belangen, en uiteenlopen
de verantwoordelijkheden voor het financiële risico, zullen on
rechtvaardigheden blijven bestaan, zal ondoelmatigheid voortdu
ren, zal transparantie gering, uitvoeringspraktijk gecompliceerd 
en reparatie-wetgeving onvermijdelijk zijn. 
De centrale vraag is hoe toegankelijkheid van zorg op basis van 
sociale rechtvaardigheid optimaal vorm kan krijgen in een besten
dig stelsel. Het doel van het wettelijk ziektekostenverzekerings
stelsel is garanties te bieden opdat iedereen zonder onevenredige 
drempel toegang kan hebben tot gezondheidszorgvoorzieningen. 
Essentiële kenmerken van zo'n stelsel zijn rechtvaardigheid, doel
matigheid en onderlinge solidariteit. Spreiding van financiële risi
co's op basis van het principe van de zwaarste lasten op de sterk
ste schouders ligt hierbij voor de hand. De WRR heeft in een 
recent, inhoudelijk goed onderbouwd advies over de volksgezond
heidszorg een uniforme publiekrechtelijke verzekeringsstructuur 
voor een beperkt pakket van aanspraken bepleit. Vanuit het per
spectiefvan het recht op gezondheidszorg verdient dit advies seri
eus te worden genomen. Alleen met een strikte methodische aan
pak van het gehele complex van problemen samenhangend met de 
structuur van de ziektekosten-verzekeringen kunnen de doelstel
lingen worden bereikt. Systematische analyse van de werking van 
het ziektekosten-stelsel en van stelsel-gerelateerde gevolgen van 
regelgeving, risico-analyse van voorgenomen maatregelen en 
periodieke effect-rapportages, financieel èn sociaal-maatschappe
lijk, zijn nodig om structurele beslissingen te onderbouwen, die 
maatschappelijk verantwoord zijn om de volgende eeuw in te 
gaan . • 
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Een houdbaar stelsel? 
door Frans Hoefnagel en Tineke Stegeman 

H et artikel van mevrouw Roscam 
Abbing geeft een goed overzicht 
van de huidige stand van zaken 

van de gezondheidszorg en het overheids
beleid, maar we menen dat een aanvulling 
nuttig is, met name met het oog op de na
bije toekomst. Wij willen ons richten op 
verschillende ontwikkelingen die de ko
mende jaren steeds intensiever van bui
tenaf op de volksgezondheid en het over
heidsbeleid dienaangaande zullen inwer
ken. Deze ontwikkelingen roepen nieuwe 
politieke vragen op en D66 zal in dit sterk 
veranderende medische landschap haar 
positie moeten bepalen. Over een aantal 
van deze vragen, in relatie tot demografi
sche verschuivingen, technologie en toene
mende economisering en internationalise
ring gaat onze bijdrage. 

Een blik in de toekomst van 
het stelsel van 

gezondheidszorg leidt niet 
alleen tot lastige vragen, maar 
ook tot nieuwe mogelijkheden. 

troon van de ziektelast in de bevolking ten 
gevolge van de vergrijzing en de daarmee 
gepaard gaande stijging van de kosten van 
de zorg. Maar is het financiële probleem 
wel het belangrijkste? Ook hier passen 
enige kanttekeningen. 
Allereerst moet onderscheid worden ge
maakt tussen de kosten van 'care', oftewel 
verzorging, en 'cure', geneeskundige be
handeling. In de kosten van de 'care' zijn 
in Nederland ook veel elementen van ou
derenzorg van niet-medische aard onder
gebracht. Bij de kosten van 'cure' gaat de 
aandacht vooral uit naar de kosten die 
aan het einde van het leven worden ge
maakt. Hier speelt nog al eens de gedach
te dat die kosten voor een deel te maken 
hebben met het te lang doorbehandelen 
van ouderen en een te grote inzet van me
dische technologie. De gedachte dat de 

De belangrijkste politieke 
vraag is echter hoe de 

overheid kan inspelen op de 
demografische, technologische 
en economische veranderingen 

om het publieke belang 
van een goede volksgezondheid 

veilig te stellen. 
• 

Demografische verschuivingen 

De Nederlandse bevolking veroudert. Deze veroudering heeft twee 
componenten: mensen leven langer, er komen dus meer ouderen, 
en het geboortecijfer is teruggelopen, waardoor het aantal jonge
ren afneemt. Dat is een geleidelijke ontwikkeling. Daarbovenop 
heeft zich in Nederland nog een incidenteel verschijnsel voorge
daan. In de vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog was het ge
boortecijfer in Nederland relatief hoog, maar degenen die deel uit
maakten van deze geboortegolf hebben zelf relatief weinig kinde
ren gekregen. De naoorlogse geboortegolf wordt dus nu gevolgd 
door een aanzienlijk minder omvangrijke generatie. Deze samen
loop van structurele en conjuncturele elementen betekent in de
mografische termen dat de bevolkingsopbouw in Nederland bin
nen korte tijd drastisch verandert. Tussen 1980 en het jaar 2000 
loopt het aantal 17 -jarigen met dertig procent terug. Per 1 januari 
1966 telde ons land ruim 3,5 miljoen personen van 55 jaar en ou
der; daarvan was 58 procent (2.1. miljoen personen) ouder dan 65 
jaar. De naoorlogse geboortegolf bereikt na het jaar 2010 het vijf
enzestigste levensjaar. De voorhoede van deze geboortegolf zal om
streeks 2030 hoogbejaard (85 plus) worden en dan zal ruwweg een 
kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn (SCP 
Rapportage ouderen, 1996). Ter nuancering: rond het jaar 2045 zal 
de vergrijzingsgolf zijn weggeëbd en de bevolkingspiramide weer 
een evenwichtiger beeld laten zien. 
De politieke aandacht gaat vooral uit naar het veranderende pa-

Fral/s Hoefnagel is wetenschappelijk medewerker van de WRR. 
Til/eke Stegeman is werkzaam bij de Gezondheidsraad. 
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• 
kosten rond het levenseinde vooraf goed te 

bepalen zijn is niet juist. Pas in retrospectie kan men vaststellen 
dat de bepaalde kosten voor een stervende patiënt, van welke leef
tijd dan ook, misschien niet gemaakt hadden hoeven worden. 
Maar tussen het stellen van de diagnose en het sterven ligt vaak 
een lange weg van langzaam verminderende meeropbrengst van 
medisch handelen. Het is meestal onmogelijk maanden of zelfs 
weken vooraf te voorspellen welke patiënten zullen overlijden. Het 
is ook niet goed mogelijk vooraf aan te geven welke kosten men 
maakt voor 'zorg aan het einde van het leven' en welke voor poten
tiële levenswinst. Deze factoren beperken de mogelijkheid om de 
kosten van gezondheidszorg voor mensen in hun laatste levensfa
se te reduceren. Wij willen er bovendien op wijzen dat in veel fi
nanciële beschouwingen vergeten wordt dat de langere levens
duur en de daaraan gerelateerde kosten per persoon sterk worden 
opgevangen door het groter aantal jaren dat men premie betaalt. 

Solidariteit onder druk 

Politiek lastiger is het volgende probleem. In onze huidige, van 
overheidswege gewaarborgde solidariteitsarrangementen, worden 
de kosten van de zorg voor ouderen voor een flink deel bekostigd 
door de premie-opbrengsten van de jongere werkende generaties. 
Algemeen aanvaarde publieke doelen van volksgezondheidsbeleid 
- als gelijke toegang tot kwalitatief goede voorzieningen en finan
ciële solidariteit tussen mensen met een hoog en laag medisch risi
co - worden aldus van overheidswege verzekerd. Risicosolidariteit 
impliceert ook solidariteit tussen generaties. Dit laatste is geen 
probleem zolang de omvang van de opeenvolgende generaties sta-
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biel is. Maar dat zal, zoals gezegd, voor de komende decennia 
steeds minder het geval zijn. Hierdoor komen de huidige solidari
teitsarrangementen en de daarmee verbonden publieke doelen on

der druk te staan. Ze worden extra kwetsbaar omdat er ook nog 
andere factoren negatief zullen inwerken op de huidige solidari
teitsarrangementen (zie verderop). 

Maar eerst een bij uitstek politiek vraagstuk dat te maken heeft 
met de relatie tussen gezondheidszorg- en andere voorzieningen 
voor ouderen. Uit oogpunt van rechtszekerheid zijn de financiële 
regelingen van de volksgezondheid superieur aan de meeste ande
re regelingen in de zorgsector. Men ziet dan ook een permanente 
druk vanuit de maatschappij om zoveel mogelijk zorgvoorzienin
gen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zieken
fondswet te brengen. Inhoudelijke argumenten voor deze bewe
ging liggen in de sfeer van 'integrale zorg voor oudere mensen'. 
Natuurlijk moet het ouderenbeleid samenhang vertonen zowel in 
zijn conceptie, als in zijn uitwerking. De samenhang staat immers 
niet alleen voor doelmatigheidswinst (1), maar bepaalt tevens in 
hoge mate de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening. Naast 
de financiële kant (de opwaartse druk veroorzaakt door de ver
grijzing), zijn er echter ook normatieve en bestuurlijke vragen in 
het geding: leidt dit proces tot ongewenste medicalisering van de 
ouderenzorg? En kan op toekomstige generaties ouderen niet een 
groter beroep gedaan worden voor wat betreft de eigen verant
woordelijkheid om op tijd maatregelen te nemen voor de niet-me
dische kosten van het ouder worden? Die kosten zijn immers voor 
de betrokkenen zelf in hoge mate te voorzien. Leidt de sterke fi
nanciële vermenging van kosten voor medische en niet-medische 
zorg niet tot bestuurlijke onhelderheid, omdat financieringsrege
lingen van de volksgezondheid worden gebruikt waarvoor ze niet 
bedoeld zijn? Is het wel verstandig de zwaarste overheidsverant
woordelijkheid, te weten het financieel garanderen van een alge
mene toegankelijkheid tot kwalitatief goede voorzieningen, te la
ten uitdijen tot het gehele brede terrein van de zorg? Dergelijke 
vragen gelden het hele terrein van het volksgezondheidsbeleid, 
maar ze komen bij het ouderenbeleid en bijvoorbeeld ook bij het 
gehandicaptenbeleid op dit moment pregnant naar voren. Aan de
ze vragen gaat eigenlijk een andere vraag vooraf: moeten we de 
brede WHO definitie van 'gezondheid' niet heroverwegen en terug
keren naar een beperktere definitie van gezondheid: de afwezig
heid van ziekten en beperkingen; waarbij determinanten voor 
ziekten en beperkingen betreffende in het domein van de gezond
heid, met name in het preventiebeleid, worden betrokken. Bevor
dering van welzijn en participatie van alle burgers zijn en blijven 
belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid, maar het is de 
vraag of hiervoor niet met lichtere overheidsinterventie kan wor
den volstaan. 

Technologische ontwikkelingen 

Technologie heeft een sterke inwerking op de gezondheidszorg en 
is evenals de vergrijzing onafwendbaar. Voor een klein land als 

(1) Een goed voorbeeld van doelmatigheidswinst geeft het Sociaal Cu/tllreel 
P/anbureOlt in zijn recelIte rapportage van ouderen (Rijswijk, 1977). 
Ouderen die in een aallgepaste wOllillg WOllell, doen veel minder vaak een 
beroep op professiollele luc/p. De kosten van volledige aal/passil/g van een 
douche of bad zijn even hoog als een tweewekelijkse wasbeurt door de 
kmisvf!rel/igillg gedurellde ee!, halfjaar. 
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Nederland is het grotendeels onmogelijk om technologische ont
wikkelingen aan de bron te beïnvloeden. Ze zijn in hoge mate au
tonoom. Daar komt bij dat de betreffende informatie steeds snel

ler en op een voor leken begrijpelijke wijze beschikbaar komt via 
allerlei communicatie-kanalen als televisie en Internet. Het is be
kend dat deze informatie het vraagpatroon van patiënten/consu
menten sterk beïnvloedt. 
Voor de manier waarop we met deze invloeden op het stelsel van 
gezondheidszorg moeten omgaan zijn geen simpele 'politieke re
cepten' te geven. Technologie heeft een ambivalente werking: ener
zijds zijn er mogelijkheden ontstaan om ziekten, handicaps en be
perkingen te verminderen, anderzijds dienen zich hierdoor lastige 
vragen aan. Ook deze vragen zijn niet alleen van financiële aard. 
Wij denken bijvoorbeeld aan de vele vragen rond de voortschrij
dende voortplantingstechnieken, aan de vragen rond het steeds 
verder ontrafelen van de genetische determinanten van ziekten en 
het steeds vroeger kunnen stellen van diagnoses van ziekten 
waarvoor (nog) geen behandelingsmogelijkheden bestaan, aan de 
vraag hoe om te gaan met de medische informatietechnologie en 
de daaruit voortvloeiend bedreigingen van de persoonlijke levens
sfeer. 

Solidariteitsarrangementen onder druk 

Uit oogpunt van overheidsbeleid en politiek het meest indringend 
is wellicht de verdere ontwikkeling van de prognostische medische 
technologie. Zij raakt het hart van ons volksgezondheidsbeleid op 
tweeërlei wijze. In directe zin raakt zij de door de overheid ge
waarborgde solidariteit tussen mensen met een hoog en een laag 
medisch risico; in indirecte zin de solidariteit tussen mensen met 
een hoog en laag inkomen. Ons huidige wettelijk financieringsstel
sel impliceert vooraf een herverdeling ten bate van mensen met 
hoge medische risico's èn ten bate van mensen met een laag inko
men. De overheid sluit daarmee de aanpassing van de individuele 
premie aan het feitelijk medisch risico van de verzekerde, waar dit 
maar enigszins mogelijk is, uit. Deze aanpassing is voor een zui
ver commerciële schadeverzekeraar normaal, sterker nog, zij is 
van existentiéél belang. Verdere ontwikkeling van de prognosti
sche medische technologie leidt ertoe dat bepaalde eigenschappen 
van verzekerden als risico-factor vooraf beter en vooral ook indivi
dueler bekend zullen zijn. Daarmee worden mogelijkheden voor 
aanpassing van de premie aan vooraf kenbare medische risico's 
steeds groter. Het onderscheid tussen sociale en commerciële ver
zekeraars wordt bovendien steeds veelzeggender; namelijk steeds 
minder uitsluitend een financieeltechnische zaak, maar een met 
grote maatschappelijke en dus politieke implicaties heeft. Hoe 
stellen we in de toekomst de risicosolidariteit veilig? Handhaving 
van het huidige duale stelsel met zijn onduidelijke mengvormen 
van sociale en commerciële verzekeraars, lijkt ons voor de toe
komst geen houdbare optie. 

Economie en gezondheidszorg 

Wij willen het niet hebben over de vraag of de gezondheidszorg 
door overheid en wetgeving, of door de markt moet worden gere
geld. Die vraag gaat naar onze mening te veel uit van twee con
trasterende beginselen, terwijl economen en andere wetenschap
pers steeds meer inzien dat overheid, wetgeving en markt elkaar 
nodig hebben. Het gaat om het gewenste evenwicht en dat inzicht 
leeft binnen D66 al langere tijd. Als men de keuze voor markt of 
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overheid als of/of probleem bena
dert, gaat men bovendien voorbij 
aan actoren als de non-profit instel

lingen en de professionals. 
Veel wezenlijker lijkt ons het onder
scheid tussen het publieke en pri
vate domein en de verschillende 
doelstellingen en spelregels die in 
elk daarvan moeten gelden. Waar 
in de particuliere sector de markt
werking en de contractvrijheid er
toe leiden dat burgers verschillend 
worden behandeld, is het kenmerk 
voor het publieke domein vooral dat 
de overheid universele, voor alle 
burgers geldende grondrechten vei
lig stelt. Ten aanzien van 'gelijk
heid' gelden in het publieke domein 
bijvoorbeeld door de overheid vast
gestelde doelen, zoals algemene 
toegankelijkheid tot kwalitatief 
goede basis-voorzieningen en (door 
de overheid afgedwongen) solidari
teit tussen mensen met hoge en la
ge medische risico's. Het is vervol
gens een pragmatische kwestie of 
men ter wille van de efficiency be-
paalde instrumenten uit de particuliere sector gebruikt om de pu
blieke doelen te realiseren. In de particuliere sector is bijvoorbeeld 
concurrentie tussen verzekeraars een goede zaak, in de publieke 
sector alleen voorzover de publieke doelen er beter door worden 
gediend. 
Juist ten aanzien van het onderscheid tussen het publieke en het 
private domein doen zich de laatste jaren belangrijke ontwikke
lingen voor. De 'factor mens' wordt in het productieproces van een 
sterk gedematerialiseerde economie steeds belangrijker en daar
mee het belang van werkgevers bij gezonde werknemers. Zorg 
voor de gezondheid wordt door hen niet meer alleen als een 'last' 
gezien. De herziene Nederlandse sociale wetgeving heeft boven
dien de werkgever een direct financieel belang gegeven bij gezon
de werknemers. Beide ontwikkelingen versterken elkaar. Werk
gevers(organisaties) willen steeds vaker voor al hun werknemers 
een particuliere verzekering afsluiten, buiten de Ziekenfondswet 
om. Aard en omvang van de aanspraken worden dan niet meer 
door de overheidswet bepaald. Particuliere verzekeraars van hun 
kant bieden werkgevers steeds meer all-in contracten aan: arbo
diensten, begeleiden van zieke werknemers, verzekeren van ziek
teverzuim èn zorgverzekeringen. In deze constellatie is de over
heid vooral een rol toebedacht voor de overblijvers, de economisch 
niet-actieven. 
Voor de politieke beoordeling van de vraag of dit een gewenste of 
een ongewenste ontwikkeling is, zijn ook nu weer niet zozeer de 
kosten, maar juist de impliciete verschuivingen van sociale gelijk
heid naar economische productiviteit aan de orde. Er vindt als het 
ware een verschuiving in de 'logica' van de gezondheidszorg 
plaats. Het zwaartepunt van de solidariteit wordt verlegd van het 
niveau van alle burgers naar dat van het individuele bedrijf en de 
bedrijfstak. Collectieve contracten via de werkgever zullen voor 
concurrerende verzekeraars dan een aantrekkelijk middel zijn om 
aan risico-selectie te doen. Deze koppeling van zorgverzekeringen 
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Controle bij de tandarts 

aan het werknemerschap maakt 'economische productiviteit' bo
vendien een belangrijke differentiërende factor bij de formulering 
van de aanspraken op zorg. 

Economische invloeden op de gezondheidszorg zijn - evenals die 
van de vergrijzing en de technologie - ambivalent te noemen: op 
zichzelf zijn ze niet goed of slecht. Het gaat om de manier waarop 
men daaraan vorm geeft. Dat volksgezondheidsbeleid mede soci
aal-economische doelen dient (zoals het weer arbeidsgeschikt ma
ken van 'uitvallers') is op zich een goede zaak. Essentieel is dat 
daarbij de eigen publieke doelen van het volksgezondheidsbeleid 
in het oog worden gehouden. Volksgezondheidsbeleid en sociaal 
economisch beleid moeten nevenschikkend aan elkaar verbonden 
zijn. Het één mag niet primair het instrument zijn voor het ande
re. 

Internationalisering 

Structuur, financiering en beleid ten aanzien van de gezondheids
zorg zijn vanouds zaken van de nationale overheden. Het verdrag 
van Amsterdam verandert hier weinig aan, de nieuwe bevoegdhe
den van de Europese Unie betreffen vooral de gezondheidsbe
scherming. In de institutionele vormgeving verschillen de natio
nale stelsels voor gezondheidszorg nog aanzienlijk. Formeel ge
sproken kan Nederland nog op de eigen manier volgens het alou
de consensus-model volksgezondheidsbeleid voeren. In zoverre 
lijkt er dus niets aan de hand. Maar het proces van internationa
lisering is niet alleen een formeel-juridische aangelegenheid. Het 
is vooral ook een economische zaak. Commerciële zorg- en verze
keringsinstellingen uit die Angelsaksische landen waar de gezond
heidszorg in sterke mate is geliberaliseerd, zijn allang spelers op 
Europees en veelal op wereld-niveau en zullen zich, naar ver
wachting, ook op de Nederlandse markt presenteren. De eisen van 
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het economisch vrije verkeer binnen Europa en het huidige 

Europese recht geven Nederland maar beperkte mogelijkheden 
om deze internationaal optredende commerciële verzekeraars aan 

bepaalde condities te binden. Bij sociale verzekeraars kan dat nog 
wel. 
Het mediabeleid heeft bovendien laten zien hoe via allerlei 'U

bochten constructies' nationaal beleid kan worden ontdoken. Dit 

soort constructies is ook bij de volksgezondheid goed denkbaar, 

zowel in de financiering als in de zorgverlening. Nieuwe commu

nicatie-technieken als Internet kunnen dit proces versterken. 

Juist nu sommigen minder enthousiast raken over 'Europa', 

dringt zich de vraag op of de solidariteit in de toekomst juist niet 
op Europees niveau moet worden geregeld. 

Conclusies 

Door het stellen van een aantal vragen hebben wij geprobeerd dui

delijk te maken dat de toekomstige problemen van volksgezond

heid niet in de eerste plaats van financiële aard zijn. 'Meer geld 
voor de gezondheidszorg' lost sommige problemen binnen het sys

teem op, maar het is niet het antwoord op vraagstukken die voort

vloeien uit de door ons gesignaleerde ontwikkelingen. Het is een 

normale zaak dat de productie en consumptie van gezondheids

zorg in een hoog ontwikkelde maatschappij als de onze stijgen. 

Niet die kostenstijging op zich, maar de vraag binnen welke ver

antwoordelijkheidsstructuur de volksgezondheid zich als groeisec

tor verder ontwikkelt, verdient naar onze mening nu de grootste 

aandacht. De vraag is of die groei zonder meer een publieke zaak 
moet zijn. 

'Meer doelmatigheid in de gezondheidssector' is een nastrevens

waardig doel, maar deze aanpak is onvoldoende gericht op de cru

ciale vraag van de toekomst: zijn onze publieke regelingen en 

instituties nog een goed antwoord op de zich sterk wijzigende 

Thuiszorg 
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externe maatschappelijke context? Het gaat erom dat we de 

krachten die steeds meer van buitenaf op het gezondheidsbeleid 
zullen inwerken analyseren om vervolgens onze publieke regelin

gen en instituties hieraan zo aan te passen, dat we de algemeen 
aanvaarde publieke doelen op langere termijn veilig kunnen stel
len. 

Vragen stellen is één zaak, ze beantwoorden is verre van eenvou

dig. Wij kunnen alleen de richting aangeven waarlangs naar onze 
mening gezocht moet worden. 

1. Herbezinning op de reikwijdte van het publieke domein en de 
collectieve verantwoordelijkheid. Hierbij past: 

- een herbezinning op de definitie van gezondheidszorg die nu 

steeds verder uitdijt naar andere terreinen; 

- een striktere bewaking door de overheid op de toelating van 
nieuwe, door de technologie mogelijk gemaakte medische dien

sten. Daaraan moeten algemeen geldende maatstaven van me
dische effectiviteit ten grondslag liggen 

2. Op institutioneel niveau moet de overheid kiezen voor een stel

sel dat de risico-solidariteit tussen alle burgers binnen het pu

blieke domein duurzaam en 'robuust' in de nieuwe context vei

lig kan stellen. De technologische, economische, internationale 

en juridische ontwikkelingen geven aanleiding om te denken 

dat dit het beste kan door alleen de sociale verzekeraars een 

plaats te geven in het publieke domein. 

3. Op bestuurlijk niveau moet de overheid vanuit haar unieke ver

antwoordelijkheid het publieke domein inrichten, maar dit niet 

in al zijn details beheersen. Zij moet primair zorgen voor een 

samenhangende structuur van taken en verantwoordelijkhe

den: aangeven wie wat moet doen. Professionals, non profit in

stellingen en lagere overheden hebben, bij de uitvoering van de 

hen opgelegde publieke taak een eigen verantwoordelijkheid. 

De overheid moet hun taken faciliteren en hen verplichten deze 

taakverdeling en de uitvoering daarvan voor 

de burger, de maatschappij en de overheid in

zichtelijk te maken. Een transparant stelsel, 

waarin de burger weet wat hij van welke ac

tor kan verwachten èn zicht heeft op de kwa
liteit die iedere actor levert, maakt naar ons 
idee de positie van de burger sterker dan het 

steeds verder verfijnd formuleren van patiën

tenrechten, met alle ongewenste juridificatie 

van dien. 

4.Marktelementen, zoals concurrentie, kunnen 
in het publieke domein een bescheiden rol 
vervullen. Maar, gegeven de publieke doelen, 
alleen voorzover ze gericht zijn op het berei

ken van doelmatigheidswinst. 
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Pleiten wij hiermee nu voor de zoveelste blauw- teer 

druk voor een stelselherziening? juis 

Nee ènja. Nee, omdat volksgezondheid te COID- stel 
plex is om te worden geperst in blauwdrukken enk 

die op de tekentafel zijn geconstrueerd. Ja, inle 

omdat de politiek een eigen en voortdurende de ( 

verantwoordelijkheid heeft 0!ll de volksgezond-

heid als publieke zaak aan nieuwe omstandig- AUcu 

heden aan te passen. • Piet. 
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"Een ziek mens is geen 
kapotte auto" 

Pieter Fokkink en Allan Varkevisser in gesprek met Els Borst 

I
nde congres tekst voor het najaars
congres wordt het stelsel van de ge
zondheidszorg de maat genomen 

waar het gaat om de aandacht voor de 
communicatieve verhouding tussen arts 
en patiënt. Het oordeel is hard: door de 
voortdurende aandacht voor doelmatig
heid en beheersbaarheid is de relatie tus
sen zorgverlener en patiënt onderge
sneeuwd geraakt. Het stelsel van de ge
zondheidszorg heeft een sterk technocrati
sche signatuur gekregen en er is nauwe
lijks meer aandacht voor het perspectief 
van de patiënt. 

Voor D66 dient de menselijke 
maat centraal te staan 

dreigt te ontstaan. De medische stand is 
zo in de techniek verdwaald geraakt en 
heeft zich daar zo in teruggetrokken, dat 
men de aansluiting verloren lijkt te heb
ben met datgene waar de patiënt mede 
behoefte aan heeft: menselijke aandacht 
en een goed gesprek. De diagnose is mees
tal snel gesteld en men heeft het techni
sche antwoord bij de hand, maar een mens 
is geen kapotte auto. Er is meestal meer 
aan de hand. 

in het stelsel van de 
gezondheidszorg. Zowel in 
politie~bestuurlijke zin als 
in de relatie tussen arts en 

patiënt. Hervormingen zullen 
ongetwijfeld op gevestigde 

belangen en culturele Tijdens deze congressen werd ook veel 
aandacht geschonken aan het verschil in 
benadering van de patiënt tussen manne
lijke en vrouwelijke artsen. Meer dan de 
helft van de medische studenten bestaat 
uit vrouwen en de vrouwelijke artsen zijn 
dus sterk in opkomst. En dat heeft de aan
dacht voor het onderwerp communicatie 
mijns inziens versneld. Vrouwen hechten 

barrières stuiten. 
De gezondheidszorg is voor D66 een be
langrijk veld, waarop veel te winnen en te 
verliezen valt. En niet alleen omdat de 
lijsttrekker tevens minister van Volksge
zondheid is. Voor D66 komt volgens de eer
der genoemde congrestekst "In de sector (.) 
een aantal waarden samen die D66 hoog 

Arts, minister, politica en 
wetenschapster Els Borst ziet 
echter geen onoverkomelijke 

hindernissen. 

in het vaandel heeft staan. Dan gaat het 
om de zorg voor het individu en de aandacht voor de menselijke 
maat, de zorg voor goede informatie en de aandacht voor weder
zijdse communicatie, en tenslotte om de zorg voor de vrije toegan
kelijkheid van de aandacht voor het democratisch toezicht." In het 
hierna volgende gesprek is de eerst politiek verantwoordelijke 
voor deze sector en deskundige bij uitstek, minister Els Borst, ge
vraagd wat zij van deze diagnose vindt en wat zij meent te kun
nen doen aan het realiseren van deze voor D66 zo belangrijke 
idealen binnen de gezondheidszorg. Een vakminister over de des
kundigheidsmacht van .de arts, het zelfhelend vermogen van men
sen en de toelaatbaarheid van technologische ontwikkelingen. 

"Het beeld van de gezondheidszorg als een in zichzelf gekeerd sys
teem dat zich op geen enkele manier aanpast aan de patiënt is 
juist, maar de sector zelf heeft deze diagnose gelukkig ook al ge
steld. Zo hebben de artsenorganisaties in de afgelopen jaren zelf 
enkele congressen aan het onderwerp communicatie gewijd. In de 
inleidingen bij deze congressen stond ook dat men zich realiseer
de dat er op het vlak van de communicatie een groot probleem 

Alla" Varkevisser is eindredactellr van Idee. 

Pieler Fokkillk is lid van de rednctie van Idee. 
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over het algemeen in hun werk sterker 
aan het communicatieve element. Uit on

derzoek blijkt dat zij gemiddeld langer met hun patiënt praten en 
ook beter, opener, naar de patiënt luisteren. 
Voor mij staat voorop dat de patiënt altijd centraal dient te staan: 
de klant hoort koning te zijn in de gezondheidszorg. Het gaat ten
slotte om zijn of haar lichaam en/of geest. De patiënt heeft boven
dien al voor de zorg betaald in de vorm van premies. In feite zou 
de patiënt in een behandelsituatie dus de dominerende partij moe
ten zijn. 
Echter, in de praktijk is het zo dat de patiënt zich telkens moet 
aanpassen aan het systeem van de gezondheidszorg. Langzamer
hand begint zich nu gelukkig een omslag af te tekenen dat het sys
teem zich aan de patiënt dient aan te passen. Dat komt ook naar 
voren uit begrippen als 'zorg op individuele maat' en het 'zorgcon-
tinuüm', 
In de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld betrekt men steeds 
meer en vaker cliënten bij het beantwoorden van de vraag hoe 
men in een bepaalde regio de zorg aan psychiatrische patiënten 
wil verlenen. Regelmatig ziet men RIAGG, psychiatrisch zieken
huis en soms RIBW met elkaar fuseren. Zodoende ontstaat een . 
multifunctionele eenheid die ervoor kan zorgen dat de patiënt niet 
meer tussen wal en schip hoeft te vallen. In iedere fase van het 
ziekteverloop kan dan passende zorg worden verleend. 
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Goed, de patiënt dient centraal te staan en het systeem 
van gezondheidszorg dient zich daaraan aan te passen, 
maar daarmee is nog niets gezegd over de rol van de 
politiek. 

D66 kan bijvoorbeeld proberen politieke druk uit te oefenen om dit 
aanpassingsproces te versnellen. Dit is onder andere mogelijk 
door meer macht bij de patiënten te leggen. Het begrip 'empower
ment' is daarop goed van toepassing. Daarbij draait het voor mij 
om de vraag hoe je als minister mensen, in dit geval patiënten, 
meer macht kunt geven? Nieuwe wet- en regelgeving speelt daar
bij een belangrijke rol. Vandaar dat ik met veel vreugde, ondanks 
de enorme tegenstand, de wet medezeggenschap van patiënten 
door de 'I\veede en Eerste Kamer heb geleid. 

Waarop was die tegenstand gebaseerd? 

Het CDA was vooral tegen vanuit een soort regentenhouding. Pa
tiënten mogen het niet voor het zeggen krijgen binnen instellin
gen, volgens het CDA. Daar zijn besturen en directies voor, zo re
deneert men. 

Maar ook artsen, die op zich positief staan tegenover 
medezeggenschap, beweren dat de patiënt zelf vaak 
aangeeft dat de arts het maar moet zeggen. Een grote 
groep patiënten blijft zich zeer afhankelijk opstellen 
tegenover de deskundige arts. 

Ik heb dat zelf ook wel ervaren in mijn persoonlijke contacten bin
nen de gezondheidszorg. Maar je kunt naast de wetgeving als 
medezeggenschap en klachtrecht, bijvoorbeeld ook depatiëntenor
ganisaties stimuleren. Zij kunnen tegenwicht bieden en zodoende 
als 'countervailing ' power' optreden tegenover de arts. Daarom 
richten we dit jaar nog een patiëntenfonds op waarvoor in totaal 
22 miljoen gulden beschikbaar komt. 

Consult bij de huisarts Foto : Peter Kievits 
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Ik heb zelf in mijn naaste omgeving gemerkt wat de betekenis kan 
zijn van patiëntenorganisaties. Mensen met dezelfde ziekte kun
nen via zo'n organisatie elkaar ontmoeten, leren kennen, informe
ren en ook steunen. Vooral bij chronische ziektes gaat dit op. Zo'n 
groep van chronische patiënten gaat zich na verloop van tijd mani
festeren als een groep van ervaringsdeskundigen die vinden dat 
de arts ook eens naar hen moet leren luisteren. En ze jutten elkaar 
ook op om naar een andere arts te stappen als de eerder toegewe
zen arts niet bevalt. Op die manier wordt de kritische houding van 
patiënten als klant bevorderd. Bij incidentele ziektes blijven pa
tiënten sterk afhankelijk van de houding van de artsen. Maar ver
pleegkundigen kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen. Zij 
hebben meestal minder de neiging om zich op een voetstuk te 
plaatsen. Aan de andere kant runnen zij op hun beurt de organisa
tie van het ziekenhuis en vinden het belastend als je als patiënt 
buiten de regels om iets wilt. Zo moet je vaak 's morgens al bepa
len wat je de volgende avond wilt eten. 

Je zou natuurlijk ook iemand met medische deskundig
heid maar onafhankelijk van de medische instelling -
zoals een huisarts - kunnen belasten met het versterken 
van de positie van de patiënt. 

Ik denk dat de huisarts de patiënt goed moet begeleiden en helpen 
om z'n weg te vinden in het grote bolwerk van de gezondheidszorg. 
Ik heb zelf ooit een pleidooi gehouden voor het toewijzen van een 
zogenaamde begeleidingsarts aan ziekenhuispatiënten. Deze zou 
de patiënt dan gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis kunnen 
begeleiden en waar nodig ondersteunen. Er zijn in ziekenhuizen 
veel jonge artsen die bezig zijn ervaring op te doen, in afwachting 
van een opleidingsplaats. Zij zouden daar heel geschikt voor zijn. 
Dan leren zij meteen te denken en te kijken vanuit het perspectief 
van de patiënt. 

Artsen beweren zelf het deskundigheidsaureool nodig te 
hebben om vertrouwen te wekken. Artsen kunnen bui
tengewoon onzeker zijn over de kwaliteit van hun diag
nose en het kan een negatief effect op de toestand van de 
patiënt hebben als die onzekerheid op de patiënt wordt 
overgedragen. 

Dat is ook waar. Je hebt als arts uiteindelijk te maken met biolo-
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gische verschijnselen en die zijn moeilijk te voorspellen. Je kunt Het 
een inschatting maken dat iets vanzelf over gaat, maar je hebt al- trar 
tijd te maken met een marge van onzekerheid. Je kunt de patiënt tiën 
niet helemaal meenemen op je eigen niveau in de besluitvorming te k 
en aarzelingen. Dan zouden de meeste patiënten gillend de kamer met 
uitlopen. Het is een spel en de term geneeskunst is wat dat betreft een 
zeer op z'n plaats. Maar de artsen mogen zich daar niet achter nat! 
gaan verschuilen en autoritair gaan doen. Het is toch een kwestie begJ 
van respect, goed luisteren en daar waar mensen kunnen meebe- gen: 
slissen, moet je ze ook die kans geven. D66 
Naar mijn overtuiging is het niet goed dat patiënten de regie over Als 
hun eigen leven uit handen wordt genomen. Het is ook niet bevor- wat 
derlijk voor het herstel. Je moet je eigen kracht en weerstand juist haa: 
gebruiken en ontwikkelen. Daarin ligt volgens mij ook het geheim kaa: 
van de alternatieve geneeskunst besloten. In de alternatieve en v 
geneeskunst ligt sterk de nadruk op het feit dat je jezelf moet 
genezen. Ziekte wordt daarbij niet als iets volslagen toevalligs 
gezien, maar in verband gebracht met de eigen levensloop. 
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In alle kankerinstituten in Nederland krijgen patiënten tegen
woordig de mogelijkheid om naast de reguliere behandeling aller
hande diëten te volgen, omdat men ook daar heeft ingezien dat de 

zelfwerkzaamheid aan het eigen herstel belangrijk is. Jezelfhele
maal passief overleveren is niet bevorderlijk voor het herstel. Dat 
herstel moet ook komen uit - wat ik zou willen noemen - het zelf
helend vermogen van de mens. Ik weet wel dat zoiets moeilijk con
creet te maken is ofte kwantificeren, maar de artsen die er een be
roep op doen zijn vaak heel succesvol. 

Laten we even terugkeren naar het thema van de relatie 
zorgverlener-patiënt. Wat kunnen we nog meer doen om 
het ideaal van gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt 
dichterbij te brengen? 

Naast wet- en regelgeving en geld voor patiëntenorganisaties, is er 
ook nog zoiets als 'management by speech': overal uitstralen datje 
het belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als er nieuwe richtlijnen worden 
ontwikkeld. Ik ga in de Kamer binnenkort discussiëren over het 
verstervingsbeleid in verpleeghuizen. Ik vind dat het beleid met 
betrekking tot versterven transparant moet zijn en dat men ver
antwoording tegenover de familie van de patiënt en de samenle
ving moet afleggen over wat er feitelijk wordt gedaan. Er dient een 
richtlijn te komen over hoe men met het onthouden van voedsel in 
verpleeghuizen moet omgaan. Deze richtlijn wordt dan ter toet
sing aan de Gezondheidsraad voorgelegd. En ik heb de raad al 
gezegd dat zij daar niet alleen de ethici, de juristen en de artsen 
naar moet laten kijken, maar dat zij ook de familie van bijvoor
beeld Alzheimer patiënten erbij moet betrekken. Door zo'n eis te 
stellen aan de Gezondheidsraad wordt de positie van de patiënt, 
in dit geval via de familie, bevorderd. 

Het beleid rond 'versterven' is vaak erg ondoorzichtig. 
Mensen weten vaak niet wat ze van een instelling kun
nen verwachten wanneer ze met name demente familie
leden of verwanten daar moeten achterlaten. Er heerst 
nog steeds een enorm taboe op het spreken over de dood, 
zelfs buiten de openbaarheid, en dat slaat terug op het 
'versterven'. Hoe kan het beleid binnen instellingen ten 
aanzien van het versterven dan transparant worden ge
maakt? 

Het valt mij op dat we op het gebied van de techniek wel alles 
transparant proberen te maken. Als het goed afloopt met de pa
tiënt, is elke arts bereid om alles uit en te na voor de televisie uit 
te komen leggen. Maar als de vraag aan de orde is hoe we omgaan 
met het sterven en wat ons beleid is omtrent het levenseinde van 
een demente patiënt, dan is die bereidheid er vaak niet. Het zijn 
natuurlijk allemaal gevoelige en genuanceerde processen, dat 
begrijp ik best, maar door er niet helder over te zijn creëer je vol
gens mij juist onrust. Deze discussie raakt ook aan een typisch 
D66-punt: zelfbeschikking. Je moet zelf je keuzes kunnen maken. 
Als je dement bent, kun je nog maar op één manier laten weten 
watje wilt, namelijk door dingen te weigeren. Als een patiënt her
haaldelijk voedsel en vocht weigert en het is iemand van wie het 
kaarsje aan het uitdoven is, en je geeft zo iemand dan toch vocht 
en voedsel, dan ben je bezig met dwang. En dat vind ik verkeerd. 

In de media wordt sterk het beeld gevestigd dat de poli
tiek vooral bezig is met beheersing van de kosten en ver-

15 

Eh Borst 

hogen van de efficiency binnen de gezondheidszorg. Het 
thema van de machtsrelaties en de positie van de pa
tiënt krijgt relatief weinig aandacht. 

Dat is inderdaad heel jammer. We dienen dat beeld te corrigeren, 
onder andere via ons verkiezingsprogramma. Eigenlijk zou het 
geld een achtergrondverschijnsel moeten zijn. Als wij als D66-ers 
het hebben over gezondheidszorg, dan denken we in de eerste 
plaats aan de menselijke maat en aan het primaire proces: iemand 
is ziek en hulpbehoevend en vraagt en krijgt hulp van zorgverle
ners. Aan de andere kant is het wel zo dat de vraag naar gezond
heidszorg min of meer oneindig is. Je kunt geen gezondheidszorg 
politiek voeren zonder een kostenbeheersingssysteem op te-leg
gen. Als je dat niet zou doen, dan zouden de bomen onherroepelijk 
tot in de hemel groeien. 

Verantwoordelijk voor de groei van de vraag naar 
gezondheidszorg worden vaak de demografische en de 
technologische ontwikkelingen genoemd. Er zijn echter 
heel duidelijk 'culturele' aspecten aan de orde. Het 
typisch moderne ideaal van 'een lang en gezond leven' 
bijvoorbeeld. 

Culturele elementen zijn heel belangrijk in de gezondheidszorg. 
Als je verschillende landen met elkaar vergelijkt, zelfs binnen 
Europa, dan bestaan er grote verschillen. In Duitsland bestaan 
ziekten die wij niet kennen en andersom. Wat is gezond? En meer 
in de sfeer van de psychiatrie: Wat vinden we nog normaal gedrag? 
De culturele factor is ook van belang bij de beantwoording van de 
vraag met welke mate van ongezondheid we genoegen nemen. Ge
zondheid is namelijk moeilijk te definiëren. Ik voel me bijvoor-
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beeld gezond zolang ik nog goed kan functioneren. Maar als ik me 
gezond voel, ben ik dan ook echt gezond? In veel gevallen gaat dat 
wel op. Iemand met suikerziekte, die goed in balans is, hoeft zich 
niet ziek te voelen. Naarmate wij mensen ouderen worden, krijgen 
we allemaal kwaaltjes die we niet eens meer als zodanig benoe
men. Maar je kan natuurlijk ook met dat alles naar de dokter lo
pen en eisen dat hij/zij er wat aan doet. 

Dat laatste wordt wel in hoge mate beïnvloed door het 
denken over ziekte en gezondheid, dus door de cultuur. 
We hebben een soort perfectionistische cultuur waarin 
alles wat dát ideaal verstoort ook onmiddellijk moet 
worden verholpen. Vrijwel niemand durft er openlijk 
voor uit te komen, maar feitelijk mankeert iedereen wel 
iets. Hoe creëren we een maatschappelijk klimaat waar
in mensen van zichzelf en elkaar accepteren dat dit soort 
kleine verstoringen er nu eenmaal zijn? 

Mgezien van het kostenaspect loert in een perfectionistische cul
tuur ook meteen het discriminatie-aspect om de hoek. Als je van 
jezelf geen hapering of oneffenheid accepteert, ga je ook een ander 
die zichtbaar iets mankeert minder mooi en geslaagd vinden. 
Ik denk dat het er uiteindelijk om gaat of mensen nog naar eigen 
inzicht en vermogen kunnen functioneren. Kan iemand doen wat 
hij/zij wil doen? Mensen met een handicap kunnen hun eisen op 
een indrukwekkende manier bijstellen. Ik heb zulke mensen vaak 
oprecht horen zeggen hoe gelukkig ze zijn. 

Mensen moeten leren willen wat ze kunnen. Maar hoe 
kun je dat vanuit de politiek bevorderen? We hebben 
lange tijd mensen die iets mankeerden in een keer hele
maal afgeschreven vanuit dat perfectionistische beeld. 

Er komt binnenkort een rapport van McKinsey uit over onder 
meer de verborgen werkloosheid in Nederland. We hebben inder
daad veel mensen in Nederland het etiket 'arbeidsongeschikt' ge
geven. Veel van deze mensen willen èn kunnen werken en willen 
'erbij horen' via het werk. Werk is een manier om deel van de 
maatschappij te zijn, collega's te ontmoeten, het gezellig te heb
ben. We moeten dan ook blijven proberen om een plek op de ar
beidsmarkt te creëren voor mensen met bijvoorbeeld een chroni
sche ziekte. 
Voor D66 is Nederland alleen een goed land, als iedereen er ook bij 
mag horen. Vanuit de fractie is veel tegen de uitsluiting gedaan 
via bijvoorbeeld de wet op de keuringen. Maar naast wet- en regel
geving gaat het natuurlijk ook om een houding van onder andere 
werkgevers. 

Er zijn technologieën in de gezondheidszorg die mensen 
helpen te voldoen aan het ideaal van de perfectionering, 
zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie. Is het denkbaar 
vanuit normatieve overwegingen sommige technologieën 
niet beschikbaar te stellen of niet te bevorderen? 

We kennen inmiddels de genderkliniek waar een geslachtskeuze 
wordt bepaald om niet-medische redenen. De D66-fractie is van 
mening dat als mensen dat per se willen en ze zijn goed voorge
licht over de geringe effectiviteit van de behandeling, dan mag je 
ze niet beletten. Maar aan de andere kant vormt het ook een aan
bod. Mensen redeneren toch dat als die voorziening er eenmaal is 

16 

en het draagt ook nog de naam 'kliniek', dan zal er toch wel iets 
van waar zijn. 

Over het algemeen huldigt u een pragmatisch stand
punt ten aanzien van technologische ontwikkelingen: 
eerst maar eens kijken wat er in de praktijk precies 
gebeurt en dan pas oordelen. 

Ik zal niet snel 'nee' zeggen tegen wetenschappelijke ontwikkelin
gen. Ik word daarin gesteund door specifieke voorbeelden uit de 
historie. Een eeuw geleden was de anesthesie onderwerp van 
enorme ethische discussies in Nederland. Het feit dat je iemand 
eerst bewusteloos moest maken om hem vervolgens te kunnen 
opereren was voor veel mensen onaanvaardbaar. De bloedtransfu
sie, het bloed van de één inbrengen in het lichaam van een ander, 
was voor velen ook een stap te ver. 
Wij zijn anno 1997 verwikkeld in onze eigen discussies. Wij roepen 
ook van bepaalde dingen dat het niet kan, maar hoe zal daar over 
100 jaar over gedacht worden? Nu is er geen enkel moreel argu
ment meer te bedenken tegen bloedtransfusie of anesthesie. We 
zijn allemaal kinderen van onze eigen tijd en we moeten niet te 
snel roepen dat een bepaalde technologie een stap te ver zou zijn. 
We moeten proberen het zo goed mogelijk moreel te doordenken. 

'keI technologische ontwikkelingen vloeien voort uit de 
behoefte om ze toe te passen. Artsen worden geconfron
teerd met problemen en gaan daarop in. 

Dat is waar, maar de onderzoekers aan onze universiteiten zijn 
niet te vergelijken met professor Sickbok uit de verhalen van Ollie 
B. Bommel. Professor J.P.M. Geraedts aan de Universiteit van 
Maastricht heeft onderzoek gedaan naar pre-implantatie technie
ken waarmee je erfelijke ziekten kunt opsporen alvorens het em
bryo terug te planten in de baarmoeder. Hij startte dit onderzoek 
omdat er echtparen bij hem kwamen met een vreselijke ziekte in 
de familie, die niet meer zwanger durfden te worden. En door het 
ontwikkelen van deze techniek hoopte hij deze mensen te kunnen 
helpen. 
De rol van de overheid en politiek omtrent de toelaatbaarheid van 
bepaalde technologieën is moeilijk vast te leggen. Ik denk dat we 
in onze samenleving moeten proberen om te verkennen welke ont
wikkelingen we met elkaar nog kunnen dragen en welke ontwik
kelingen we een stap te ver vinden. Je bent met elkaar steeds 
grenzen aan het verkennen waarbij je op een bepaald moment pi
ketpalen neerzet. Het resultaat is wel dat je enigszins meebeweegt 
met de technologische ontwikkelingen. 

Is klonen in bepaalde gevallen volgens u toegestaan? 
Bijvoorbeeld in de situatie dat een echtpaar een kind 
heeft met een aandoening waardoor de behoefte ontstaat 
aan genetisch identiek beenmerg. Met het beenmerg van 
een gekloond embryo zou het kind kunnen worden gene
zen. 

In dat geval wordt er een nieuw kind gecreëerd voor puur instru
mentele doeleinden. Persoonlijk trek ik daar een grens en als sa
menleving doen we dat ook. Je kunt niet alle ziekten en kwalen 
genezen. Er zijn nu eenmaal ziekten die leiden tot de dood. Het 
leven zelfleidt ook tot de dood. Als we dat niet meer kunnen accep
teren, gaan we de gekste dingen doen. • 
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Voorbij de (on) zalige 
onwetendheid 

Zelfbeschikking en vrijheid tegenover de 
ontwikkeling van medische technologie 

Door de ontwikkeling van de medische technologie zijn de mogelijkheden tot 

het scheppen, in stand houden en beëindigen van menselijk leven enorm 

toegenomen. Deze ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe ethische vragen 

rond toelaatbaarheid van technologische ontwikkelingen en medisch 

handelen. De paradox van de moderne medische technologie is dat het 

de vrijheid is, die het ons zo moeilijk maakt. 

B ovenstaande TV-reportage geeft 
kernachtig weer met welke on

. wennigheid wij nog steeds om
gaan met de technologie. We zetten graag 
technologie in, maar wanneer dat leidt tot 
het moeten nemen van beslissingen, krij
gen we het moeilijk. Zeker in situaties 
waarbij het leven als zodanig op het spel 
staat. 
Gedurende de laatste decennia heeft de 
ontwikkeling van de medische technologie 
een hoge vlucht genomen. De manier 
waarop wij oplossingen voor onze gezond
heidsproblemen trachten te zoeken is pri
mair technologisch van aard. De basis-

door Pieter Fokkink 

De gynaecoloog van de 
kraamafdeling van een groot 
ziekenhuis keek opgelucht in 

de camera met de mededeling 
dat 'de natuur' de ouders en 

hem heeft gevrijwaard van het 
moeten nemen van moeilijke 

beslissingen. De baby was 
dood ter wereld gekomen. 

.---------------------------. 

tuur raken. Programma's als AC-TV en 
Chirurgenwerk geven een kijk in de won
dere wereld van het medisch-technologi
sche handwerk. Kritische vragen naar de 
grenzen aan de repareerbaarheid van de 
mens worden niet gesteld. Het lijden dient 
verlicht en daartoe is alles mogelijk. On
dertussen dringt het beeld van het mense
lijk lichaam als 'bouwpakket' tot ons door: 
reparabel en op vrij veel onderdelen ver
vangbaar. De voorbeelden die worden gege
ven gaan veelal over mensen, die zonder 
traceerbaar eigen toedoen lijden. Niemand 
zal het in z'n hoofd halen te zeggen dat een 
technologische ontwikkeling in dat geval 

motivatie voor de ontwikkelingen ligt in de - niet altijd even belan
geloze - nieuwsgierigheid van mensen en in de onbedwingbare 
wens 'problemen' met betrekking tot het leven te willen 'oplossen'. 
De overweldigende aandacht in de media voor medisch-technologi
sche onderwerpen geeft aan dat we het hart van onze huidige cul-

ontoelaatbaar is. En de technologie discrimineert zelf ook niet tus
sen 'door eigen toedoen' en 'niet door eigen toedoen'. 

Pieter Fokkink is ulliversitair docent politieA:e filosofie en ethiek en voorzit
ter van de SWB-p rojectgroep over voortplanlÏngstec/mologie en genetica. 
Billnellkort verschijnt van hem een SWB-publicatie over 'Medische tec/molo
gie en gezondheidsethiek '. 
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Moderne technologie dringt overal binnen 

Het meest in het oog springend zijn de technologische ontwikke
lingen met betrekking tot het scheppen, in stand houden en beëin
digen van het menselijk leven. De technologieontwikkeling dwingt 
de hedendaagse mens om zelf de verantwoordelijkheid te nemen 
voor die zaken, die tot voor kort als onbeïnvloedbaar gegeven op de 
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mens afkwamen. Het is die eigen verantwoordelijkheid met de 
daarmee gepaard gaande onzekerheden omtrent de juistheid van 
de te maken keuzen, die velen als 'bedreigend' ervaren (1). We be
oordelen dat in termen van vrijheid en zelfbeschikking. De moder

ne technologie dringt - overigens op ons eigen verzoek en soms 
zelfs sterk verlangen - het menselijk lichaam binnen, inmiddels 
vanaf het vroegste stadium van ontwikkeling. Wat we voorheen 
niet konden zien, kunnen we nu te weten komen en dat stelt ons 
voor volstrekt nieuwe morele dilemma's, voorbij de (on)zalige on
wetendheid. En wat doe je dan? Het feit dat de technologische 
mogelijkheid bestaat van alles te 'kunnen' weten over een toekom
stig kind, wil nog niet zeggen dat je het ook 'moet' willen weten. 
Mensen hebben de vrijheid het niet te willen weten. Tasten diege-

Aanpassing rechtsbegrippen: Technologie beïnvloedt ons 

leven van het begin af aan. Allerlei traditionele begrippen komen 

ter discussie. Zo is de juridische definitie van 'moeder' als de 
vrouw waaruit een kind wordt geboren technologisch volstrekt 

achterhaald. Dat juristen ten tijde van het ijken van hun begrip

pen nog niet precies wisten hoe het werkte en van de moderne 

mogelijkheden geen weet hadden, wil nog niet zeggen dat hun 

resultaat-definitie daarom moet worden gehandhaafd. Moeder 

is diegene, die de eicel levert, en vader is de leverancier van de 

zaadcel; ongeacht hoe het kind wordt 'gemaakt' en wie het kind 

draagt of baart. Het is een zotte constructie dat de genetische 

moeder, indien zij haar kind niet zelf kan dragen, thans haar 

eigen kind slechts kan adopteren. Ook de rechtsbegrippen zullen 

zich moeten aanpassen aan de werkelijkheid. 
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nen, die de vrijheid nemen iets niet te willen weten, de vrijheid 
van anderen aan? Voorshands niet, tenzij men het niet 'willen' 
weten het best gegarandeerd ziet door te belemmeren dat anderen 
het voor zichzelf wel 'kunnen' weten; het stopzetten van de tech
nologische mogelijkheden dus. Anderzijds dienen 'niet-willen-we
ters' te worden gevrijwaard van de maatschappelijke druk alles te 
moeten willen weten, wat je kunt weten en overeenkomstig te 
handelen. Het zal zeker in de toekomst de toetssteen worden van 
de vrijheidscultuur in een samenleving, hoe wij met deze proble
matiek omgaan. Een ieders vrijheid dient in gelijke mate te zijn 
gegarandeerd. 

Verplicht 'weten' ook tot 'handelen'? 

Het niet hoeven weten is dus een kwestie van vrijheid, maar hoe 
staat het met de handelingsvrijheid, indien men wel weet dat een 
toekomstig kind een of andere afwijking heeft. Is het zo dat het 
willen weten 'verplicht' tot handelen, of behoudt men de vrijheid 
ook niet te handelen? Brengt het niet-handelen 'het willen weten' 
in geding? Er heerst rond met name de voortplantingstechnologie 
het merkwaardige misverstand dat 'het willen weten' reeds impli

ceert dat men tot handelen bereid is. Immers, anders zou je het 

(1) Mensen ,vorden gauw ongerust walllleer het gevoel van weten wal. er 
gaande is, daar greep op kUllllen hebben, verdwijnt. Nu langzamerhand 
bekend wordt dat in Ia/uien (lIs (Ie Verenigde StatelI, Canada en Z,veden van 
vóór tot ver ná (Ie nazi-tijd veredeüngs-genwtiveerde sterilisatieprogralllma '. 
zijn uitgevoerd, zijn openheid, openba(lrheid en cOlliroleerbaarheid e.selltië-· 
Ie vereisten in deze. 
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Tweeling, geboren na 26 weken, 6 ons per kindje 

niet behoeven te weten. Indien prenatale diagnostiek wordt aan
gevraagd kan dat geen enkele verplichting tot een mogelijke abor
tus inhouden. 
Geïnformeerd zijn is een essentiële voorwaarde voor bewustwor
ding van het werkelijke probleem. Vandaar het onverkorte recht 
op informatie. Het weten èn het goed geïnformeerd zijn over alle 
aspecten van de situatie is een belangrijk element in de mogelijk
heden van afweging. Eerst op het moment dat men wéét wat er 
aan de hand is, kan de vraag worden gesteld Of betrokkene de 
draagkracht kan opbrengen er mee te kunnen leven of niet, mede 
in belang van het toekomstige kind. Pas dàn dient het vraagstuk 
zich in volle omvang aan. Juist op dat moment dient de vrijheid te 
bestaan te kunnen kiezen tussen zwangerschapsafbreking, dan 
wel zwangerschapsvoltooiing. Dergelijke beslissingen kunnen uit
sluitend door betrokkenen zelf worden genomen. 
Afwijkingen zijn de bron voor discriminatie. Het schoonheidside
aal is niet individueel, maar commercieel en collectief. We noemen 
het niet meer zo, maar 'ambitie' en 'perfectie' zijn de hedendaagse 
vormgevers van de 'survival ofthe fittest' . Normen over 'afwijkin-

Vrijheid vereist solidarite.it: Een samenleving waann de 

gevolgen van gedrag uitsluitend voor eigen rekening komen, is 
op den duur onleefbaar. Sportbeoefening, mobiliteit, productie, 

in principe brengt vrijwel alles wat we doen risico's ,met zich. We 

investeren in de infrastructuur om de individuele keuze van 
mensen voor o.m. een vliegvakantie te kunnen realiseren. We in

vesteren in onderwijsvoorzieningen, ongeacht of een gezin uit één 

of vijf kinderen bestaat. We trachten voor iedereen werkgelegen

heid te creëren. Natuurlijk kan men geen ongelimiteerd beroep 

doen op de solidariteit en worden solidariteitsclaims beoordeeld 

in termen van verdelende rechtvaardigheid, maar het principe is 

algemeen aanvaard. Indien we de solidariteit niet meer kunnen 

opbrengen, betekent dat het einde van uiteindelijk ieders vrij

heid. 
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gen' worden vanuit de samenle
ving ingegeven en zijn met 
andere woorden niet individu
eel-persoonlijk maar sociaal
maatschappelijk geïndiceerd! 

Solidariteit en vrijheid 

Het voortschrijdend inzicht in 
de technologische mogelijkhe
den van prenatale diagnostiek 
vergt een onorthodoxe houding. 
Voorop moet staan dat in alle 
gevallen in het belang van de 
nakomelingen wordt gehandeld 
en aan toekomstige kinderen 
géén onnodige schade wordt 
aangericht. Omdat er een keuze 
is, is zowel het aanvaarden van 
het leven voor zichzelf en hun 
nakomelingen zoals het hen 
overkomt, als het leven bewust 
in overeenstemming brengen 
met opvattingen over hoe het 

eigen leven behoort te zijn, uitdrukking van vrijheid. De een is 
niet 'beter' dan de ander, dan wel meer of minder in overeenstem
ming met de 'natuur'. Het doet er niet toe waaraan men z'n opvat
ting ontleent, beide opvattingen dienen gerespecteerd te worden, 
onder de voorwaarde dat de dragers van de opvattingen elkaar 
ook respecteren. Gegeven het feit dat de maatschappelijke druk 
een keuze voor het uitdragen van de zwangerschap niet bevordert, 
kan de vrijheid tot het doen van een ketlze in die richting slechts 
dan aanwezig zijn, indien er in voldoende mate voorzieningen zijn, 
die de gevolgen van zo'n keuze mede helpen dragen. Dat is geen 
kwestie van aantasten van vrijheden van anderen, doch een kwes
tie van solidariteit. De zwaarste lasten zijn immers onmiskenbaar 
voor betrokkenen zelf. Daartegenover kan evenmin worden ver
langd dat door afwezigheid van de mogelijkheid van prenatale 
diagnostiek die vrijheid het best is gewaarborgd, omdat daardoor 
andermans vrijheid ongedaan wordt gemaakt. 
Een handeling is 'vrij', indien je de handeling zowel kunt doen, als 
kunt nalaten. In hoeverre is een verzoek om 'abortus', 'om selec
tieve abortus ná diagnostiek', werkelijk vrij? In hoeverre kan dat 
verzoek óók achterwege blijven? Zolang de gevolgen van een han
deling uitsluitend voor rekening van de betrokkene(n) zijn, kàn 
een handeling niet 'vrij' zijn. Daarom is solidariteit, de bereid
heid de gevolgen van individuele beslissingen in redelijkheid met 
elkaar te delen, een voorwaarde voor vrij handelen. Het gaat dus 
om de wederkerige aanvaarding van de keuzevrijheid. Gehandi
captenzorg, inclusief medisch-technologische therapie-ontwikke
ling, is géén altematiefvoor selectieve abortus ná prenatale diag
nostiek, doch de garantie dat de keuze voor selectieve abortus echt 
vrij is geweest. 

Mens kan zichzelf niet onteigenen 

Zelfbeschikking vooronderstelt vrijheid, niet alleen bij de vraag 
naar abortus nà prenatale diagnostiek, maar bijvoorbeeld even
zeer met betrekking tot het levenseinde. Zelfbeschikking is oor-
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spronkelijk aan het mens-zijn als moreel beginsel en 
niet afgeleid van staat of gemeenschap. Zelfbeschik
king is gefundeerd in de menselijke waardigheid en 

onvervreemdbaar! De mens kan zichzelf niet ont
eigenen en je kunt dus evenmin afzien van toekom
stige zelfbeschikking door je in slavernij te begeven. 
De ontkenning of de onteigening van zelfbeschikking 
is niet alleen strijdig met de menselijke waardigheid, 
maar verplaatst de macht over elk mens naar auto
riteiten [ambtenaren, artsen, prelaten of vorsten). 
Wie beschikt over de mens, indien de mens dat niet 
zelf doet? Door ontkenning van de zelfbeschikking 
verliest de mens z'n morele status en wordt de duis
tere weg van macht en manipulatie over de mens 
geopend. 
De stelling dat zelfbeschikking niet bestaat, omdat 
het niet als 'recht' in de wet erkend is, doet denken 
aan de voormalig oost-europese staatsdogmatiek: de 
werkelijkheid bestaat uit datgene wat door de bu-
reaucratische apparatsjiks is vastgelegd. Zelfbe-
schikking bestaat echter niet omdat het door overheidsambtena
ren is bedacht. Net als 'denken' aan de mens eigen is, is 'zelfbe
schikking' dat evenzeer. 

Wat is 'een goede dood'? 

Het gaat om zelfbeschikking in vrijheid. Moreel gevoelige kwesties 
dienen in volle openheid en openbaarheid te kunnen worden be
sproken. Openheid inzake de opvattingen over wat 'een goede 
dood' voor ieder persoonlijk betekent en de ruimte die daarvoor 
kan worden geboden. Openbaarheid van 'praktijken' is noodzake
lijk teneinde een sfeer van vertrouwen rond het sterven van men
sen te laten bestaan. Dan zou de recente discussie over 'verster
ven' - het aan tafel noden van Magere Hein - niet zo'n opzien heb
ben gebaard. Het 'euthanasie-debat' moet gevoerd blijven, al is de 
term 'euthanasie' politiek onbruikbaar geworden (2). Indien be
oogd wordt dat het handelen bij het beëindigen van het leven con
troleerbaar, met name op de gegarandeerde vrije wilsbeschikking 
van de patiënt berust, dan is toetsing vooraf effectiever dan straf
rechtelijk onderzoek achteraf. Bij wilsbekwaamheid is de cruciale 
vraag Of de wilsbeschikking van de betrokkene wel in volle vrij
heid tot stand is gekomen en dient de beoordeling zich dáárop te 
richten. 
Palliatieve zorg, zorg die erop is gericht het lijden van de patiënt 
te verlichten, is géén alternatief voor vrijwillige actieve levensbe
ëindiging, doch een noodzakelijke voorwaarde om de vrijheid van 
die vrijwillige actieve levensbeëindiging te kunnen garanderen, 
mits de vrijheid blijft bestaan de palliatieve zorg zèlf te kunnen 
beëindigen. Er bestaat géén euthanasie-artikel in het wetboek 
van strafrecht en dat is maar goed ook. Het is zinloos een politieke 
strijd te gaan voeren over de definitie van een begrip, dat voor het 
bereiken van goede wetgeving niet relevant is. Omdat we het over 

(2) Hel eut/lUllasie-debat is behoorlijk vervuild door l,et mulli-illtetpl"ellLbele 
gebmik van de terllt. Lel/erlijk betekeIlt 'eul/llulUsi.e' lIiets anders dan 'de 
goetie titJOd', w{wnloor palliatieve zorg daar evenzeer onder va./I. Ondanks 
alle goede bedoelingen 'euthanasie' in het politieke debat Ie beschouwen 
als ' levensbeëindigillg op verzoek', is dcLl nauwelijks gell/A·t, Er womt 
gesproken over vrijwillige en onvrijwillige euthanasie, el/tIlUllUsie bij tvilsbe
k'CU1llen en. tvilsollbekwam.en. en. eutlt.all.a.sie zonder verzoek. 
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wetgeving hebben, zouden we er beter aan doen de term euthana
sie te laten voor wat het is en in plaats daarvan precies te formu
leren wat er nu eigenlijk mee wordt bedoeld. 
Hulp bij zelfdoding en het inwilligen van een uitdrukkelijk en ern
stig verlangen naar actieve levensbeëindiging dient als zodanig 
strafbaar te blijven, omdat het elementen zijn in de garantie voor 
de beschermwaardigheid van het leven. Mensen zèlf kunnen die 
beschermwaardigheid ten aanzien van zichzelf ondergeschikt ma
ken aan hun zelfbeschikking, maar óók daarvan moet duidelijk 
zijn dat dit geschiedt uit vrije wil. Waarborgen dat niet zo maar 
iedereen vrijuit kan gaan die beweert in overeenstemming met de 
vrije wil van een ander te hebben gehandeld, is een vereiste. Waar 
het om gaat is dat mensen voor het realiseren van hun zelfbe
schikking inzake het levenseinde veelal de hulp van artsen nodig 
hebben, omdat euthanasiemiddelen nu eenmaal niet vrij verkrijg
baar zijn. Artsen komen daardoor in een conflict van hulpverle
ningsplichten, maar dat maakt hun handelen niet 'wederrechte
lijk'. Dat wordt juridisch uitgedrukt met de term 'rechtvaardi
gingsgrond'. 

Politiek onvermogen versus vernieuwing 

Tot voor kort is telkens de aanwezigheid van het CDA in rege
ringscoalities als argument gebruikt om het onvermogen te ver
klaren immateriële kwesties in overeenstemming met de meer
derheidsopvatting in de samenleving te regelen. Na 'paars' is dat 
argument niet langer houdbaar. Over materiële kwesties blijken 
met enige goede wil tegenstellingen overbrugbaar, zoals 'paars' 
voortdurend bewijst. Het politiek onvermogen tegenstellingen bij 
immateriële kwesties te overbruggen is bij 'paars' net zo evident 
als in andere coalities. Kennelijk grijpen immateriële zaken men
sen dieper aan en is de politiek naar z'n aard zo dominant mate
rialistisch, dat daarin een verklaring moet worden gezocht voor 
het onvermogen: de politiek is in immateriële zaken te persoonlijk 
gekleurd en kan zich niet in overeenstemming met de meerder
heidsopvattingen in de samenleving brengen. De conclusie hier
van mag niet zijn dat het regelen van deze kwesties kennelijk on
mogelijk is, maar dat het de hoogste tijd is voor politieke vernieu
wing! • 
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• 
Brandende kwesties 

de gezondheidszorg m 

Statementinterviews • In het thematische deel van Idee wordt in 

ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder 

de loep genomen. De bijbehorende statementinterviews 'vertalen' dat 

onderwerp naar de persoonlijke levenssfeer -professioneel of privé

door middel van korte vraaggesprekken met direct of indirect betrok

kenen. Dit keer met D66-Tweede Kamerlid Roger van Boxtel, neonatoloog 

Hens Brouwers en gezondheidsjurist Theo Hooghiemstra. 

Gezondheidseffectrapportage: 
Zin of onzin? 

R oger van Boxtel is lid van de 
Tweede Kamer voor D66 en 
woordvoerder volksgezondheid. 

In navolging van de milieueffectrapportage 
bepleit hij de noodzaak van een integrale 
toetsing van de effecten van beleid op de 
volksgezondheid. 

"De zorg om het milieu past bij D66 als 
Zwarte Piet bij Sinterklaas. Al sinds de ja
ren zestig (Club van Rome) pleit D66 voor 
een duurzame ontwikkeling van de maat
schappij en haar natuurlijke omgeving. Dit 
is in een dichtbevolkt land, met een traditie 
op het gebied van transport en dienstverle
ning geen sinecure. Thch lukt het ons aardig 
om bevolkingsgroei, economische ontwikke
ling en milieu in samenhang te benaderen 
en tot aanpassingen in beleid te komen die 
de spanning tussen werk en leefbaarheid en 
landschapsontwikkeling mogelijk maken. 
We zijn in ons land vertrouwd geraakt met 
Milieueffectrapportages (MER) bij grote 
planologische investeringen. Een van de ge
vleugelde begrippen die zijn ontstaan is 'mi
lieucompensatie', waarmee tot uitdrukking 
wordt gebracht dat er wel iets van milieu
schade mag ontstaan als die maar elders 
wordt gecompenseerd. 

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn 
we nog niet zover. Schoorvoetend is begon
nen met de introductie van de Gezondheids
effectschatting (GES). De GES kan behulp
zaam zijn bij het meewegen van gezond
heidsrisico's bij voorgenomen beleidsmaat
regelen, zowel op het gebied van infrastruc
turele plannen als bij het ontwikkelen van 

Roger van Boxtel 
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sociaal-economisch beleid. Voor methode
ontwikkeling bij onderzoeksinstituten en 
verkenning van de mogelijkheden tot syste
matische toepassing van de GES heeft mi
nister Borst f 500.000,- per jaar gereser
veerd. 
In 1997 zal de Rijksbegroting voor het eerst 
aan de hand van GES worden getoetst om 
gezondheidsgevoelige beleidsvoornemens te 
selecteren. Ook de vier grote steden hebben 
initiatieven ontwikkeld in het kader van 
het grote-steden-beleid om op lokaal niveau 
een GES van de grond te tillen. 

I s het zinvol een dergelijk instrumentari
um te ontwikkelen en op tamelijk bu

reaucratische wijze de gezondheid van de 
mens te plaatsen naast of tegenover bepaal
de beleidsvoornemens? In hoeverre valt 'ge
zondheid' af te bakenen? In hoeverre is ge
zondheid niet een subjectief beleefde situ
atie die zich niet leent voor overheidsbe
moeienis? Deze vragen kunnen met reden 
worden gesteld. Thch meen ik dat er alles 
voor pleit om wel tot ontwikkeling van een 
dergelijke systematiek over te gaan. De 
Grondwet kent een sociaal grondrecht. In 
artikel 22 staat: "De overheid treft maatre
gelen ter bevordering van de volksgezond
heid." Nu is volksgezondheid niet hetzelfde 
als gezondheidszorg. De volksgezondheid 
omvat de zorg voor de gehele populatie en is 
niet direct geïndividualiseerd. In de gezond
heidszorg staat vooral de relatie hulpverle
ner - hulpvrager centraal, in de volksge
zondheid primair de relatie staat - ingeze
tenen. Vanuit die laatste relatie moet ook 
het belang van een GES worden gezien. 
Niet om er direct een individueel claimrecht 
in te zien, maar een inspanningsverplich
ting van de overheid om de zorg voor de 
volksgezondheid ook serieus invulling te ge
ven vanuit de gedachte "voorkomen is beter 
dan genezen". Het gaat om een nieuw on
derdeel van het preventiebeleid. 
Gezondheid wordt gezien als een van de 
hoogste prioriteiten van mensen. Het ge
zond zijn en voelen heeft een enorme bete
kenis voor mensen in termen van geluk, in 

te 
lij 

kE 
b~ 
h 

v 

v 
v 

," 



termen van economische en maatschappe
lijke weerbaarheid. Daarom is het noodza
kelijk dat de overheid zich ook actief opstelt 
bij het voorkomen van ongezondheid en bij 
het bestrijden ervan. 

D at we in Nederland nog een lange 
weg te gaan hebben mag blijken uit 

de rapporten waarin staat dat velen ten ge
volge van allerlei omstandigheden gemid
deld vijf jaar korter leven dan anderen en 
bovendien een veel kortere (12 jaar) levens
verwachting hebben. Het wel of niet hebben 
van een baan, het opleidingsniveau, huis
vestings- en familieomstandigheden en on-
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gezonde leefgewoonten (roken, vet eten) 
dragen hiertoe bij. We spreken dan in nette 
termen over sociaal-economische gezond
heidsverschillen. Ook ter bestrijding van 
deze tweedeling kan een GES helpen. 
Door kwantitatief en kwalitatief goed on
derbouwde feiten en aannames over ge
zondheidsaspecten te leggen naast de voor
genomen beleidsmaatregelen kan een meer 

integrale afweging worden gemaakt. 
De door minister Borst ingestelde 'Commis
sie Albeda' inventariseert momenteel op 
welke wijze deze sociaal-economische ge
zondheidsverschillen kunnen worden te
ruggedrongen. Naar mijn stellige overtui
ging moeten we op deze weg doorgaan, ook 
op lokaal niveau. Voor de epidemiologen 
van de GGD-en ligt hier een uitdaging, 
maar ook voor de lokale en regionale be
stuurders. Met name om vanuit het pers
pectief van de volksgezondheid dwarsver
banden te leggen naar andere beleidsdisci
plines. 
Laat D66 hier het voortouw namen!" 

Dilemma's rond de inzet van 
technologie in de Neonatologie 

H ens Brouwers is neonatoloog in 
het Wilhelmina Kinderzieken
huis in Utrecht. Na een koele 

weergave van de feiten rondom de inzet van 
technologie bij te vroeg geborenen, stelt hij 
de vraag aan de orde of alles wel ingezet 
moet worden, wat technisch mogelijk is. 

Hem Brouwers 

"De Neonatologie is een deelspecialisme 
van de Kindergeneeskunde en houdt zich 
bezig met de zorg voor de zieke pasgebore
ne en de te vroeg geborene. In Nederland is 
de Neonatale Intensive Care zorg geconcen
treerd in 10 Neonatale Intensive Care 
Units (NICU's). 

Begin jaren zeventig werden deze 
intensive care centra opgestart in 
de 8 universiteitsziekenhuizen en 
eind jaren tachtig kwamen er 
twee intensive care centra in twee 
grote regionale ziekenhuizen bij 
op basis van hun geografische lig
ging. Hierdoor is ieder ziekenhuis 
in Nederland gelegen op een max
imale afstand van 100 kilometer 
van één van de neonatale intensi
ve care centra. 
Begin jaren zeventig werden 500 
tot 1000 kinderen op de neonatale 
intensive care units opgenomen 
met een gemiddelde zwanger
schapsduur van bijna 36 weken. 
Slechts 10% van hen werd be
ademd en 48% overleefde het niet. 
Door toenemende technologische 
ontwikkelingen op het gebied van 
beademing, bewaking, infuuslij
nen, voeding en medicatie heeft er 
in 25 jaar een grote verandering 
plaatsgevonden. Op dit moment 
worden per jaar 3.500 tot 4.000 
pasgeborenen opgenomen op de 
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10 NICU's. De gemiddelde zwangerschaps
duur van hen bedraagt op dit moment 32 
weken, ongeveer 50 tot 60% wordt beademd 
en ongeveer 12,5% sterft. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden om handi
caps of complicaties later in het leven te 
voorspellen behoorlijk toegenomen. Door 
sterk verbeterde beeldvorming middels 
echografie is het mogelijk om bloedingen in 
de hersenen en doorbloedingstoornissen 
van de hersenen kort na de geboorte vast te 
leggen. Tevens is sinds een jaar of 15 door 
neurofysiologisch onderzoek een veel betere 
inschatting mogelijk van de mate van han
dicap die de kinderen zullen gaan krijgen. 
De duidelijk verbeterde behandelingsmoge
lijkheden enerzijds en de toegenomen voor
spelbaarheid van zeer ernstige handicaps 
anderzijds leggen een grote druk op de me
dewerkers van neonatale intensive care 
units met betrekking tot ethische aspecten 
van de medisch technische ondersteuning 
bij deze zeer kwetsbare kleine kinderen. 
Vijf tot 10% van de opgenomen patiënten 
overleeft de neonatale periode met zeer ern
stige handicaps. Bij 15 tot 20% van de kin
deren, jonger dan 32 zwangerschapsweken, 
is op de leeftijd van 7 jaar een ontwikke
lingsachterstand zichtbaar. 

D e prognose voor de extreem jonge kin
deren jonger dan 25 weken wordt 

door de staven van de meeste intensive care 
units als dusdanig somber ingeschat wat 



betreft overleving C± 25%) en zeer ernstige 
handicaps (50% van de overlevenden) dat 
geen intensive care zorg aan deze kinderen 
wordt aangeboden. Een natuurlijk overlij
den wordt afgewacht. 
Door de voortschrijdende technische ont
wikkelingen in de neonatologie zijn er lan
den (o.a. de Verenigde Staten) waarbij ook 
aan de kinderen tussen 22 en 25 weken 
reeds intensive care zorg wordt aangebo
den. Indien men de cijfers uit die landen 
projecteert naar de Nederlandse situatie 
dan wordt veel geld geïnvesteerd om een 
enkele extreem premature pasgeborene ge
zond te laten overleven. Indien de kosten 
van neonatale intensive care zorg aangebo
den aan kinderen met een zwangerschaps
duur van 23 weken worden opgeteld en ver
meerderd met de verzorgingskosten van de 
ernstig gehandicapte kinderen gedurende 
hun leven in een instelling en gedeeld door 
het aantal gezonde kinderen die na een 
zwangerschapsduur van 23 weken overle
ven, dan zijn de kosten per gezonde 23-we
ker ongeveer 4,5 miljoen gulden. Dit bedrag 
daalt tot onder de 1 miljoen gulden voor een 
kind met een zwangerschapsduur van 26 
weken. Deze financiële afwegingen zijn on
dergeschikt aan het menselijke leed dat alle 
ouders doormaken. 
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N aast de technische ontwikkelingen op 
het gebied van de neonatologie die 

een groeiende vraag naar zorg luxeren, 
draagt de neonatologie ook de gevolgen van 
de technieken die ontwikkeld worden voor 
het tot stand brengen van zwangerschap
pen. Deze technieken (IVF en andere vor
men) leiden in een hoog percentage tot 
meerlingzwangerschappen (twee- of drie
lingen, eind jaren tachtig tot vijflingen en 
zeslingen). De kans op zwangerschapscom
plicaties en vroeggeboorte is bij meerlingen 
duidelijk verhoogd ten opzichte van een
lingzwangerschappen. Hierdoor is het aan
tal pasgeborenen met een zwangerschaps
duur van jonger dan 32 weken of een ge
wicht kleiner dan 1500 gram als percentage 
van het geboortecijfer in Nederland de afge
lopen 10 jaar gestegen. In 1983 was dit 
0,6%, in 1993 0,7% (resp. 1340 en 1610 kin
deren). 
De combinatie van al deze factoren leidt tot 
een procentueel gezien hoge stijging van de 
kosten van perinatale zorg in Nederland 

(8% stijging per jaar volgens het Rapport 
'Kosten van Ziekten in Nederland 1994'). 

De technische ontwikkelingen zowel om 
zeer kleine pasgeborenen in leven te hou
den als zeer gewenste zwangerschappen te 
realiseren leiden tot een grotere vraag naar 
neonatale zorg. De toenemende kans op 
zeer ernstige handicaps bij zeer kleine kin
deren moet leiden tot een ethische discus
sie, niet alleen in de neonatale intensive 
care centra, maar ook binnen de politiek. 
Moet alles wel ingezet worden wat tech
nisch kan? Wie bepaalt de grens van 
behandeling? Is dat de doctor aan het bed, 
dan zal deze grens altijd verschuiven, om
dat de vraag van ouders om de zorg voor 
hun zeer gewenste pasgeborene nauwelijks 
met "nee" te beantwoorden is. Het is de poli
tiek die samen met het veld tot grenzen zal 
moeten komen. 

Daarnaast zal een goede zorg voor zeer ern
stig gehandicapte kinderen in Nederland 
gewaarborgd moeten blijven omdat anders 
economische overwegingen een zeer onge
wenste druk op ouders en artsen leggen bij 
ethische afwegingen rond de zorg voor pas
geborenen. De politiek zal deze problemen 
moeten onderkennen en met het veld moe
ten durven oplossen." 

Privacybeperkende Dlachten bestrijden 
door privacy technologie 

T heo Hooghiemstra is als gezond
heidsjurist en bestuurskundige 
werkzaam bij de Registratieka

mer, een onafhankelijk bestuursorgaan dat 
toezicht houdt op de naleving van wetten 
die het gebruik van persoonsgegevens rege
len. In zijn statement betoogt hij dat het ge
bruik van privacytechnologie in de gezond
heidszorg noodzakelijk is geworden om de 
privacy van patiënten te (kunnen blijven) 
beschermen. 

"P rivacybescherming in de gezond-
heidszorg is mede door ontwikke

lingen in de informatie- en communicatie
technologie (iCT) actueler dan ooit. Onder 
het mom van efficiencyvergroting wordt 
nieuwe ICT vaak met gejuich ontvangen, 

terwijl de effecten hiervan op de privacy 
veelal worden miskend. Het is nu al moge
lijk grote hoeveelheden medische persoons
gegevens over duizenden netwerken uit te 
wisselen en op te slaan in databanken die 
steeds vaker aan elkaar worden gekoppeld. 
Dit gebeurt helemaal bij gebruik van het 
sofinummer in relatie tot medische gege
vens. Ook wordt intelligente software ge
bruikt en worden in gegevensbestanden 
vergaande persoonsprofielen gemaakt. Per
soonsprofielen die een hoop waard kunnen 
zijn in een sector waar jaarlijks zo'n 60 mil
jard gulden omgaat. Plan zorgverzekeraars 
en ziekenfondsen worden door onder ande
re artsen, apothekers, klinisch genetische 
centra en (psychiatrische) ziekenhuizen 
vele medische persoonsgegevens verstrekt 
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om de gemaakte kosten gedeclareerd te 
krijgen. Maar niet alleen zorgverzekeraars, 
ook andere verzekeraars, banken en ICT
bedrijven willen graag een graantje mee
pikken op de markt die 'gezondheidszorg' 
heet. Inmiddels zitten diverse grote zorg
verzekeraars al in één concern met pen
sioen-, schadeverzekeraars, en banken. De 
hierdoor overlappende belangen kunnen 
voor de privacy verstrekkende consequen
ties hebben. 
Wanneer ICT in de gezondheidszorg niet 
met privacyregels wordt genormeerd zal de 
normvervaging die zich rond de bescher
ming van medische persoonsgegevens be
gint af te tekenen, desastreuze gevolgen 
hebben voor het functioneren van de ge
zondheidszorg op lange termijn. Wanneer 
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de patiënt er niet langer op kan vertrouwen 
dat buiten hem om geen gegevens aan an
deren worden verstrekt, wordt vrijuit spre
ken uiteindelijk belemmerd en als gevolg 
daarvan goede hulpverlening onmogelijk. 
Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij 
voorspellend genetisch onderzoek. Temeer 
omdat het hier niet alleen om voorspellende 
informatie over individuen gaat, maar ook 
die over hele families. Er zijn al vrouwen 
die geen prenatale diagnostiek durven la
ten doen, omdat zij bang zijn dat verzeke
raars dat tegen hen zullen gebruiken. 
Voor de doorsnee burger is het onzichtbaar 

Theo Boogmemstra 

of het gebruik van ICT er toe leidt dat meer 
medische persoonsgegevens worden ver
spreid dan noodzakelijk is voor een goede 
zorgverlening. Als we niet oppassen ont
staat informatieapartheid tussen de enke
len voor wie dit wel doorzichtig is en daar 
macht mee kunnen uitoefenen en de velen 
die daar aan onderworpen zijn. De onzicht
baarheid voor de patiënt van de gegevens
verstrekkingen, binnen zowel als tussen in
formatie-systemen, stelt daarom hoge eisen 
aan zinvolheid, noodzakelijkheid van verza
meling van medische gegevens en aan be
veiliging. Daarom dienen om te beginnen 
geen medische persoonsgegevens te worden 
gebruikt als het ook zonder kan. Verder 
dient gebruik te worden gemaakt van ver
sleuteling via een toegangscode die berust 
bij een onafhankelijke instelling, goedge
keurd en gereguleerd door de overheid. Bo
vendien dient zoveel mogelijk helderheid te 
worden verschaft over de omgang met 
medische persoonsgegevens, waar die zich 
ook bevinden. 

THEMA 

Brandende kwesties 

in de gezondheidszorg 

Dezelfde ICT die de privacyproblemen heeft 
gecreëerd kan ze ook helpen oplossen. De 
Registratiekamer heeft met haar Canadese 
collega's en het TNO een uitvoerige studie 
gedaan naar de mogelijkheden van privacy
technologie onder de naam 'Privacy 
Enhancing Technologies'(PET). Het uit
gangspunt van PET is dat een database 
met persoonlijke informatie het minimum 
aan gegevens moet bevatten waarmee nog 
juist de doelstellingen van het systeem kun
nen worden verwezenlijkt. Wenselijkheid 
en noodzakelijkheid van het gebruik van 
medische persoonsgegevens worden nog 
onvoldoende onderscheiden. De belangrijk
ste conclusie van het PET-rapport is dat 
met behulp van de huidige ICT informatie
systemen kunnen worden ontwikkeld waar
bij veel minder gegevens worden verwerkt, 
dan nu veelal het geval is. Met privacytech
nologie worden 'zachte' normen 'hard' 
gemaakt. Laat ik dat toelichten aan de 
hand van een actueel voorbeeld: de medi
sche zorgpas. 

D e medische zorgpas is een chipkaart 
met een veel groter geheugen dan 

bijvoorbeeld een magneetstrip op een bank
pas en kan daardoor vee!" meer gegevens 
vastleggen en bewerken. De medische zorg
pas boort nieuwe informatiemogelijkheden 
in (en buiten!) de zorgsector aan. Zo is het 
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mogelijk om met behulp van een kaartlezer 
de informatie die op de medische zorgpas 
staat uit te lezen en op te vragen. Naarmate 
de medische zorgpas, afhankelijk van de 
toepassing, meer medische persoonsgege
vens bevat, zal het moeilijker zijn aan de 
normen te voldoen ter bescherming van de 
privacy. Kort gezegd gaat het om de volgen
de normen: transparantie; kenbaarheid, 
doelbin~g; rechten van geregistreerden 
(recht op inzage, correctie en vernietiging); 
kwaliteit van de gegevens (zuiverheid, vol
ledigheid, actualiteit) en beveiliging. Met 
name de transparantienorm levert proble
men op wanneer een volledig medisch dos
sier op de kaart zou worden geplaatst. Maar 
ook de zuiverheid, de volledigheid en de 
actualiteit valt niet te garanderen. Bij een 
volledig medisch dossier op een kaart kan 
de privacy daarom onvoldoende worden 
gewaarborgd. Bovendien is het niet nodig. 
Met de huidige privacytechnologie is het 
mogelijk een dergelijke kaart van 'sleutels' 
te voorzien. Sleutels waarmee alleen daar
toe bevoegden medische gegevens kunnen 
opvragen uit andere (gezondheidszorg)
informatiesystemen. Op de kaart hoeven 
dan niet of nauwelijks medische gegevens te 
staan, behalve wellicht enkele statische 
gegevens zoals bloedgroep en allergieën, als 
de patiënt daartegen geen bezwaar heeft. 
Privacynormen zijn te vergelijken met ons 
immuunsysteem: een verdedigingslinie 
tegen de buitenwereld om niet ziek te wor
den. Om dit immuunsysteem te behouden 
zullen privacy-beperkende machten bestre
den moeten worden door privacytechnologie 
te gebruiken." 



Commentaar 
Door Jan Paul van Soest 

Ir. J.P. van Soest is directeur van het CE, 

"Centrum voor energiebesparing en schone 

technologie, te Delft. 

Rationeel beleid? 
Een vergelijking maken van de dilemma's en worstelingen 
binnen het eigen vakgebied (in mijn geval milieu) met 
andere terreinen, kan soms onverwachte gezichtspunten 
opleveren. Zo worstelen we in het milieubeleid al enige 
tijd met de vraag van kosteneffectiviteit, of zoals u wilt 
economische rationaliteit. Die is soms ver te zoeken. 

Er zijn in de tijd van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) nationale milieudoelen vast
gelegd, en die zijn vervolgens ponds-pondsgewijs aan verschillende economische sectoren 
toebedeeld. Nu kost het in de ene sector soms wel tien keer zoveel om de uitstoot van een 
vervuilende stofmet x% tem g te brengen dan in de andere. En dus zou het logisch zijn als 
er tussen alle spelers in het spel uitmil van doelstellingen zou kunnen plaatsvinden, met 
bijbehorende financiële transacties. Dan zouden namelijk de nationale doelstellingen 
tegen veel lagere kosten kunnen worden gehaald dan wanneer aan het huidige model 
wordt vastgehouden. Maar er moeten werkelijk bergen worden verzet om zo'n gedachte 
ook in de praktijk te brengen. Kennelijk vinden we een ton NOx, die uit de uitlaten van 
auto's komt, veel meer waard dan een ton NOx die de schoorstenen van electriciteitscen
trales verlaat. Hoewel beide dezelfde schade veroorzaken. De vraag komt dan ook op: zijn 
we in Nederland eigenlijk wel rijp voor een kosteneffectief milieubeleid? Niets wijst daar 
op. 
Iemand zou kunnen zeggen: "Maar in het milieubeleid wordt in elk geval over deze af we
gingen gediscussieerd! Kijk eens naar andere beleidsterreinen, daar is nog minder van 
rationaliteit sprake." En inderdaad. Neem de arbeidsomstandigheden. In de ene sector is 
het voorkomen van één dode of één gewonde aanzienlijk goedkoper dan in de andere. 
Kennelijk vinden we als samenleving een dode bouwvakker veel minder erg dan een dode 
arbeider in de petrochemie. Hoewel het leed ongetwijfeld gelijk is. Of neem de gezond
heidszorg, het thema van dit nummer van Idee: is daar van enige rationaliteit en kosten
effectiviteit sprake? Ik heb daarvoor nog geen aanwijzingen gezien. 
De vraag ligt nog open tot welke conclusies deze vergelijking van beleidsterreinen leidt: 
- tot de conclusie dat er nooit sprake zal zijn van rationele afwegingen, en dat aLLe pogin
gen om meer kosteneffectiviteit in het milieubeleid te krijgen tot mislukken zijn gedoemd? 
Misschien, maar ik wil er (nog) niet aan; - dat het hoog tijd wordt dat vragen van kos
teneffectiviteit in andere beleidsvelden op de agenda komen? Wie het weet, mag het zeg
gen. 
Nog interessanter wordt de vergelijking op macro-economisch niveau. Er zijn verschillen
de studies waaruit blijkt dat een f ors aangezet milieubeheer de groei van de productie 
(BBP) remt. Daarover wordt in milieu-economieland veel gedebatteerd. Want als 't de 
groei remt, moeten we toch maar niet te hard van stapellopen. Maar waar het me vooral 
om gaat is dat in de milieu-economiediscussie zo expliciet wordt omgegaan met de conse
quenties voor de economische groei. Op andere beleidsterreinen gebeurt dat helemaal niet. 
Bevordering van cultuur bijvoorbeeld, of bejaardenzorg, of het creëren van betere arbeids
omstandigheden zijn activiteiten die allemaal groeiremmend zijn. Maar wie dat punt naar 
voren zou brengen, zou waarschijnlijk niet eens begrepen worden, omdat het zo vanzelf
sprekend is. 
Weer zou iemand kunnen opmerken dat het milieuveld toch wel zeer rationeel is: daar 
wordt de afweging expliciet gemaakt. Ik weet het nog zo net niet. Mijn oordeel is veeLeer 
dat de waarde die we toekennen aan cultuur, bejaardenzorg en arbeidsomstandigheden 
zoveel hoger is dan de prijs die we ervoor moeten betalen, dat we het eigenlijk niet eells 
meer over de prijs hoeven te hebben. En omgekeerd, dat de hevige discussies over kosten
effectiviteit en afweging van milieudoelen tegenover economische groei erop wijzen dat we 
helemaal nog niet zoveel waarde toekennen aan een schoon milieu. Als dat zo is, dan is het 
nog maar de vraag wat nu ècht rationeel is: de wijze waarop we over het milieu discus
siëren, of de wijze waarop we op andere beleidsterreinen handelen. • 
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BESCHOUWING 

Moet Nederland deelnemen 
aan de EMU? 

do o r T hijs d e Ru y ter van Steveninck 

S
inds vorig jaar is er ook in Neder
land een debat op gang gekomen 
over de Economische en Monetaire 

Unie (EMU) in het algemeen, en de deel
name van Nederland in het bijzonder. Het 
is nog onzeker welke landen meedoen als 
de EMU inderdaad op 1 januari 1999 van 
start gaat (zie tabel 2). Recentelijk heeft 
VVD-leider Bolkestein verklaard dat Ne
derland onder bepaalde omstandigheden 
buiten de EMU moet blijven (1). Opval
lend is dat Minister van Financiën Zalm 
er net zo over denkt, in ieder geval sinds 
hij minister is geworden. Hun ideeën zijn 
echter niet gebaseerd op deugdelijke eco
nomische redeneringen. Een eenvoudige 
kosten-baten analyse leert dat Nederland 
veel te winnen heeft bij een EMU-lidmaat
schap. 

Meningen van poütici over 
deelname aan de EMU zijn 

lang niet altijd gebaseerd op 
deugdelijke economische 

redeneringen. In dit artikel 
worden de voor- en nadelen 
overzichtelijk op een rijtje 

rijk, omdat onze export voor zo'n 80% naar 
EU-landen gaat (zie tabel 3). In de EMU 
hebben exporteurs geen gevaar te duchten 
van concurrerende devaluaties (waardoor 
hun concurrentiepositie ondermijn wordt), 
terwijl ook hun opbrengsten in guldens 
minder aan schommelingen onderhevig 
zijn. Lagere wisselkoersonzekerheid resul
teert daardoor in een hogere export, en dus 
een hogere economische groei (3). Minder 
concurrerende devaluaties leiden tot een 
verminderde dreiging van oplevend pro
tectionisme. 

gezet en voor de auteur 
staat de conclusie 
onomstotelijk vast: Het belangrijkste nadeel van het EMU-lid

maatschap is dat een land geen onafhan
kelijk wisselkoersbeleid (en daarmee geen 

Nederland moet meedoen! 

_ ----------------e monetair beleid) meer kan voeren. Voor 

Waar de discussie zich momenteel op toespitst, is of met name 
Duitsland en Frankrijk de 3,0%-norm van het overheidstekort ha
len. Het is essentieel dat beide landen deel uit gaan maken van de 
EMU. Maar maakt het nu echt zoveel uit of hun tekorten 3,0% of 
iets meer worden? Het antwoord hierop is nee, en wel omdat de 
Maastrichtcriteria (zie tabel 1) slechts een zwakke economische 
onderbouwing hebben. Overigens heeft de (inmiddels ex-) presi
dent van de Nederlandsche Bank Duisenberg zich op een flexibe
ler standpunt gesteld (2). 

Voor- en nadelen van EMU participatie 

Het hebben van een gemeenschappelijke munt heeft drie voorde
len. Ten eerste zijn er lagere transactiekosten, aangezien de diver
se valuta niet meer in elkaar omgewisseld hoeven te worden (dit 
voordeel wordt geschat op een kleine 0,5% van het EU BNP). In de 
tweede plaats wordt het risico van speculatieve aanvallen (zoals in 
1992-1993) geëlimineerd. Ten slotte wordt de wisselkoersonzeker
heid verminderd. Vooral dit laatste is voor Nederland zeer belang-

Dr. Tltijs de Rayter vaa Stevenil/ck is economisch OIulerzoeker/collSulwnt, 
en Ii,l van de SWB-tverkgroep Bllitel/land van D66. Hij tvas co-auteur van 
"EMU: Employment Effects ,,,,d Policy Tools , Social Policy Ulul ECOlwmic 
Performance", Ministerie 'van Sociale ZakelI ell Werh:gelegel/heid, januari, 
1997. 
(1) Interview ill NRC H(mdelsblad, 11 febru((.ri 1997. Bo/keslein ven.ees 
IlRtlr /rel geval waarbij bepaalde landen de 3%- norm V((.II het overheidsle
kort "iel zoudell halelI. Fillallcieel woordvoerder van de VVD Hans 
Hoogervorsl, ook al geell econoom, deell dil slandplil/t, gellLÎge Zijll artih'el 
in NRC Hande/sblad (18 juni, 1997). 
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Nederland verandert daarmee overigens 
niet veel, omdat wij door de koppeling van de gulden aan de mark 
in feite al sinds 1983 geen monetaire onafhankelijkheid meer heb
ben. In het algemeen is het verlies van het wisselkoersinstrument 
niet voor ieder land even groot. Het hangt af van (1) de kans dat 
aanpassing nodig is; (2) de effectiviteit van de wisselkoers als aan
passingsinstrument en (3) de aanwezigheid van alternatieven. 

Schokken ... 

De eerste factor, de kans dat er überhaupt een aanpassingsins
trument nodig is, hangt af van de mate waarin EMU-hinQen ge
troffen worden door asymmetrische schokken, economische ge
beurtenissen die niet elk land even sterk beïnvloeden. Een land 
dat door een negatieve asymmetrische schok (zoals een plotseling 
verminderde vraag naar zijn belangrijkste exportproduct) met een 
betalingsbalanstekort geconfronteerd wordt, zou dan door een de
valuatie de export goedkoper en de import duurder kunnen ma
ken. 
Econometrisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat voor een 
aantal Europese landen (met name de Benelux, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, en wellicht Oostenrijk) dit soort schokken in 
de laatste decennia helemaal niet zo'n belangrijke rol hebben ge
speeld (4). Deze landen vormen een zogenaamd 'optimaal valuta-

(2) NRC/Hal1delsblad, 13 juni 1997. 
(3) Zie Ad Slok'man, "EffecIs of exchal/ge risk 011 il1lra-EC tra(le", "De 
Economist", 1995, No. 1, blz. 41 -54. 
(4) Tamim B(('yolLlni en Burry Eichellgreell (1993), "Shocking nspecls of 
Ellropeal1 mOl1etary il1legrulion", in F. Torres e l1 F. Giavazzi (eds.) 
''Adjustmel1t and Growth in Ihe Europeul1 MOl1elary Unioll", blz. 193-229. 
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gebied', een groep landen waarvoor de baten van een gezamenlij
ke munt de kosten overtreffen. Bovengenoemde landen kunnen 
nog wel last hebben van symmetrische schokken, die alle landen 

even zwaar treffen. Maar in zo'n geval is het verlies van de onder
linge wisselkoersen niet erg, omdat aanpassing plaats kan vinden 
via de koers van de gemeenschappelijke munt. 

In hoeverre dit in de toekomst zo zal blijven is moeilijk te voorspel
len. Toenemende concentratie van bedrijfstakken vergroot de kans 
op asymmetrische schokken. Daar tegenover staat het feit dat de 
conjunctuurcycli in de EMU meer synchroon zullen lopen. Boven

dien is een aantal asymmetrische schokken het directe gevolg 
geweest van wisselkoersaanpassingen, iets dat binnen de EMU 
per definitie niet meer mogelijk is. 

Een tweede punt is dat het gebruik van de wisselkoers als aanpas
singsinstrument lang niet altijd werkt. Een devaluatie maakt niet 
alleen de export goedkoper, maar verhoogt ook de binnenlandse 
'inflatie doordat de import duurder wordt (5). Ook dit is niet voor 
ieder land hetzelfde: naarmate de import een groter deel van het 
nationaal inkomen uitmaakt, ebt het effect van een devaluatie 
sneller weg (6). Dit geldt voor kleine landen sterker dan voor gro
te, omdat kleine landen doorgaans een 'opener' economie hebben. 

Nederland heeft ook in dit opzicht dus niet zo veel te verliezen bij 
het opgeven van de eigen munt. 

... en aanpassingsmechanismen 

Ten derde kunnen, behalve een devaluatie, andere mechanismen 
gebruikt worden om asymmetrische schokken op te vangen. Een 
groot federaal budget zou (zoals in de vsi kunnen worden ge
bruikt om getroffen regio'sJlanden tijdelijk te steunen. In Europa 
is dat nog niet mogelijk, maar wellicht kunnen de structuurfond
sen daar ooit nog eens voor gebruikt gaan worden. Momenteel zijn 
deze bestemd voor structureel (niet conjunctureel) achtergebleven 
gebieden, maar er is veel kritiek op de verspilling en willekeur 
waarmee zij gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor de uitgaven 
aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Een ander aanpassingsmechanisme is een flexibele arbeidsmarkt, 
waardoor arbeiders (zoals in de VS) na een asymmetrische schok 
worden gestimuleerd te migreren van negatief naar positief ge
troffen regio's. In Europa is de arbeidsmarkt veel meer rigide, 
waardoor migratie minder snel soelaas zal bieden. Maar een actief 
arbeidsmarktbeleid (overigens ook nuttig als er geen EMU zou 
komen) kan hier wellicht uitkomst brengen. Het is overigens inte
ressant dat de Meditterrane landen (en Ierland), die als ze tot de 
EMU toetreden vermoedelijk meer last van asymmetrische schok

ken krijgen, wel een sterke migratietraditie hebben, getuige de 
stroom gastarbeiders die in de jaren '60 naar Noord Europa 
kwam. Bij dit alles moet men zich overigens ook nog bedenken dat 
de meeste grotere Europese landen zelf ook geen optimaal valuta
gebied vormen. Zie bijvoorbeeld de enorme verschillen tussen de 
economieën van Noord en Zuid Italië, en die van Westelijk en Oos
telijk Duitsland. 

(5) Dit geldt voor een lalld als geheel. Voor (ifzonderlij~'e sectoren (zoals (Ie 
Frame wijnbouw) kan een devuluatie wel effectief zijn, op voonvuan:le 
/Iatuurlijk dat zo 'a sector /liet te veel geïmporteerde inputs gebmikt. 
(6) Ook de bellutti/lg vw, de productiecapuciteit speelt een rol. Wu"neer de 
eco/lomie niet op volle sterkte opereert zullell bedrijveIl op eell gestegen 
(buite/llmulse) vraag reageren met een productiestijgillg in plaats vall een 
prijsverhoging. Dit is waurschijnlijk de reden voor het aunvankelijke SltCces 
van de Britse en [tuliaallse devaluaties in 1992. 
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Tabel 1 De Maastrichtcriteria 

1) De inflatie mag niet hoger zijn dan 1,5 procentpunt boven 
het gemiddelde van de drie lidstaten met de laagste infla
tie. 

2) Gedurende twee jaar voor de derde fase van de EMU mogen 
op eigen initiatief geen devaluaties meer plaatsvinden. 

3) De lange rente mag niet meer dan 2 procentpunt hoger 
liggen dan het gemiddelde van de drie landen met de laag
ste lange rentes. 

4) Het overheidstekort mag niet meer dan 3% van het BBP 
bedragen, tenzij de overschrijding 'uitzonderlijk' is of het 
tekort 'snel genoeg' afneemt. 

5) De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het 
BBp, of moet in een 'bevredigend' tempo dalen. 

In de praktijk spelen bij de beslissing wie wel en niet mogen 
toetreden vooral de criteria 4) en 5) een rol (zie ook tabel 2). 

De Maastrichtcriteria 

Er is zeer veel kritiek (7) gekomen op de Maastrichtcriteria: te veel 
om ze nu als 'rapportcijfers' te gebruiken. Over het uiteindelijke 

doel, het er voor zorgen dat lidstaten hun overheidstekorten om
laag brengen, bestaat brede overeenstemming. Maar bij de con
crete invulling is veel misgegaan: het voldoen aan de criteria is 
volstrekt niet hetzelfde als het op orde brengen van de overheids
financiën. De criteria vormen daardoor noch een voldoende, noch 
een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle muntunie. Re
levante criteria zijn weggelaten, en wel opgenomen criteria zijn 
onzorgvuldig geformuleerd. Wat betreft formulering is niet gecor
rigeerd voor conjunctuurcycli, waardoor landen die nu in een re
cessie verkeren plotseling moeten bezuinigen. Ook met definities 
is veel mis: wel een norm voor staatsschuld, maar niets over 
staatsbezittingen, terwijl al helemaal geen rekening is gehouden 
met eventuele toekomstige verplichtingen (pensioenen, vergrij
zing) die van land tot land verschillen. Verder was niet in boek

houdkundige trucs voorzien: zie het verschuiven van toekomstige 
belastinginkomsten naar het heden (of huidige uitgaven naar de 
toekomst), zoals in Frankrijk en Italië gebeurd is. 

Het is duidelijk dat de Duitsers in 1991 een niet-zo-verborgen poli
tieke agenda hadden. De criteria moesten zo geformuleerd worden 
dat Griekenland, Spanje, Portugal, en vooral Italië niet mee zou
den mogen doen. Inderdaad behoren deze landen niet tot enig 
Europees optimaal valutagebied. Maar om ze alleen daarom (op 
goede economische gronden dus) te weigeren zou politiek niet 
haalbaar zijn geweest. Het blijft natuurlijk ironisch dat de criteria 
zich nu tegen Duitsland zelf dreigen te keren. 

(7) Zie o.a. Willem. Blliter (1992), "De budgett.aire voodoo vun 
lIfuastricht", in "Economisch Stati~tische Berichl.en", 18 IIwart, blz. 268-
272; en PUllI de GmlllVe, "lIfonetary u"ion uncl cOllvergC/we economics", 
in "European Economie Review", 1996, blz. 1091-1101 . 
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Tabel 2 De Maastrichtcriteria, voorspellingen voor 1997, in 
procenten van het BBP 

Land Overheids- Schuld- Verwachte 
financien quote deelname 

Maastrichtnorm -3 ,0% 60,0% 

België -2,7% 126,7% Ja 

Denemarken -0,3% 67,2% Nee (politiek) * 

Duitsland -3,0% 61,6% Ja 

Finland -1,9% 59,2% Ja 

Frankri jk -3,0% 57,9% Ja 

Griekenland -4,9% 106,3% Nee (economisch) 

Ierland -1,0% 68,3% Ja 

Italië -3 ,2% 122,4% Ja 

Luxemburg +1 ,1% 6,5% Ja 

Nederland -2,3% 76,2% Ja 

Oostenrijk -3,0% 68,6% Ja 

Portugal -3,0% 64,1% Ja 

Spanje -3,0% 68,1 % Ja 

Verenigd -2,9% 53,8% Nee (politiek) " 
Koninkrijk 

Zweden -2 ,6% 76,5% Nee (politiek) 

• Het VK e" Denemarken hebbe" ee" 'opt Ol/t clausule' bedongen.. 
Bron: The economist, 31 mei 1997. 

Overheidstelwrten 

In principe zijn er geen erg goede economische redenen om, gemid
deld over een hele conjunctuurcyclus, de overheidsbegroting in de 
rode cijfers te laten komen (8). In theorie kan een Keynesiaanse 
budgettaire politiek nuttig zijn: stimuleren gedurende een laag
conjunctuur (het overheidstekort neemt dan toe), en afremmen in 
een hoogconjunctuur (het tekort wordt dan een surplus). Maar in 
de praktijk werkt dit maar voor de helft. In de meeste landen zijn 
overheidssurplussen een bedreigde diersoort geworden. De verkla
ring hiervoor is een politieke: politici geven graag geld uit, omdat 
dit hun kiezers tevreden stelt. Het heffen van belastingen maakt 
echter minder populair. Het gedrag van een politicus die herkozen 
wil worden, zal dus in principe tekortverhogend zijn. 
Langdurig aanhoudende overheidstekorten leiden tot een hogere 
inflatie, een hogere rente, of een combinatie van deze twee. Mone
taire financiering (het laten drukken van extra geld) leidt onher
roepelijk tot een hogere inflatie. Om deze de kop in te drukken zal 
de centrale bank de korte rente moeten verhogen. Ook het alterna-

(8) Recelltelijk heeft de Studiegroep Begrotingsruimte da" ook het advies 
lIi/gebracht dat " .. . begrotingsevenwicht op term.ij" cle doelstellillg va" het 
beleid "wet worde,,". Zie H.j. Brouwer, '~dvies Studiegroep: op weg uaur 

begroti"gsevemvicht", Ecouomisch Statistische B erichten, 18 juui 1997, 
blz. 493-494. 
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Tabel 3 Nederlandse handelspartners, percentage van de 
totale handel, januari - september 1996 

Land Invoer Uitvoer 

EU 66,34 80,43 

België/Luxemburg 11,64 13,12 

Denemarken 1.11 1,65 

Duitsland 23,15 28,87 

Finland 0,94 0,86 

Frankrijk 7,65 11,26 

Griekenland 0,16 0,86 

Ierland 1,24 0,70 

Italië 3,69 5,88 

Oostenrijk 0,88 1,54 

Portugal 0,64 0,74 

Spanje 2,14 2,90 

Verenigd 10,16 9,73 
Koninkrijk 

Zweden 2,95 2,31 

Overig Europa 5,97 5,55 

Amerika 10,42 4,76 

Azië 14,84 6,31 

Afrika 1,83 1,60 

Overig 0,25 0,88 

NB: totuleu telle" niet op tot 1 00% wegeus afroudingsverschilleu. 
Broll: CBS, MaclIlclstulÎStiek, inlemationele huudel, uugll.,lus 1996, blz. 16. 

tief, het financieren van het tekort door verhoging van de staats
schuld, leidt tot een hogere rente, omdat de vraag naar bespa
ringen toeneemt zonder dat het aanbod verandert. Bovendien ver- , 
schuift schuldcreatie het probleem naar de toekomst: in Neder
land is de post 'rente en aflossingen' inmiddels een van de grootste 
op de rijksbegroting. 

De rol van de ECn 

Natuurlijk zijn de huidige overheidstekorten (c.q. staatsschulden) 
in de meeste Europese landen (veel) te hoog. Maar de kans dat zij 
op Europees niveau zullen resulteren in hogere inflatie of rente 
(waar met name de VVD bang voor lijkt te zijn) is niet zo groot. 
Mits aan twee voorwaarden voldaan is, zijn de Maastrichtse te
kort- en staatsschuldcriteria in feite overbodig. Het is hierbij niet 
zo zeer belangrijk dat Europese overheidstekorten omlaag ge
bracht worden, als wel dat voorkomen wordt dat de effecten van 
het ene (spilzieke) land naar het andere (sobere) land overslaan. 
De kans dat de euro 'zachter' wordt dan de gulden en de D-mark 
wordt hierdoor bepaald. Riek van der Ploeg, financieel woordvoer
der van de PvdA, heeft er al op gewezen dat, voorzover hoge tekor
ten de rente opdrijven, dit net zo goed tot een sterkere in plaats 
van een zwakkere euro kunnen leiden. 
De effecten van de hogere rente en het afnemende vertrouwen 
werken dan tegen elkaar in, en á priori kan niet worden aangege-
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ven welk het sterkst is (9). Een andere gezaghebbende econoom, 
Fred Bergsten van het Institute for International Economics in 
Washington, is dezelfde mening toegedaan. Hij wijst op soortgelij
ke situaties in het verleden (hoge tekorten en een sterke munt), 
zoals in de VS tijdens de eerste Reagan-jaren, en de periode direct 
na de Duitse eenwording, toen de sanering van de Oostduitse eco
nomie zijn tol eiste. Zijn conclusie is dat "Many Europeans believe 
that fudging the Maastricht criteria would produce a weak euro. 
On the contrary, combining such budgetary tolerance with a reso
lute ECB will further strengthen the new currency" (10). 
De eerste voorwaarde is dus dat de ECB zich volledig zal concen
treren op het bereiken van prijsstabiliteit, en politiek onafhanke
lijk zal kunnen opereren. Van diverse kanten is er het bezwaar ge
opperd dat een onafhankelijke ECB ondemocratisch zou zijn. Dit 
suggereert dat er een keuze kan worden gemaakt tussen of hoge
re overheidsschuld of hogere werkloosheid, en dat (democratisch 
gekozen) politici voor de eerste optie zou kiezen, en de (technocra
tische) ECB voor de tweede. Dit is echter geen juiste voorstelling 
van zaken. 
Op langere termijn is er, in tegenstelling tot wat soms gedacht 
wordt, geen mogelijkheid om door een ruim overheidsbeleid de 
werkloosheid te verlagen. Elk positief effect van een hogere vraag 
wordt later teniet gedaan door de schade van een hogere rente 
enlofinflatie. Op korte termijn bestaat die mogelijkheid wel, maar 
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aangezien de op deze manier ver
laagde werkloosheid niet duur
zaam is, opent dit voor politici 
(die, zoals iedereen weet, voorna
melijk op korte termijn denken) 
de verleiding de economie op kor-
te termijn (tot de volgende ver-
kiezingen) te stimuleren. Een pa-
rallel die wel eens getrokken 
wordt is die met de rechterlijke 
macht. Op korte termijn kunnen 
democratisch gekozen politici het 
wenselijk vinden om, als de cri-
minaliteit toeneemt, rechters 
strengere straffen te laten eisen. 
Maar op langere termijn is een 
samenleving meer gebaat bij on
afhankelijke rechters. 

De no-bail out clausule 

De lage rente is geen beleidsin-
strument, maar wordt bepaald 
door vraag naar en aanbod van 
kapitaal. Aangezien de verschil
lende kapitaalmarkten mondiaal 
steeds ro.eer geïntegreerd raken, 
moeten 'individuele' Europese te- De 1 
korten wel extreem hoog zijn om 
een merkbaar effect te hebben op 
de euro-rente. Zolang de EMU- Duit 
lidstaten geloofwaardig zijn in houd 
hun belofte (voorwaarde 2) dat ste g 
het hun ernst is met de 'no- bail Het 
out-clausule', zal een eventuele 
risico-premie alleen over de 

schuld van het hoge-tekort land 'geheven' worden, zonder dat 
anderen hier onder lijden. Als Brazilië zijn overheidstekort finan
ciert door op de internationale kapitaalmarkt dollars te lenen, zal 
dat slechts een verwaarloosbare invloed op het Amerikaanse ren
teniveau hebben. Vergelijk ook de Nederlandse binnenlandse kre
dietmarkt: bepaalde ondernemingen zullen bij de bank een hoge
re rente moeten betalen dan andere, simpelweg omdat ze minder 
kredietwaardig zijn. Misschien nog wel het grootste nadeel van de 
excessieve aandacht voor de Maastrichtcriteria is dat ze de aan
dacht afleiden van beide bovengenoemde voorwaarden. Het zijn 
waarschijnlijk déze factoren, en niet het feit dat Duitsland en 
Frankrijk eventueel de 3,0%-norm niet zouden halen, die gemaakt 
hebben dat de dollar recentelijk zo sterk in waarde is gestegen 
tegenover de belangrijkste Europese valuta. 

Het stabiliteitspact 

Voor het op de afgelopen top in Amsterdam ondertekende stabili· 
teitspact geldt in feite hetzelfde als voor de Maastrichtcriteria: van 

(9) Zie Rick vun der Ploeg, "Een sclwup iu 1Volfskleren - opstellen (}ver 
politiek en economie", Promethe'M, 1996, blz. 256. 
(10)C. Fred Bergsten, "The Dolwr alld the Euro", "Foreign 
Affairs",juli/ulIgrMtlls 1997, blz. 83-95. 
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of ze nu wel of niet aan de 3,0%
norm voldoen, dan doet Ne
derland er verstandig aan mee te 

doen. De voordelen van deelna
me (vooral minder wisselkoers
onzekerheid voor exporteurs) 
zijn voor Nederland veel groter 
dan de nadelen (het opgeven van 
in feite niet bestaande beleids
ruimte). Bovendien vermijdt Ne-

. derland door aan de EMU deel te 
nemen de sprong in het duister 
van een geheel nieuw onafhanke
lijk monetair beleid. Een beleid 
dat door de financiële markten in 
twijfel getrokken wordt, kan ge
makkelijk tot speculatieve aan
vallen op de gulden leiden. 
De excessieve aandacht voor de 
Maastrichtcriteria, alsmede de 
totstandkoming van een Stabili
teitspact, leiden de aandacht af 
van zaken die er wèl toe doen. 
Wat betreft de hardheid van de 
euro zijn dit de onafhankelijk
heid van de ECB en de 'no bail
out- clausule'. Op langere ter-

De Nederlandse Bank, Frederiksplein, Amsterdam mijn vragen vooral de onaan
vaardbaar hoge werkloosheid, de 
toekomstige toetreding van Oost-

Duitse makelij , bedoeld om de Zuidelijke landen buiten de deur te 
houden, in het beste geval neutraal qua uitwerking, in het slecht
ste geval gevaarlijk (11). 

europese landen, en (daarmee samenhangend) de sanering van 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid om aandacht. • 

Het stabiliteitspact heeft als voornaamste 
doelstelling de begrotingsdiscipline in de 
EU te versterken. Overheidstekorten van 
meer dan 3% kunnen leiden tot boetes aan 
de desbetreffende lidstaten. Nog afgezien 
van de vraag of zo'n boete aan een grote lid
staat in de praktijk afdwingbaar is (ant
woord: waarschijnlijk niet), kan het pact 
het vertrouwen van de financiële markten 
in de euro ondermijnen omdat het sugge
reert dat de 'no bail out-clausule' niet zal 
kunnen worden nageleefd en/of dat de ECB 
niet voldoende politiek onafhankelijk zal 
zijn. Immers, het pact voegt alleen iets toe 
als de nationale tekorten ook op Europees 
niveau een probleem vormen. 

Conclusie 

Of er in 1999 nu wel of geen EMU komt zal 
niet worden bepaald door Nederland, maar 
vooral door Duitsland en Frankrijk. Moch
ten deze landen besluiten toch te beginnen, 

(11) The EconomisI, "Ellrope's sillgle CI/rrelley", 

14 december 1996, blz. 21-25. 

MEDEWERKER ORGANISATIE VAN KENNIS • 28 UUR 

Het Wetenschappelijk Bureau van D66 (SWB) is op zoek naar kandidaten voor deze 
nieuwe functie. De SWB is een klein bureau dat o.m. de analyse van voor D66 relevan
te maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verzorgt. 
Dit meestal in samenwerking met leden van de partij die een specifieke deskundigheid 
hebben . In dit kader wordt een scala van project- en werkgroepen onderhouden en 
ondersteund. 

D e nmctie: 

• is inhoudelijk-organisatorisch van aard en vooral gericht op organisatie, begeleiding 
en coördinatie; 

• omvat ook de ontwikkeljng van vraagstellingen en redactie van verkregen resultaten ; 
• kan alleen goed worden vervuld met behulp van netwerkvorming en het onderhouden 

van belangrijke contacten. 

Een organisatorische ervaring in het werken met groepen is vereist. 
Een wetenschappeljjke of vergelijkbare achtergrond strekt tot aanbeveling . 
Voor de functie is 28 uur per week beschikbaar; de honorering geschiedt in schaal 10; 
vergelijkbaar met de WBRA. Aanstelling is voor één jaar, bij gebleken geschiktheid kan 
continuering tot de mogelijkheden behoren. 

Kandidaten kunnen tot 7-11-97 soLliciteren bij: 
SWB D66, Christiaan de Vries, Postbus 660 , 2501 CR Den Haag. 
Informatie: 070-3566038 (Christiaan de Vries, directeur) of 
070-3566041 (Irene Knijnenburg). 
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SIGNALEMENTEN 

Rorty en de ondraaglijke 
lichtheid van het pragmatisme v 

Va, 
Onlangs was de Amerikaanse filosoof Richard Rorty in ons land om de Spinoza-leerstoel aan tot 
de Universiteit van A1USterdam voor drie maanden te bezetten. Twee van zijn lezingen uit die dm 

periode zijn gebundeld en uitgegeven onder de titel 'Truth, polities and 'post-modemism". Sta 

En hoewel het om een engelstalige tekst gaat, is het een buitenkansje voor elke D66-er die me. 

zich wil verdiepen in de filosofische achtergronden van zijn eigen partij. teil 

I ~ deze lezingen legt Rorty namelijk op 
vrij eenvoudige, maar sublieme wijze 

uit wat zijn positie als pragmatisch filosoof 
is tegenover wetenschap (truth) en poli
tiek. Pragmatisme is kort gezegd een scep
tische houding tegenover de objectiviteit 
van de wetenschappelijke waarheid, die op 
zich weer aan de basis staat van een a-dog
matische pragmatische politiek waarin 
wordt gestreefd naar grotere individuele 
vrijheid en vermindering van wreedheid 
en vernedering. Waarheid is voor Rorty 
niet veel meer dan een beschrijving die 
binnen een bepaald taalspel - door Rorty 
'vocabulaire' genoemd - een bijzondere sta
tus heeft gekregen. Waarheid is nadrukke
lijk niet de overeenstemming tussen beeld 
en werkelijkheid, oftewel een representa
tie die samenvalt met de werkelijkheid. 
Dit waarheidsrelativisme leidt niet tot ni
hilisme. Rorty blijft onderscheid maken 
tussen "less useful and more useful des
criptions" (p. 10). Het begrip 'waarheidslie
vend' doopt hij om in intellectuele nieuws
gierigheid: "A virtue which goes along with 
tolerance and lack of fanaticism." (p. 25). 
Waarmee hij kernachtig de politieke atti
tude van D66-ers lijkt te beschrijven. 
Maar uiteindelijk acht Rorty verbeelding 
van meer waarde dan intellect. Echt grote 
denkers veranderen onze manier van spre
ken waardoor we nieuwe dingen kunnen 
zeggen die ons leven kunnen verrijken. De 
wijsheid van denkers als Nietzsche en 
James is gebaseerd op "finding a way of 
modulating between old ways of speaking 
and new ways of speaking, in such a way 
as to broaden our imagination and thus 
enrich our lives." (p. 31). Wijsheid en geluk 
bestaan bij de gratie van het met elkaar in 
overeenstemming brengen van het private 
en het publieke: de deugden van vreed
zaam samenleven en de deugd van per-

soonlijke schoonheid. Maakt deze opvat
ting Rorty tot een a-politieke estheet? 
Geenszins. Hoewel hij de filosofische 
grondslag onder het project van de Ver
lichting vandaan slaat, blijft hij onverkort 
vasthouden aan de politieke idealen ervan. 
De anti-autoritaire en utopische traditie 
van de Verlichting moet worden voortge
zet. Rorty is een humanist. In retrospectie 
kan men volgens hem in de geschiedenis 
wel degelijk een proces van politieke voor
uitgang waarnemen, van toenemende vrij
heid en vrijmaking van de mens. 
Rorty doet verwoede po-
gingen om het begrip 
'post modern' te ontdoen 
van alle negatieve bij
klanken en door het tus
sen haakjes te zetten op
nieuw geschikt te maken 
als vruchtbaar perspec
tief voor een politiek de
bat. Hij besluit zijn le
zing op de hem eigen 
wijze: ironisch, literair 
en lichtvoetig. "All that 
we have learned from 
'post-modern' philosophy 
is that we may need a 
different gloss on the no
tion of 'progress' than the 
rationalistic gloss which 
the Enlightenment offer
ed. We have been given 
no reason to abandon the 
belief that a lot of pro
gress has been made by 
carrying out the Enlight
enment's political pro
gram. Since Darwin we 
have come to suspect 
that wether such pro
gress is made wil! be lar-
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gely a matter ofluck. But we have been gi
ven no reason to stop hoping to get lucky." 
(p. 52). Degenen die dit uitgangspunt be
schimpen als leeg, a-politiek en gevaarlijk, 
zou ik minzaam willen toevoegen dat een 
lichte filosofie nog niet hetzelfde is als een 
lege filosofie. (A V) 

'Truth, polities and 'post-modernism', 
Riehard Rorty, Spinoza Leetures, The 
Department of Philosophy of the University 
of Amsterdam, Van Goreum Assen 1997 
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Het sociaal-liberalisme 
van Rick van der Ploeg 
Van alle leden van de Tweede Kamer behoort Rick van der Ploeg 

tot één van de kleurrijkste en meest intrigerende persoonlijkhe

den. De combinatie van succesvol en veelgeprezen hoogleraar 

Staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam en parle

mentariër is op zich al uitzonderlijk. Maar de manier waarop hij 

telkens tracht het debat over de relatie tussen markt en overheid 

te stimuleren dwingt respect af. 

Van der Ploeg schuwt niet om binnen 
de PvdA - met toch een sterk etatisti

sche traditie - voor liberalisering van tal 
van bolwerken en stelsels te pleiten. Maar 
dat maakt Van der Ploeg nog niet tot een 
naïeve liberaal. In zijn jongste boek 'Een 
schaap in wolfskleren' maakt hij dat wel 
zeer expliciet kenbaar. Het boek opent met 

een zeer openhartig schotschrift tegen de 
VVD: 'Waarom ik geen VVD-er ben'. In dit 
stuk, dat eerder in Liberaal Reveil ver
scheen, legt Van der Ploeg uit wat het ver
schil is tussen zijn eigen sociaal-liberale 
houding en de conservatief rechtse opstel
ling van de VVD. Vooral de door de laatste 
voortdurend geponeerde tegenstelling tus-

sen overheid en markt ergert Van der 
Ploeg. Volgens Van der Ploeg gaat het nu 
juist om de vraag hoe de overheid de 
marktwerking kan bevorderen en beheer
sen door sociale voorwaarden te stellen en 
te handhaven. Liberalisering betekent niet 
per se het terugtreden van de overheid, 
maar vooral een andere rol voor de over
heid. Niet langer als uitvoerder, "maar als 
regisseur, opdrachtgever en katalysator." 
(p.15). 
Na deze afrekening werkt Van der Ploeg 
dit uitgangspunt van een sterke, creatieve 
en stimulerende overheid uit voor verschil
len maatschappelijke velden: gezondheids
zorg, vrije beroepen, de kunsten, sociale 
zekerheid, arbeidsmarkt, etc .. 
'Een schaap in wolfskleren' is een bundel 
opstellen waar de inspiratie vanaf druipt. 
Met name voor D66 is Van der Ploeg een 
interessante en constructieve gespreks- en 
sparringspartner. (AV) 

;, 
'Een schaap in wolfskleren: opstellen over / 
politiek en economie', Rick van der Ploeg, ~ 
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 1997 J 

Dialogen over handel en bestuur 

Dit boek verscheen oorspronkelijk in 
1992 onder de titel 'Systems of Sur

vival. A dialogue on the Moral Foundations 
of Commerce and Politics'. Uitgeverij Jan 
van Arkel te Utrecht heeft nu een Neder
landse vertaling op de markt gebracht. 
Jane Jacobs (1916) is geen onbekende on
der wetenschappers die zich bezighouden 
met regionale en stedelijke ontwikkelin
gen en vraagstukken. Drie decennia gele
den publiceerde zij haar bekendste werk 
'The Death and Life of Great American 
eities'. Dit boek over de dynamiek en de 
diversiteit van het grootstedelijke leven 
wordt beschouwd als een standaardwerk 
en is daarom nog steeds in druk. Jacobs 
laat in dit boek een zestal verzonnen per
sonen aan het woord over hun worsteling 
met morele dilemma's. In de discussie die 
zij hierover voeren proberen de hoofdfigu
ren richtlijnen voor hun gedrag te formule
ren. Steeds blijkt dat morele regels con
textgebonden zijn en derhalve niet in alle 
situaties even adequaat zijn. De kern van 
de dialoog wordt gevormd door de span
ning tussen twee morele syndromen, het 

wachterssyndroom en het handelssyn
droom. De waarden van het eerste syn
droom zijn erg defensief en gericht op de 
bescherming en handhaving van het eigen 
territoir. De waarden van het tweede syn
droom zijn geheel gericht op de onbelem
merde productie en ruil van goederen. 
Jacobs tracht te laten zien dat beide syn
dromen elkaars tegenpolen vormen, maar 
elkaar toch nodig hebben. Zowel successen 
als tegenslagen in de wereld van handel en 
bestuur kunnen volgens haar uit de con
frontatie tussen deze syndromen worden 
verklaard. Handel en bestuur werd des
tijds zeer lovend ontvangen. De redenen 
voor deze lof lijken vijf jaar na de eerste 
verschijning nog steeds van kracht. Het 
thema heeft immers niets aan actualiteit 
ingeboet en de opzet in de vorm van een 
dialoog maakt het werk prettig leesbaar. 

Jane Jacobs, Handel en bestuur: twee stel
sels. Een dialoog over morele grondslagen, 
Utrecht 1997 
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Weg met de 
moralistische politiek! 
"Politiek valt niet samen met bestuur en beleid." zo valt te 

lezen in 'Het verlangen naar gemeenschap' van Sjaak Koenis. 

Dat hebben we wel vaker gehoord. Het bijzondere van 

Koenis ' boek is echter, dat hij het niet laat bij deze simplisti

sche kritiek maar vervolgens probeert aan te geven wat poli

tiek dan wel in zou moeten houden. Daarbij leunt hij sterk 

op het werk van de filosofe Hannah Arendt, die op haar beurt 

haar inspiratie zocht bij de oude Griekse polis. 

Aan het slot van zijn boek fonnuleert 
Koenis het als volgt: "(.) het creëren 

van de condities waaronder mensen kun
nen debatteren over de vonngeving van so
lidariteit, rechtvaardigheid, leefbaarheid, 
duurzaamheid (.)." (p. 124). Politiek is voor 
Koenis geen middel om bijvoorbeeld inte
gratie of emancipatie te bewerkstelligen, 
maar een doel op zich. Aan het begin van 
zijn boek noemt hij politiek ook wel ''het or
ganiseren van pluraliteit". 
Vanuit deze opvatting verzet Koenis zich 
tegen de moralistische en instrumentalis
tische opvattingen van de hedendaagse 
Nederlandse politiek. Van links tot rechts 
schijnt men van mening te- zijn dat de 
maatschappij bijeen wordt gehouden door 
gedeelde nonnen en waarden, of een ge
deelde publieke moraal. Koenis noemt dit 
de 'gemeenschappelijkheidsthese'. Door 
het verlangen naar gemeenschappelijk
heid en de eenzijdige aandacht voor nor
men en waarden worden de werkelijke po
litieke vragen aan het zicht onttrokken. 
Namelijk hoe we in Nederland vonn kun
nen geven aan de centrale politieke waar-

den als tolerantie, solidariteit en burger
schap. Daarbij dient dus niet een gemeen
schappelijke opvatting over 'het goede le
ven' centraal te staan, maar een meer 
pragmatisch oordeel over wat 'goed leef
baar' is. 
Ik vraag me afhoe 'Het verlangen naar ge
meenschap' zal worden ontvangen, met 
name door politici zelf. De poging van 
Koenis om de politieke cultuur te beïnvloe
den - lees: minder moralistisch en instru
mentalistisch te maken - hangt in hoge 
mate af van het vennogen van de politieke 
actoren om kritisch naar het eigen functio
neren te kijken. Aan de stijl van Koenis zal 
het niet liggen, die is soepel en aangenaam 
direct. Maar ik vrees dat de wereld van de 
Haagse politiek zozeer is verzelfstandigd 
dat men zich weinig van dit boek aan zal 
trekken. (AV) 

'Het verlangen naar gemeenschap: Over 

moraal en politiek in Nederland na de ver

zuiling', Sjaak Koenis, Van Gennep, 

Amsterdam 1997 

SWB Cahier 
politie k & cultuur ! 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg 
hebben vel'schillende visies gevolgen voor kwaliteit? 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg 
een conceptueel model 

Uitgaven van de SWB Werkgroep volksgezondbeid 
Verkrijgbaar voor f. 10,- bij de SWB telefoon: 070 - 356.60.41 
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Naar een 
vitale 

• economie 
Een nieuwe publicatie 
van de SWB 

In de nleuwe reeks cahiers 

van de SWB verschijnt bin

nenkort een publicatie van 

de projectgroep economie. 

, N aar een vitale economie' is een po-
ging om het economische denken 

binnen de partij te vernieuwen en bij de 
tijd te brengen. Globalisering, technologi
sche ontwikkelingen, de vonning van de 
Europese Unie en moderne opvattingen 
over democratie hebben hun weerslag op 
econOlnische processen. Niet alleen op hoe 
deze verlopen, maar ook hoe we deze die
nen te beoordelen. In het cahier wordt dan 
ook een model gepresenteerd, waarlangs 
men de economische werkelijkheid anno 
1997 inzichtelijk kan maken en geschikt 
voor politieke beoordeling. Dit model is ge
baseerd op vier waarden, de vier D's ge
noemd, te weten duurzaamheid, democra
tie, dynamiek en draagvlak. Economisch 
beleid dient volgens de opstellers aan alle 
vier de waarden te worden getoetst. 

In 1997 verschenen de 
volgende themanummers 

van Idee 

* De mens in de samenleving 
'-' Europa 
* Economie en milieu 
* De overwerkte arbeidsmarkt 

Deze nummers zijn voor f 12,50 
verkrijgbaar bij de SWB, 
tel. 070 - 356 60 41. 

Het laatste nummer van 1997 zal 
als thema hebben 'politieke partij
en'. 
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Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Uitgaven nieuwe stijl 

SWB-boeken 

Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,
Cahier nieuwe stijl 

De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 1996, f 15,

Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, 1997, f 15,-

• Uitgaven oude stijl 

Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,

Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 

Referenda en Politiek, 1993, f 19,50 

De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-

Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 1993, f 10,-

In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 1993, f 10,

Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 1994, f 10,

Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 12,50 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, f 10,00 

De mythe van de ruimte, Een politiek-culturele benadering van de ruimte, 

1996, f 10,-

Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,
Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 1995, f 5,00 

De waarde van de democratie, 1994 f 2,50 

In de basis voorzien, 1996, f 12,50 

Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

Speciale uitgave 

De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur, red. 

Kees Schuyt en Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 

Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,- Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. Los: f12,50. 

Geef '5 een abonnement 
C a Cl e a u /-
•••••••••••••••••••••••••••••• 
Idee is de moeite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
gen. Want zo 'n cadeau komt zes keer per jaar terug. 

Bel even 070-356.60.66 
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MARGREET VAN SON 

"IK WAS 'N NOTENKRAKE 
ZONDER ZWANENMEER" 

''Als ballerina ging ik dansend door het leven. Maar op een dag 
dan valt het doek. Dan ruil je show voor inhoud. Wisselt bezinking 
de Bühne af en telt de achtergrond meer dan het optische effect. 

In Idee vond ik de politieke inhoudelijkheid die ik zocht. 
Worden de politieke noten gekraakt waar ik graag m'n tanden 

in zette. En was er discussie over de achtergronden van beleid en maat-
I 

schappij, in plaats van de 'zwanenzang van de politiek'. 
Nu ik als medewerkster het Wetenschappelijk Bureau verlaat om 

m'n eigen choreografie te volgen is m'n abonnement op Idee iets dat 
blijft. Een tweemaandelijks zwanenmeer aan te kraken noten, 

een onberispelijke pirouette tegen de achtergrond van de actualiteit." 
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Politieke vernieuwing 
Democratiserin 

c:.~ 

Politieke vernieuwing en de smalle marges van paars 
door Allan Varkevisser 
Wat heeft Paars betekend in termen van politieke vernieuwing en democratisering? 
J an Willem Duyvendak (Groen Links), Lennart van der Meulen (D66) en 
Act KOppejan (CDA) maken een balans op. 

Democratie, burgerschap en 'onze' overheid 
door Arthur Doeters van Leeuwen 
Doeters van Leeuwen over de noodzaak van een nieuw begrip van overheid en een 
nieuwe opstelling van overheidsdienaren. 

Bolk versus Katja 
door Marco van Lierop 
Jongeren en politiek gaan niet goed samen, ondanks de retoriek van verjonging en 
vernieuwing in de politiek. Van Lierop roept de politieke partijen op bun hooghartige 
houding je, eçs jongeren in te ruilen voor een meer corru:nunicatieve opstelling. 

Van politieke partijen en de dingen die voorbij gaan 

Statements over politieke vernieuwing, de integriteit van D66 en de rol van sociale 
bewegingen van oud JD-voorzitter Dennis Hesseling, politiek filosoof en ethicus Pieter 

Fokkink en de hoofddirecteur van de Vereniging Natuurmonumenten Frans Evers. 

En verder: 

Pragmatisme: een kwestie van mentaliteit 
door Menno f'n der land 
D66 wordt'vaak ge socieerd met het begrip pragmatisme, maar over het algemeen in 
een verkeerde, negatieve betekenis. Van der Land doet een poging tot opheldering. 

Wat maakt vorming academisch? 
door Henk Manschot 
De rector van de kleinste en meest bijzondere universiteit van Nederland buigt zich over 
de vraag die iedereen lijkt te vergeten in het Nationale Kennisdebat 

Den.Jt,e.n over tten democratische gezondheidszorg 
door llan Varkev!sser 
Het eerste 'deel van een serie portretten van de werkgroepen van de SWB. Ditmaal een 
kennismaking me Sirnon Groen, de voorzitter van de SWB-werkgroep Volksgezondheid. 

Van R eduzum tot Roordahuizen 
door Jan Hoekema 
Een bijdrage aan het debat over regionale eigenheid, nationale cultuur e'n de gevolgen 
van de Europese eenwording. 
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Foto voorpagina: affiche referendumcampagne IJ·burg 
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Vernieuwi.ng en onbehagen 

Toen ik onlangs aan een vriendin vertelde dat het thema 
van de komende Idee 'politieke vernieuwing en democra
tisering' zou zijn, reageerde zij met een lauw en haast ver
veeld: 'Wat? Alweer?'. Toen ik haar wat meer uitleg gaf 
over de invuUing van het thema draaide ze iets b~;, maar 
het lukte mij niet om haar scepsis weg te nemen. Haar 
reactie staat volgens mij niet op zich, maar staat symbool 
voor de algemene houding tegenover het vernieuwings
streven in de politiek. Kennelijk zijn we 'vernieuwings
moe' in Nederland. 

Die vermoeidheid is een heel begrijpelijke reactie op de vele 'vernieuwingen' die de laatste 
tijd van links tot rechts over ons zijn uitgestort: verW'ezingsprogramma's, kandidatenlijsten, 
fractievoorzitters met leuke ideetjes over staatkundige vernieuwing, etc. Zoveel aandacht 
voor vernieuwing maakt de burger wantrouwig. En niet ten onrechte, want wat is er eigen
lijk van al die eerdere beloften en voornemens van vernieuwing terecht gekomen? 
Neem nu Paars. Het Paarse kabinet kwam in 1994 opvallend gemakkelijk tot stand en de 
verwachtingen ten aanzien van deze historisch unieke coalitie waren hoog gespannen. Ein
delijk zouden de Paarse partijen een aantal politieke vernieuwingen kunnen doorvoeren, on
gehinderd door het conservatieve en corporatistische CDA. Drie jaar Paars brachten in dit 
opzicht in feite niets dan teleurstellingen. De open houding van de regering en de interes
sante debatten tussen bewindslieden en Kamer verdwenen al snel en het dualisme verwerd 
tot een gemakkelijk excuus voor de verkapte oppositie van een regeringspartij. Het correc
tieve referendum is de enige politieke vernieuwing waarop Paars prat kan gaan. En zelfs dat 
kostte veel moeite. De eerste experimenten ermee leidden bovendien meteen tot terugtrek
kende bewegingen van de kant van de politieke bestuurders: de drempels moesten worden 
verhoogd want anders zouden kleine groepen burgers de beslcitvorming in Nederland wel 
eens ernstig kunnen traineren of zelfs blokkeren. En dat kan het voortvarende Paarse kabi
net zich niet veroorloven. Nederland moet worden klaargestoomd voor de 21e eeuwen het 
Paarse kabinet neemt daarvoor alles op de schop. Alles, behalve het politieke bestel zelf. Alsof 
dat wel bestand is tegen de invloed die uitgaat van gigantische veranderingsprocessen als 
mondialisering, technologisering en individualisering. Het kabinet heeft echter vooral haast 
met de hervorming van de infrastructuur in Nederland: beton, asfalt en rails. "Democratise
ring? Sorry, te soft. Geen tijd." 
Verdient zo'n kabinet nog wel de deelname van D66? Die vraag lijkt me gerechtvaardigd 
want als je als progressieve partij deelneemt aan de regering en geen vorm weet te geven aan 
een voor D66 van oudsher belangrijk begrip als politieke vernieuwing, dan ondergraaf je het 
bestaansrecht van je eigen vereniging. De manier waarop D66 vorm weet te geven aan het 
streven naar politieke vernieuwing is dus een belangrijke toetssteen voor de eigen vitaliteit 
en de toekomst van de partij. Vooralsnog overheerst echter het onbehagen: onbehagen over 
het weinige dat tot nog toe is bereikt en onbehagen over het gebrek aan inhoud. Er wacht de 
partij nog een zware taak voor en na de verkiezingen. 

Allan Varkeuisser 
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Politieke vernieuwing 
ende smalle marges 

van Paars 
door Al l a n Vark e v isse r 

Nameer dan drie jaar Paars kan 
de balans worden opgemaakt. 
Nu eens niet omtrent de econo

mische en bestuurlijke prestaties van dit 
kabinet, maar op het terrein van de demo
cratie: wat heeft Paars betekend in ter
men van politieke vernieuwing en demo
cratisering? We kunnen vooraf in ieder ge
val stellen dat 'de Paarse periode' de poli
tieke verhoudingen niet helderder heeft 
gemaakt. De verschillen tussen de politie
ke partijen zijn nog geringer geworden 
want het regeringsbeleid krijgt bijna alom 
lof en oppositie is louter nog een zaak van 

Een driegesprek tussen 
Jan WiUem D uyvendak, 

In het begin was de stijl van Paars veelbe
lovend: de discussies in de Kamer waren 
spannend en stemmingen konden verras
send uitvallen. Maar het feit dat Wallage 
onlangs een pleidooi hield voor een sterke
re Kamer en meer dualisme, is een teken 
aan de wand. De laatste twee jaar zijn de 
verhoudingen tussen regering en Kamer 
weer klassiek geworden. Het elan van het 
begin, waarbij de Kamer veel zelfstandiger 
opereerde, is verdwenen. Bolkestein is 
eigenlijk de enige die dat heeft volgehou
den." 

Lennart van de Meulen en 
Ad Koppejan over de 

politieke ambities van Paars, 
het referendum en 

een actievere rol voor 
het parlement. 

• 

de kleine partijen in de Kamer. Het zal voor de kiezer moeilijk zijn 
om staks de keuze te bepalen. Toch is niet iedereen even tevreden. 
De eerst zo bejubeldé daadkracht van Paars krijgt steeds meer 
kritiek, niet in de laatste plaats vanwege de manier waarop het 
democratische verworvenheden als inspraak en medezeggenschap 
frustreert. 
Idee sprak over Paars en politieke vernieuwing met drie vertegen
woordigers van dezelfde generatie, die ieder voor zich een expo
nent zijn van politieke vernieuwing binnen hun eigen partij . Len
nart van der Meulen was de gangmaker achter het project 'Voor de 
verandering' binnen D66 en schreef mee aan het verkiezings
programma. Ad Koppejan staat als vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk middenveld voor een nieuwe koers op de kandi
datenlijst van het CDA. En Jan Willem Duyvendak schreef een 
oriënterend essay voor het verkiezingsprogramma van Groen 
Links en was in 1993 voorzitter van een partij commissie over poli
tieke vernieuwing. Wat vinden zij eigenlijk van Paars in termen 
van politieke vernieuwing? En hoe belangrijk achten zij deze poli
tieke vernieuwing voor het aanzien van de politiek zelf? 

Jan Willem: "Als je kijkt naar de concrete maatregelen die Paars 
heeft genomen in het kader van politieke vernieuwing, dan ben ik 
niet erg enthousiast. Van de vernieuwingen waar D66 altijd voor 
heeft gepleit, zoals de gekozen burgemeester en het referendum, is 
niet veel terecht gekomen. Met name bij de discussie over het refe
rendum had ik gehoopt dat er meer elan voor politieke vernieu
wing zou zijn. De drempels voor het referendum worden zo hoog 
gemaakt dat het nauwelijks meer als instrument voor beïnvloe
ding van de besluitvorming kan worden gehanteerd. 

4 

• 

Ad: "De belangrijkste politieke vernieuwing van Paars is dat zij 
heeft laten zien dat regeren zonder het CDA in Nederland ook mo
gelijk is. Het begin was inderdaad veelbelovend, alleen al dat Bol
kestein in de Tweede Kamer plaats nam en niet in het kabinet. 
Mijn enthousiasme werd gaandeweg echter fors getemperd want 
het dualisme van Bolkestein bleek toch meer performance te zijn 
dan inhoud. Als het erop aan kwam verliet hij steeds zijn dualisti
sche standpunt. Uiteindelijk was het dualisme meer schijn dan 
werkelijkheid. " 

Lennart: "Je zou kunnen zeggen dat Paars is verworden tot een 
politieke besturingsmachine. Het gaat bij Paars om een tot in de 
finesses geregeld bestuurlijk apparaat dat z'n weerklank heeft ge
kregen in de regeringspolitiek. Dáár zit het elan. Dáár gaat alles 
opeens heel makkelijk omdat er geen ideologische hindernissen 
meer in de weg staan. De kern van Paars wordt gevormd door een 
hele goede ploeg politieke bestuurders en dat waren we eigenlijk 
niet meer gewend sinds het aantreden van Lubbers I. Dat kabinet 
vormde destijds ook een breuk met een vastgeroeste, zeurderige 
politiek, die niet in staat was knopen door te hakken. 
Paars is zeer ambitieus en er moet veel voor wijken. Niet alleen in 
de Kamer, maar ook bij de inspraakprocedures. Dus of het beleid 
van Paars de democratie ten goede komt ... Ik plaats daar grote 
vraagtekens bij ." 

Jan Willem: "Het Paarse kabinet straalt onmiskenbaar daad
kracht uit. Het opmerkelijke daaraan is dat veel van de mensen 
die nu zo daadkrachtig zijn; vroeger veel kritiek hadden op de 
maakbaarheidspretenties in de politiek van de jaren '79. Maak-
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THEMA 

baarheid heeft nu weliswaar vooral betrekking op de fysieke infra
structuur, in plaats van de sociale zoals in de jaren '70, maar het 
is opvallend hoeveel ambities de huidige politiek heeft. 
De maakbaarheidskritiek is ondertussen vervangen door strope
righeidskritiek: burgers worden meer en meer als lastig be
schouwd omdat ze vertragend werken bij de uitvoering van de gro
te infrastructurele projecten zoals de Hoge Snelheidslijn en de uit
breiding van Schiphol. Een ambitieus kabinet ervaart inspraak 
van burgers vaak als hinderlijk, als vertragend en stroperig. Poli
tici zijn niet langer beschroomd over hun ambities. Het verhaal is 
nu dat burgers zo vervelend dwars kunnen liggen en dat proces
sen daardoor zo langzaam gaan." 

De verschillen tussen de politieke partijen lijken steeds 
kleiner te worden. In een interview in , 
CD / Actueel wijdt Paul Scheffer dit aan 
de "bestendige stroom van depolitisering 
die Nederland kent" (1) . Depolitiseren, is 
dat wat dit kabinet vooral doet? 

Ad: "Het Paarse kabinet is vooral ambitieus op 
het terrein van de grote infrastructurele projec
ten. Daarin toont het daadkracht. Infrastructuur 
is typisch een onderwerp dat tot nog toe gedepoli
tiseerd was en dat nu aanleiding geeft tot nieuwe 
politieke tegenstellingen. De discussie over de Be
tuwelijn zou nu bijvoorbeeld heel anders verlo
pen. We staan in feite aan het begin van nieuwe 
politieke tegenstellingen, met name op het gebied 
van economie en milieu." 

Jan Willem: "Inderdaad, door de grote infrastruc
tuurprojecten zo ambitieus aan te pakken en door 
met een agenda van 2000plus te komen, heeft 
Paars de ruimte als politiek onderwerp op scherp 
gezet. Conflicten en tegenstellingen omtrent de 
verhouding milieu en economie, die eigenlijk al 
heel lang bestonden, zijn hierdoor hoog op de poli
tieke agenda gekomen. 1\vintig jaar geleden ging 
de politieke discussie eigenlijk nooit over de ruim
telijke inrichting van Nederland." 

Ad: "De neiging van dit kabinet zal zijn om het ambtelijk afte han
delen, maar ik denk dat het daar niet in zal slagen. De gevolgen 
van het beleid zijn voor ons allen merkbaar en roepen reactie op. 
Ik denk dat we voor een interessante periode staan. Het gaat in de 
politiek meer en meer om de kwalitatieve aspecten van het samen
leven. En dan kom je toch weer uit bij ideologie en levensovertui
ging, want het gaat om het formuleren van een antwoord op de 
vraag wat je als individu of als gemeenschap nou werkelijk 
belangrijk vindt. Dat speelt zich niet alleen afbinnen de discussie 
over infrastructuur of de verhouding economie en milieu, maar 
ook op terreinen als onderwijs en gezondheidszorg." 

Lennart: "Toch kan je deze regering niet verwijten dat ze depoliti
seert, want we zijn allemaal gedepolitiseerd. Als er een depolitise-

Lennart: "De aanzet tot grote infrastructurele 
werken lag bij Economische Zaken en bij Verkeer 
en Waterstaat, waar ze het geld nauwelijks kwijt 
kunnen. Je ziet in de discussie over die projecten 
zeker een omslag optreden. Het wordt minder aan 
werkgelegenheid en economische dynamiek ge
koppeld. Het gaat nu weer veel meer om leefbaar
heid en welzijn. De vraag is waar die verschuiving 
vandaan komt en hoe gepolitiseerd deze vraag
stukken zijn. Worden deze kwesties tussen de de
partementen ambtelijk afgehandeld" of wordt het 
iets politieks en een zaak die burgers zich aan
trekken?" 

Ad Koppej{t/I (1962) sludeerde politicologie aan de Vrije Universiteil te Amslerdam. 

(1) Zie: CD/Actueel, 'Democralüch lekorlvraagt om 

vita/iserillg parlemellt', interview mei Pa"l Scheffer 
door Hans van der Vlies , 27 seplember 1997. 

Hij was van 1986 tot 1988 persoonlijk medetverker van hel Ttveede Kamerlid Johan de 
Lee",v en 'van 1988 lol 1992 voorzitter van hel CDJA. In 1994 maakte hij deel uil van 
de commissie Gordelliers die de verkiezingsnederlaag van hel CDA analyseerde. 
Koppejan be/worllol één van de initiatiefnemers van de vemieuwingsbewegillg binllen hel 
CDA 'Colljronlalie mei de 10ekOlnsl'. 
In hel dagelijks leven werkl hij als hoofd van de afdelillg Com/lll/nicalie bij hel Ge
meellielijk Havenbedriif van Amslerdam. 
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ringsgolf door de samenleving gaat, krijg je een gedepolitiseerde 
politiek. 

Ik geloof wel dat mensen murw worden van de wijze waarop dit 
land momenteel wordt geregeerd. Het dendert maar voort; het is 
een vorm van politiek die over de mensen heen komt." 

Ad: "Dat geldt anders niet voor de inwoners van Spangen of de 
stichters van het opvangkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
in Drenthe. Zij trekken zich niets aan van de formele regels en ko
men in verzet tegen de gevolgen van het beleid. Zulk verzet zal op 
termijn tot aanpassing van het beleid moeten leiden." 

Jan-Willem: "Er heerst bij de Paarse partijen in het parlement een 
zekere zelfbewustheid dat het allemaal wel goed gaat zoals het 
gaat. En electoraal blijkt er veel steun voor het beleid te zijn. D66 
staat in de polls niet zo goed, maar paars als geheel wordt electo
raal niet afgestraft. Er zijn geen tekenen dat de oppositiepartijen 
enorm aan het winnen zijn. De partijen voelen zich dus helemaal 
niet onveilig door een houding van verzet vanuit de samenleving." 

Ad: "Het gebrek aan reactie vanuit het parlement heeft te maken 
met het feit dat alle fracties gevangen zitten in de Haagse stolp. 
Steeds meer politieke processen vinden echter buiten het parle
ment plaats. Hierdoor ontstaan er langzamerhand twee geschei
den werelden. Politieke partijen zouden moeten proberen om die 
twee werelden weer bij elkaar te brengen. Zij kunnen vanuit de 
Haagse politiek proberen meer mensen te mobiliseren aan de 
hand van goede analyses en ideeën." 

Het omgekeerde wordt ook wel beweerd, namelijk dat 
maatschappelijke organisaties geen politici en politieke 
partijen meer nodig hebben om hun doelen te bereiken. 
Zij mobiliseren burgers en organiseren de politieke dis
cussie zelf wel. Een maatschappelijke organisatie als 
Milieudefensie sluit zelfstandig convenanten over be
langrijke milieumaatregelen met het bedrijfsleven. Hoe 
kan je vanuit de Haagse politiek dan nog mensen mobi
liseren? 

Ad: "Er heeft onmiskenbaar een verschuiving in de macht plaats
gevonden. Enerzijds van de politiek naar het bedrijfsleven en an

derzijds van het nationale parlement naar het Europese niveau. 
Dat zien burgers natuurlijk ook. De Tweede Kamer heeft veel min
der in te brengen dan vroeger. Directies van multi-nationale on
dernemingen hebben soms meer invloed dan de regering in Den 

Haag. Dat betekent dat er zich tegenmachten gaan organiseren 
die zich niet meer richten op het parlement, maar juist direct op 
betrokkenen daarbuiten. De opkomst van internationale milieuor
ganisaties is daar een goed voorbeeld van. Toch biedt juist deze 
ontwikkeling interessante mogelijkheden voor politieke partijen 
om opnieuw aan belang te winnen, namelijk door zichzelf te zien 
als een organisator van tegenmacht." 

Er wordt tegenwoordig wel vaker naar de politieke par
tij verwezen als degene die meer leven in de brouwerij 
zou moeten brengen, onder andere door zelfstandiger te 

(2) 'Partij in beweging' is de titel van het slotdocumellt van het vernieu
wingsproject 'Voor de veralldering' dat in februari 1997 aan de partij werd 
gepresenteerd. 
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opereren ten opzichte van de eigen fractie. Is dat wel een 
realistische verwachting, gezien de situatie waarin de 
politieke partijen terecht zijn gekomen? 

Lennart: "Binnen D66 hebben we in het kader van het project 
'Partij in beweging (2)' ook met deze vraag geworsteld. Er zijn in 

feite twee mogelijkheden: je kunt de politieke partij opwaarderen, 
terwijl je weet dat mensen niet meer politiek georganiseerd zijn. 
Enje kunt de politieke partij als organisatievorm passé verklaren 
en naar iets nieuws gaan zoeken. Zo zou je bijvoorbeeld andere 

maatschappelijke bewegingen kunnen gaan politiseren en hen 
aanspreken op hun publieke karakter in plaats van ze louter als 
belangengroepering te zien en te behandelen. Dat is een lastige 
keuze. Je kan de politieke partij, zoals sommigen wel doen, uit
roepen tot een ideeëncentrale, maar overal zijn ideeën. Het gaat 
niet om de vraag waar de ideeën zijn, maar om hoe je ze kunt pak
ken." 

Jan Willem: "Ik ben niet voor zo'n of-of opstelling. Ik denk dat je 
allebei moet doen. Partijen hebben specifieke kenmerken en func
ties: standpunten bij elkaar brengen, politiek personeel recrute

ren. De organisatiegraad is langzamerhand inderdaad zo laag ge
worden dat de kwaliteit van politieke vertegenwoordigers in het 
geding komt, maar ik vind dat je moet proberen om het instituut 
politieke partij overeind te houden. Zonder partijen wordt het heel 

moeilijk om je nog iets voor te stellen bij politieke integratie van 
standpunten, zonder overigens sociale bewegingen af te willen 
doen als one issue-bewegingen. 

Dat sociale bewegingen en bedrijven convenanten met elkaar af
sluiten komt overigens niet alleen doordat men zich afwendt van 
de politiek, maar ook doordat de politiek, in casu de overheid, zelf 

terugtreedt. Echter, als bewegingen en bedrijven onderling zulke 
afspraken maken, zou je een discussie moeten voeren over de 
vraag of dat wel breder wordt gesteund dan alleen door de eigen 
achterban. En in dat opzicht kan het referendum een belangrijke 
rol spelen. Het gaat vaak over specifieke onderwerpen en die lenen 
zich goed om aan de bevolking of een deel van de bevolking voor te 
leggen." 

Ad: ''We kunnen niet zonder politieke partijen en daarnaast vind 
ook ik het goed om de maatschappelijke bewegingen te democrati
seren. Laten we het voorbeeld van IJburg nemen. De Vereniging 

Natuurmonumenten stelde zich pal tegen IJburg op. Daar werden 
zo'n 800.000 leden door de top van de vereniging gebruikt om de 
besluitvorming over een politiek issue, namelijk of IJburg er moet 
komen of niet, onder druk te zetten. Persoonlijk vind ik dat beden
kelijk. Er zou eerst binnen zo'n organisatie een soort van raadple
ging moeten plaatsvinden, pas dan kan zo'n organisatie een dui
delijk geprofileerd standpunt innemen en eventueel bemiddelen 
tussen overheid en burgers." 

Het lijkt erop dat de politieke partij eerst zichzelf moet 
vernieuwen wil ze tot een vernieuwing van de politiek in 
staat zijn. Hoe zou ze dat moeten doen ? 

Ad: "Politieke partijen moeten meer een beweging willen zijn. 

Wanneer het gaat om het recruteren van goede volksvertegen· 
woordigers, zou het niet meer om de vergadertijgers moeten gaan 

maar om wat mensen maatschappelijk hebben gedaan en het ver· 
band met waar de partij inhoudelijk voor staat. Dan kandideer je 

IDEE -DECEMBER '97 I 

I 
t 
J 
t 

l 
t 
d 
jl 

D 

e 
h 

L 
h 
IE 
el 
Jlj 

d: 
ZI 



" " 

J-

I

n 

n 

fl . 

n-

f1Il 
!r
je 

THEMA 

Jall WillelIl D .. yvelldak (1959) st .. -
deerde filosofie ell sociologie ill 

Groningen ell Parijs. 
Hij promoveerde aan de Universiteit 
'vall Amsterdam op een internatio
naal vergelijkend onderzoek naar 
sociale bewegingen. Momenteel is 
hij bijzollder hoogleraar Samenle
vingsopbol/,w aan de Ernsnll/s Uni
versiteit vun Rotterdunl en als post
doc verbonden aan de Amsterdamse 
School voor Sociale Wetenschap. 
Recentelijk redigeercle hij eell boek 
met opstellen over het idee vall de 
maakbare samenleving 'Maakbaar
heid, libernle wortels en heden
daagse kritiek vall de maakbare sa
menleving'. 
(zie: Sigrwlementell). 

dus mensen uit de werkgeversorganisaties, de vakbeweging, of 
iemand van Artsen zonder Grenzen. Dat zijn mensen die niet uit 
de het traditionele partijkader komen, maar van daarbuiten en zo
doende kan je als politieke beweging meer mensen aanspreken." 

Lennart: "Het paradoxale van wat Ad voorstelt is datje op die ma
nier het bestaansrecht van een politieke partij juist ontkent. Een 
politieke partij moet ervoor zorgen dat mensen die niet uit de poli
tiek komen aan politiek gaan doen. 
Je kunt het ook van binnenuit proberen. Die nieuwe mensen moe
ten dan zitting nemen in het partijbestuur, daar horen ze name
lijk thuis en kunnen ze een verandering in de cultuur van de par
tij bewerkstelligen. Want uit de partij wordt de fractie afgeleid. Op 
de manier van Ad verander je de partij cultuur niet, maar vervang 
je alleen wat mensen in de Kamer." 

Ad: "Ik ben ervan overtuigd dat mensen die twintig jaar in de Ka
mer hebben gezeten, in een eigen wereldje verzeild zijn geraakt en 
een soort van bedrijfsblindheid hebben ontwikkeld. Ik vind het 
heel verstandig dat politieke partijen proberen dat te doorbreken." 

Maar gesteld dat het instituut politieke partij inder
daad overleefd is, wat zijn dan de alternatieven ter ver
sterking van de democratie? Genoemd zijn al het refe
rendum en het democratiseren van het maatschappelijk 
middenveld. Zijn er nog andere? 

Lennart: "Een actievere rol voor het parlement is een mogelijk
heid, maar wat dat betreft zit er een essentiële makke in ons par
lementaire stelsel. De volksvertegenwoordiger heeft namelijk een 
eenzijdig lijdzame rol in het besluitvormingssysteem. Het parle
ment is er om de regering te controleren en alle activiteiten zijn 
daar slechts een afgeleide van. Dit betekent dat de Tweede Kamer 
zich nauwelijks iets anders kan permitteren dan kritiek op het 
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beleid. Het parlement zou zich veel beter kunnen profileren als er 
meer initiatief wordt neergelegd bij de parlementariërs. Zonder 
alleen maar af te hoeven wachten zou men veel nadrukkelijker 
zelf, na onderlinge discussie, met initiatieven kunnen komen. In 
andere democratieën bestaan voorbeelden van parlementaire 
commissies die met voorstellen komen, die de regering vervolgens 
verder moet uitwerken. 
Als het zo is dat in Nederland iedereen met iedereen kan regeren, 
dan hoef je coalities ook niet meer vast te leggen. Dan kan je af
spraken op onderdelen gaan maken. De voedingsbodem voor coa
lities komt dan in het parlement te liggen. Waarom zouje alles nog 
voor vier jaar vastspijkeren?" 

Jan Willem: "Ik ben zeker voor een grotere rol voor de wetgeven
de macht. Mede in combinatie met het referendum, want dan kan 
het debat in de kamer op het scherpst van de snede worden ge
voerd. Daarna kunnen de burgers zich uitspreken en verschuift 
het debat naar de samenleving. Dat zou elkaar kunnen versterken." 

Lennart: "Precies, want het debat dat nu in de samenleving 
plaatsvindt en waarop mensen te mobiliseren zijn, krijgt vaak 
geen politieke vertaling. Nu ligt de nadruk op de bestuurlijke or
ganisatie. Bestuurders en de bureaucratie zijn met macht bezig en 
zij zullen altijd proberen het debat te dempen. Maar als je het de
bat vóór de besluitvorming uit zou kunnen voeren, dan krijg je een 
podium waarop het weer zin heeft om je politiek te organiseren." 

Ad: "Ik denk dat dan toch ook de onafhankelijkheid van de politi
cus moet worden versterkt. Bij de meeste partijen is het zo dat je 
politieke carrière als politicus afhangt van het hebben van goede 
contacten binnen de eigen partij. De contacten met de kiezer zijn 
veel minder belangrijk. Daarom juich ik de verandering van de 
kieswet toe waarin een groter belang wordt gehecht aan het krij
gen van voorkeurstemmen. Dan heb je als volksvertegenwoordiger 
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Ad: "Het vult elkaar aan. We heb
ben sterke politici nodig die hun 

rug recht houden, en daarnaast zal 
je het parlement als instituut moe
ten versterken. Als partijgenoten 
in het kabinet afwegingen maken 
waarbij ze inleveren ten aanzien 
van het eigen partijstandpunt, dan 
moeten de volksvertegenwoordi
gers van dezelfde partij in het par
lement toch zoveel mogelijk vast
houden aan de eigen partij stand
punten en niet onmiddellijk be
zwijken voor het compromis van de 
eigen bestuurder." 

Jan Willem: "Het parlement heeft 
zich de afgelopen tijd wel actiever 
opgesteld, maar dan meestal ach
teraf in de vorm van enquêtecom
missies. In de discussie over de 
ozonlaag en de C02 uitstoot bin
nen de klimaatcommissie zag je 
dat het parlement door de partijen 
heen tot een gezamenlijk stand
punt kwam. In zo'n geval heb je in
derdaad sterke politici nodig die 
binnen hun eigen fractieberaad het 
standpunt van de commissie kun
nen verdedigen." 

Een actiever parlement zou dus 
in belangrijke mate de politiek 
kunnen revitaliseren. Maar 
zullen partijen met die interne 
diversiteit kunnen leren om
gaan? Partijen zijn zo gewend 
om naar buiten toe één gezicht 
uit te stralen. 

Lennarl van der Meuwn (1959) sludeerde sociaw welen~c/tappen aan de Universileil van Utrec/tt. 
Lennart: "De interne diversiteit 
hoeft geen probleem te zijn, als 
men maar duidelijk op een gege
ven moment gezamenlijk een be
sluit neemt. Het besluit moet niet 

Hij werkte van 1990 tot 1994 als fractiemedewerker van D66, onder meer op /tet terrein van de media. 
Jn 1994 was /tij campagnewider voor D66. Na de verkiezingen werd /tij poütiek adviseur van Aad Nuis. 
Jn 1996 en 1997 maakte /tij deel uit van de projectgroep 'Voor de verandering' die als doel/tad /tet 
gedachtel1goed van D66 te vemieuwen. 
T/tal1", werkt /tij als commissaris bij /tet commissariaat van de media. 

duidelijker een eigen mandaat en een eigen achterban. Het creë
ren van een eigen achterban voor een volksvertegenwoordiger 
maakt hem onafhankelijker." 

Komen we zo niet in een kip-ei situatie terecht? Aan de 
ene kant moeten politieke partijen zorgen voor meer 
aansprekende kandidaten die van buiten het gestaalde 
kader komen. Aan de andere kant moet de actieve 
volksvertegenwoordiging het aanzien van de politiek 
vergroten, opdat mensen het weer de moeite gaan vinden 
om de politici 'zelf aan te spreken. We willen graag een 
partij in beweging, maar waar moet die beweging beginnen? 

8 

aan de regering worden overgela
ten. De regering zou hooguit moe

ten zeggen of zij wel of niet met het besluit kan leven. Zo had het 
kabinet in '94 kunnen zeggen dat er een besluit moet vallen over 
uitbreiding van Schiphol en dat een aantal scenario's bespreek
baar is. Het parlement, via de commissie, had dan eind '95 met 
een besluit kunnen komen." 

Jan Willem: "Het interessante van het voorstel is dat het opposi
tiepartijen de kans geeft om echt mee te doen. Nu is het voor deze 
partijen heel frustrerend omdat ze in een marginale hoek worden 
geplaatst ten opzichte van. het beleid. Voor de oppositie kan het 
veel interessanter worden als het parlement meer macht zou krij
gen." • 

ID EE - DEC EMBER '9 7 



E 
T HEM A 

Democratie, burgerschap 
en 'onze' overheid 

, 
,~ 

d oor A r th U r Doe ter s van Lee uwe' n 

D
e vraag lijkt bedrieglijk eenvou
dig: 'Wie is de overheid'? Echter, 
in werkelijkheid hebben wij te 

maken met een groot aantal machten en 
ambten met verschillende historische ach
tergronden; met bevoegdheden, taken, 
doelen, werkwijzen en culturen waarvan 
het niet eens makkelijk is om een grootste 
gemene deler te vinden. Met andere woor
den, als we spreken van 'de overheid' heb
ben we het in feite over een aantal ge
meenschappelijke kenmerken. We zouden 
dus het samenstel van die gemeenschap
pelijke kenmerken gemakshalve als de 
overheid kunnen kenmerken en vervol
gens daar dan iets verstandigs over probe
ren te zeggen. Maar zo'n werkwijze kan 
niet slagen en ik zal ook duidelijk maken 
waarom. De beelden en verwachtingen die 
we hebben en creëren van de overheiá 
slaan altijd maar op een deel van de over
heid en niet op de rest. En dat is van be
lang want daar waar de beelden niet van 
toepassing zijn, doen ze eigenlijk alleen 
maar schadelijk werk. Niet in het beeld, 
maar in de werkelijkheid ligt vernieuwing 
verscholen. 

In dit artikel gaat Docters 
van Leeuwen in op de vraag 
wat of wie de overheid nog is 
in de moderne samenleving. 
Deze vraag is onder meer 
acuut geworden door de 

tendens tot verzelfstandiging 
van overheidsorganisaties en 

de vele publieke-private 
samenwerkingsverbanden. 

Een analytische begrenzing 
van de overheid biedt geen 
perspectief, maar wel een 

normatieve waarin de 
overheid zich kenmerkt 

door de getrouwheid aan 
rechtsbeginselen en 
goed burgerschap. 

..---------------------------'. 

markt en gaan ze ook verbanden aan met 
organisaties die tot de marktsfeer worden 
gerekend, de zogenaamde public-priuate 

partnerships. 

Ik >ind deze vaagheid ten aanzien van de 
financieringsgrondslag - C.q. bestaans
grondslag - uitermate schadelijk. immers, 
er zijn organisaties die tegelijk kunnen 
putten uit eigen geld (verenigingsgeld), 
specifieke bijdragen, belastinggeld en 
marktgeld. De publieke omroepen zijn een 
voorbeeld. Doordat men van het ene afwe
gings- en toetsingskader in het andere 
kan vluchten, komen waarden als trans
parantie, effectiviteit en integriteit in het 
geding. 

Kan onderworpenheid aan de democratie 
misschien een gemeenschappelijk ken
merk van de overheid zijn? Ook dat is niet 
altijd waar en moet ook niet altijd waar 
zijn. Het is niet waar omdat de ministe
riële verantwoordelijkheid voor Zelfstan
dige Bestuurs Organen (ZBO's) lang niet 
altijd goed geregeld is (1). Het is niet waar 
omdat wij in het lokaal bestuur in het ka
der van de gemeenschappelijke regelingen 

Dè overheid bestaat niet 

Nu zal niet iedereen onmiddellijk overtuigd zijn van de juistheid 
van de stelling dat 'de overheid niet bestaat' en dat 'beelden en 
verwachtingen ten aanzien van de overheid altijd maar op een 
gedeelte slaan en voor het overige alleen maar schadelijk zijn'. 
Laat ik daarom een voorbeeld geven. Vroeger was een soort nega
tieve algemene noemer 'financiering uit publieke gelden'. Hier 
loop je al gauw vast omdat het niet altijd meer duidelijk is wat pu
blieke gelden zijn. Zijn het belastinggelden, sociale verzekerings
gelden, specifieke bijdragen? Als gevolg van de tendens tot - vaak 
halfslachtige - verzelfstandiging opereren veel overheden nu in de 

getrapte democratie regel zijn gaan vin
den en soms democratie voor de uitoefening van een aantal be
langrijke bevoegdheden helemaal niet prefereren. Kijk maar naar 
de bevoegdheden van korpsbeheerder, regionaal college en Hoofd
officier ten aanzien van de politiemacht. Toch zou de democratie 
hier juist wel moeten werken. Immers, ook politiezorg is gelijk aan 
dwang en dwang hoort onder controle te staan van zowel de rech
ter als het volk. En dat is nu dus niet zo! 

Mr Art/u" Docters van Leeuwen is voorzitter van het college van 
procllreurs-generaal. 
Dil artikel is een bewerking van een lezing van Arthur Doeters van Leeuwen 
in "el kacler van de Res publica leergang d.d. 26-6-1997. 
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Primaat van de poütiek 

De democratie zou in bepaalde opzichten dus niet rechtstreeks 
moeten werken. Ik zal nader aangeven wat ik hiermee bedoel en 

(1) Zie het rapport van de Rekenkamer hierover van 1996 
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daarmee komt meteen een beeld van de overheid aan de 
orde, dat ik maar zeer beperkt toepasbaar vind en voor het 
overige vooral schadelijk. 
Ik doel op h~t concept: het primaat van de politiek. Ruim 
opgevat kan iedereen het er mee eens zijn: de democra
tisch verkozenen maken in gemeen overleg met de rege
ring, die voor zijn voortbestaan afhankelijk is van het ver
trouwen van de gekozenen, wetten. Dat gebeurt in een 
open proces, waar een ieder invloed 'op kan uitoefenen en 
aan de uitkomst horen wij ons allemaal te houden. Daar
toe zijn onder diezelfde democratisch gekozenen via de re
gering allerlei organen geordend die ons de democratisch 
vastgestelde normen inscherpen. Prima toch? Maar wat 
als de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie 
aanneemt dat iemand op een bepaalde manier vervolgd 
moet worden, bijvoorbeeld in het geval van een aanrijding 
voor doodslag in plaats van een verkeersdelict? 
Andere voorbeelden: zouden wij het fijn vinden als het 
Europese monetaire beleid evenzeer onder politieke in
vloed zou komen te staan als het Franse? Wat vinden we 
van de vele functies die iets oordeelvormends in zich heb
ben, zoals ijken, financieel controleren, keuren etc.? Moe
ten die functies direct stuurbaar zijn door moties van het 
parlement? En tenslotte: wat te denken van de rol van de 
rechter? Moet die breed zijn en inhoudelijk, of smal en pro
cedureel? Het zal u verbazen, maar er zijn nogal wat be
stuurders en politici die de huidige breedte van die rol niet 
verkiezen. Ik persoonlijk vind het wel prettig dat ik in Nederland 
voor bijna alles, bijna altijd naar de rechter kan stappen. Ik denk 
dat het algemeen belang daarmee gediend is. Het algemeen be
lang gaat in concrete zaken namelijk geenszins à priori voor het 
bijzonder belang. 
Het gaat hier om misbruik van een concept dat eigenlijk alleen 
gelding heeft in de directe verhouding tussen parlement en minis
ter. Ministers moeten onderwerpen op de agenda plaatsen, leiden
de tot wetgeving, de aanwending van middelen etc. Met het instel
len van directe beïnvloeding van oordelende en toetsende functies, 
als ook de niet-wettelijke directe' beïnvloeding van de verhouding 
tussen administratie (bijvoorbeeld de belastingdienst) en burger 
zou ik voor grote terughoudendheid willen pleiten. 
Je kunt dus maar beter afzien van al te generieke uitspraken over 
de overheid. Desondanks kan men sterke opvattingen over de 
overheid hebben. Mao zei: "De omstandigheden zijn voortdurend 
aan verandering onderhevig en als wij onze gedachten steeds bij 
de nieuwe toestand willen laten aansluiten, moeten wij deze be
studeren". Dat vind ik ook. In toenemende mate is het nodig, zeer 
indringend op de concrete situatie in te gaan en als het ware de 
zeggingskracht daarvan te doorschouwen. 

Een normatieve benadering 

Er kan niet zo makkelijk deductief worden afgeleid wat de over
heid is en in het feitelijk analytische is het gemeenschappelijke 
niet zo gemakkelijk te vinden. Met een normatief analytische be
nadering ligt dat echter anders, het verbindende element ligt in de 
normatieve eisen waaraan we zullen moeten voldoen en moeten 
willen voldoen. 
Ik gebruik hier het woord 'we' niet zo maar. Laat ik ter toelichting 
beginnen met te zeggen dat dat 'we' belangrijker wordt naar mate 
we de overheid minder zien als de 'Hoge-Overheid', waaraan de 
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onderdaan nauwelijks deel heeft maar die hij wel heeft te gehoor
zamen. Een gehoorzaamheid die overigens wordt vergemakkelijkt 
doordat die overheid voorspelbaar en objectief is en scrupuleus ge
lijke gevallen, gelijk behandelt. Kortom, een hoge wetgever voor
zien van een perfecte bureaucratische machine, aan de wet ge
houden door een rechter die alleen de wet als norm heeft. Het 
voert nu te ver, maar wie in deze lijn doordenkt komt tot de conclu
sie dat de wet de res publica constitueert en de overheid deze ver
vult. 
Wij zullen afscheid moeten nemen van dit beeld dat nog altijd do
minant is in de West-Europese verhoudingen. Een beeld waarin 
Montesquieu, de liberale nutsfilosofen, met een snuif Hegel en een 
flinke dosis Weber tot één geheel zijn samengevloeid. Ik meen aan
nemelijk te hebben gemaakt dat dit beeld niet langer meer waar 
is. Aantonen dat het ook niet meer waar moèt zijn, kost mij meer 
moeite. Toch is het zo, immers na een korte restauratieperiode na 
de Tweede Wereldoorlog waarin de Overheid "op uw belangen let
te", vindt er in 1968 iets plaats dat bij nader inzien toch als revolu
tie kan gelden. Immers voor het eerst sinds lang waagt de burger 
zich letterlijk en figuurlijk direct in het publieke domein. Letter
lijk - op de straat - en figuurlijk allerlei vormen van zelfbeschik
king en zelfbestuur eisend. Uit deze tijd stammen ook bewegingen 
als Greenpeace en Amnesty International. Overheid en publiek 
domein vallen niet langer samen en de burger waagt zich weer zelf 
in het publieke domein. 
Een tiental jaren later krijgt de Europese gemeenschapsontwikke
ling eenzelfde betekenis. Immers, bij het streven naar een ge
meenschappelijke markt krijgen allerlei Europese regelingen di
rect betekenis voor het maatschappelijk verkeer, waarbij burgers 
en instellingen zich op die regels gaan beroepen, de Europese ju
risprudentie een grote rol gaat spelen en één ding zeker is: zowel 
de nationale als de lokale overheid zijn hun - laten we zeggen -
postweberiaanse monopolie definitief kwijt. 
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De burger wordt weer burger 

Wie over de res publica nadenkt, ziet dus niet meer een zowel 
functioneel als territoriaal geordend stelsel voor zich, maar een 
soort' arena, waarin de rechter (Securitel) soms uitspraken doet 
die wetgeving ongedaan maken en ideële belangenorganisaties 
handhavingsarrangementen met derden sluiten: Milieudefensie 
met Schiphol, Greenpeace met Shell etc. Wat de traditionele over
heid er van vindt, is niet irrelevant, maar zeker niet doorslagge
vend. Vandaar dat 'we', want we achten het algemeen belang niet 
langer à priori in goede handen bij de overheid. Vandaar de roep 
om en de behoefte aan zelfbestuur. 
Kortom, wie een en ander met een positieve bril beziet, ziet dat het 
algemeen belang weer een aspect van het maatschappelijk hande
len wordt. Anders gezegd, de burger wordt weer burger in de klas
sieke zin. Hij wordt weer civis in de civitas en draagt zelf bij in de 
civilisatie, door zelf te zorgen, op te komen ter verdediging etc. 
zoals de Atheners, Venetianen en Amsterdammers dat destijds 
deden. 
Ik wil daarom naar een verfijning van de tweede stelling, name
lijk 'dat je de overheid herkent aan het burgerlijk karakter van het 
handelen en omgekeerd dat de overheid datgene zal zijn en diege
ne zijn zal, die kennelijk en overtuigend in het algemeen belang 
handelt'. Maar alvorens dat te doen wil ik nog wijzen op twee ont
wikkelingen. Allereerst het feit dat burgers (organisaties en insti
tuties daaronder begrepen) via de elektronische snelweg en de 
luchtsnelwegen elkaar steeds makkelijker kunnen vinden, zodat 
alle instanties die nu nog bestaan om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen, zoals banken, arbeidsbureaus en openbare bibliothe
ken en universiteiten niet in de huidige vorm zullen kunnen blij
ven voortbestaan. Juist in dit soort instituties lag veel paternalis
me verscholen, paternalisme dat ook goede kanten heeft en de 
mensen vaak tegen zichzelf beschermde. Klemmend wordt dan 
evenwel de vraag: waar heeft de goed opgeleide, gezonde, onderne
mende, Nederlandse burger de Nederlandse overheid eigenlijk 
nog voor nodig? 
De andere tendens waar ik op wil wijzen is de technologische ont
wikkeling die niet alleen steeds individuelere beslissingen, maar 
ook steeds omvangrijkere beslissingen mogelijk maakt. Wat dacht 
u van de 'Cern super Collider', de deeltjesversneller, die inzicht 
moet gaan bieden op het subatomaire niveau en de zinnigheid van 
allerlei stringtheorieën moet aantonen? Weet u hoeveel miljarden 
dat ding kost, weet u hoe de besluitvorming er over in elkaar 
steekt, sterker nog: weet u hoe u die besluitvorming had kunnen 
beïnvloeden? Welnu, ik weet het niet. Dit soort besluiten voldoen 
niet aan formeel-democratische vereisten en dat geldt zo langza
merhand voor heel veel giga-beslissingen. Zeker in het internatio
nale vlak, maar met reflecties op het nationale vlak, is er een auto
ritaire tendens waar te nemen, waarbij de zeer hoge heren half 
geheim hun gang kunnen gaan, zolang de volkswil zich maar niet 
tegen hen keert. 

Rechtsbeginselen 

Loopt dit goed af? De heer Van Gunsteren wijst er in zijn pread
vies voor de Vereniging van Bestuursrecht (2) over Europa op, dat 

(2) Zie: H. van Gunsteren, 'De rechtsstaat bedreigd? 
Over de rechtsstatelijke k-wa/iteit van bestuurlijk handelen in een Europese 
context ', blz. 93, uit "De rechtsstaat onbegrensd", Vuga 

11 

pluralisme niet erg is, maar dat het alleen maar goed gaat als er 
voldaan wordt aan drie voorwaarden: 
a. een florerend en betrouwbaar corpus iuris 
b. juridische inkadering van statelijk handelen (en dat van staats

lieden lijkt me) 
c. gebondenheid van gezags- en machtscentra en van verkeer 

daartussen aan rechtsbeginselen. 
Bij enig doordenken komt het me voor dat die rechtsbeginselen 
toch het belangrijkste zijn en wel omdat alleen die op termijn ga
ranties bieden voor zowel de vorming van een betrouwbaar corpus 
iuris als het rechts statelijk handelen van machthebbers. Ik verde
digde eerder al de stelling' dat de vraag of je het algemeen belang 
dient, dus de publieke zaak en daarmee tot de overheid gerekend 
wordt, juist van het uitdragen van die rechtsbeginselen afhanke
lijk zal zijn. 

Leven in waarheid 

Tot slot nog een aantal opmerkingen daarover. Om te beginnen 
strekt deze eis om zich zichtbaar als een goed burger te gedragen 
zich niet alleen uit tot politici, maar ook tot ambtenaren die bur
gerschapsvereisten in de publieke arena kunnen vertegenwoordi
gen. De politieke rituelen erkennen dat nog niet, maar ze bestaan 
wel. Hoeveel ambtenaren ruimen niet het veld, omdat zij een soort 
Lord Carrington-achtige verantwoordelijkheid opgelegd krijgen 
voor hetgeen er fout ging. 
Hij die de res publica wil dienen, kan dat alleen door zichtbaar 
burgerschapsdeugden te beoefenen. Ik zal hier geen opsomming 
van die deugden geven, daarvoor vind ik het te vroeg. Ik houd het 
derhalve bij één deugd, namelijk: het dienen van de waarheid. Die 
deugd is zo belangrijk, omdat hij alle andere deugden als het ware 
ontsluit. Wie mij niet gelooft, kan beter Václav Havel geloven. De
ze typisch burgerlijke dissident, thans staatsman en president 
van Tsjechië is wereldberoemd geworden vanwege zijn essay 'Po
ging om in de waarheid te leven' (3). Dit essay eindigt als volgt: 
''Wij weten niet wat de uitweg is uit deze wereld in verval, en het 
zou getuigen van onvergeeflijke hoogmoed als wij het weinige dat 
wij doen beschouwden als een fundamentele oplossing, of als wij 
onszelf, onze gemeenschap en onze oplossingen voor hoogst be
langrijke problemen zouden presenteren als het enige dat de moei
te waard is. Toch denk ik, gezien al deze gedachten over de post
totalitaire omstandigheden, en gezien de situatie en de innerlijke 
samenstelling van de toenemende inspanningen om mensen en 
hun identiteit onder dergelijke omstandigheden te verdedigen, dat 
de vragen die ik gesteld heb relevant zijn. Zij zijn in elk geval een 
uitnodiging om concreet na te denken over onze eigen ervaringen 
en enige aandacht te besteden aan de vraag of bepaalde elemen
ten van die ervaring niet - zonder dat we ons daar echt van bewust 
zijn - ietwat verder wijzen, voorbij hun ogenschijnlijke grenzen, en 
of hier en nu, in ons dagelijks leven, niet al bepaalde uitdagingen 
liggen besloten, en rustig afwachten tot ze gelezen en begrepen 
worden. De eigenlijke vraag is namelijk of de 'betere toekomst' 
echt altijd zo ver ligt. Stel dat die toekomst al een hele tijd hier is 
geweest, en dat alleen onze verblinding en zwakheid ons verhin
derd hebben te zien dat zij in en om ons is, ons weerhouden heb
ben haar verder te ontwikkelen?" • 

(3) Zie: 'Poging om in de waarheid te leven', Václav Havel, 
Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bv., Amsterdam. 
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Boll(. versus J(atja 
.Of: zal het ooit nog goed komen 

tussen jongeren en de politiek? 

d o or Ma rco v a n Lier o p 

T oen Frits Bolkestein onlangs voor 
een televisieprogramma werd ge
vraagd om met Kat ja Schuur

man, de populairste soapster van dit mo
ment, in debat te gaan weigerde de fractie
voorzitter van de VVD zijn medewerking. 
Tegen haar verschijning zou Bolkestein 
het nooit hebben kunnen winnen, legde 
zijn voorlichter desgevraagd uit. Alsof het 
winnen van de politicus of de TV-persona
lity er iets toe deed?! Door het kortzichtige 
eigen belang te laten prevaleren, liet Bol
kestein echter een prachtige kans verloren 
gaan om de harten van jongeren voor de 
politiek te winnen. Het voorval is een goe
de illustratie van de moeizame verhouding 
tussen politiek en jongeren: ze spreken el
kaars taal niet, ze begrijpen elkaars ge

Er is iets eigenaardigs met 
de verlwuding tussen 
j ongeren en politiek. 

omdat zij in de oude vorm nooit in staat 
zal zijn jongeren van nu aan te spreken en 
andersom door jongeren ook niet zal wor
den aangesproken. 

Meer dan ooit zijn jongeren 
ondenverp van beleid, 

politieke partijen hebben 

Post-modemistlsch wezen 

Jongeren en politiek lijken al jaren niet 
meer samen te gaan. Wanneer men het 
aantal jongeren met een partijlidmaat
schap in ogenschouw neemt, kan men 
nauwelijks een andere conclusie trekken. 
Nog niet één procent van de jongeren tot 
eenentwintig jaar is lid van een politieke 
partij. 

de mond vol van vernieuwing 
en veljonging en toch w~l 
het niet vlotten tussen de 
politiek en de j ongeren. 

Hoe komt dat toch? 

. ------------------------------e 
Toch interesseert de hedendaagse jongere 
zich wel degelijk voor het publieke belang 
en kijkt hij/zij verder dan alleen het eigen 

drag niet en staan letterlijk en figuurlijk anders in de wereld. Ze 
reageren op elkaar als volslagen vreemden. 
De politiek vertoont meer en meer moraliserende en paternalise
rende reflexen in de confrontatie met 'vreemden', waaronder naast 
migranten nu dus ook de eigen jongeren. De drang tot aanpassing 
wordt steeds sterker. En jongeren zijn op hun beurt met heel ande
re zaken bezig dan het verkalkte en saaie en schijnbaar machte
loze wereldje van de politiek. Zij richten zich liever op avontuur
lijke actiegroepen als Greenpeace. Het gaat me niet om de vraag 
wie van de twee er gelijk heeft, maar om het feit dat er geen com
municatie lijkt te bestaan tussen jongeren en politieke partijen. 
Het wederzijds begrip en respect lijken te ontbreken en dat zijn 
toch belangrijke voorwaarden om met elkaar in gesprek te komen. 
Ik zal in dit artikel daarom beide houdingen nader proberen te 
analyseren en vervolgens enkele voorstellen doen hoe de commu
nicatie weer op gang zou kunnen worden gebracht. De politieke 
partij zal zich daarbij het sterkste moeten aanpassen, het insti
tuut politieke partij moet als het ware bij de tijd worden gebracht 

Marco van Lierop studeert politicologie aan de Universiteit val/. Amsterdam, 
is lid van de redactie van Idee en tDaS tot voor kort actief lid van de Jonge 
Dellwcraten. 
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belang. De ledenlijsten van single-issue organisaties als Green
peace en WNF worden in aanzienlijke mate bevolkt door jongeren. 
Om deze paradox goed te kunnen begrijpen dient men zich te ver
diepen in de identiteit en het levensgevoel van de hedendaagse 
jongere. 
Uit het laatste jongerenrapport van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau blijkt dat de generatie van na 1970 een zeer individualis
tische kijk op de samenleving heeft. Er lijkt nauwelijks een post
modernistischer wezen te bedenken dan de hedendaagse Neder
landse jongere. Het SCP signaleerde in 1996 een grote tolerantie 
naar sociale, persoonlijke kwesties als bijvoorbeeld drugsgebruik 
en het homohuwelijk, maar een zeer intolerante houding naar een 
sociaal-economische misstand als uitkeringsfraude. De van ouds
her progressieve waarde uit het vrijheid blijheid-tijdperk van per
soonlijke ontplooiing wordt met groot gemak gecombineerd met de 
- voorheen - conservatieve waarde van recht en orde. Jongeren van 
nu zijn niet meer voor één gat te vangen. 
Het huidige politieke partijenstelsel heeft echter geen antwoord 
op de eclectische mentaliteit van jongeren. Politieke partijen stap
pen immers nog steeds vanuit een alomvattende visie en met bre
de concepten de politieke arena in. Er wordt weinig ruimte gela
ten voor diversiteit en pluralisme binnen de eigen gelederen. De 
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eclectische houding van jongeren wordt door de partijen zelfs vaak 
minzaam afgedaan als plat opportunisme of gebrek aan ruggen
graat. 

Harry Kunneman heeft de confrontatie tussen de politiek elite en . , 
de jongeren ooit omschreven als de clash tussen de theemutsen-
cultuur en het walkman-ego. In de theemutsencultuur is de iden
titeit van individuen lokaal verworteld "dat wil zeggen verbonden 
met één plek, één gemeenschap en één traditie". Het walkman-ego 
is daarentegen juist plastisch en 
geeft vorm aan zijn identiteit "door 
voortdurend keuzes te maken 

de acties van de single-issue organisaties. Wanneer jongeren en de 
politiek onderling het contact verliezen, dan gaat er een generatie 
verloren voor de politiek met alle gevolgen van dien. 

De verplaatsing van de poUtiek 

Maar kunnen politieke partijen jongeren nog wel aanspreken? De 
rol van de media maakt de partijen eigenlijk zo goed als overbodig 

als het gaat om het informeren van 
het publiek, en dus de jongeren. De 

personalisering van de po
uit een overweldigend aanbod 
van permanent vernieuwen
de en zich uitbreidende con
sumptiemogelijkheden. 

De clash tussen 
litiek sluit hier naadloos op 
aan. En met de moderne 
informatie en communica
tietechnologie is het opera
tioneel maken van een sys
teem van directe democratie 

De identiteitsmodellen die 
het walkman-ego met name 
via de massamedia krijgt 
aangereikt verwijzen niet of 
nauwelijks meer naar ge
meenschappelijke deugden, 
maar stellen in plaats daar-

theemutsencultuur 
en het 

walkman-ego 
een fluitje van een cent. Is 
de politieke partij niet 
gewoon een achterhaald 
instituut dat op het punt 

van de individuele consump-
tie, het persoonlijke genieten 
en de individuele carrière 
centraal." (1). 

De conclusie van Kunneman 
is dat "de identiteit en de toekomst van de samenleving in haar 
geheel niet volgens een theemutsenpatroon uitgedragen kan wor
den C .. ) Een dergelijke visie vraagt om andere vormen van politie
ke vertegenwoordiging die in het teken staan van individuerende 
relaties."(2). 

De rol van poUtieke partijen' 

De traditionele rol van politieke partijen komt meer en meer on
der druk te staan, mede door het succes van de single-issue orga
nisaties. Deze organisaties hebben een zeer nuttige functie binnen 
het democratische stelsel. Toch zullen zij nooit alle functies van de 
politieke partijen kunnen overnemen. Politieke partijen hebben 
tenminste vier functies: 
- recrutering en selectie van vertegenwoordigers en bestuurders; 
- de articulatie en aggregatie (integratie) van de vele wensen en 

eisen die in de samenleving ten aanzien van de overheid leven; 
- politieke socialisatie en mobilisatie van de achterban; 
- de communicatie tussen overheid en samenleving (3). 
Als we deze functies overzien, dan kunnen sociale bewegingen de 
laatste twee gemakkelijk op zich nemen, maar de eerste twee niet. 
Politieke keuzes zijn uiteindélijk alleen democratisch gelegiti
meerd als ze door de politieke vertegenwoordigers worden ge
maakt (behalve natuurlijk in het geval van een referendum). 
Het is dus van groot belang dat de jongeren van nu zich evenzeer 
inlaten met politieke besluitvorming via politieke partijen, als met 

(1) Zie: 'Politiek, carrière en bestaansethiek' vall H. KI/nlleman, p. 76, in: 
Politiek zonder partijen?, red. G. Voerman, Het Spinhuis, 1994 
(2) zie nooi 1, p. 84 
(3) Uit: Gids Politieke partijen, 'Inleidi"g' door Gerrit Voerman, p. 14, 
InstitulLt v~or pI/bliek en politiek, Amsterdam 1996. 
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staat te verdwijnen en heb
ben jongeren niet gewoon 
gelijk als zij hun heil elders 
zoeken? 
Jongeren hebben misschien 
nog meer gelijk dan velen 

wel denken gegeven de wetenschappelijke analyses van de politie
ke status quo. Er bestaat brede consensus over de zogenaamde 
'verplaatsing van de politiek'. De macht ligt allang niet meer bij 
het parlement in Den Haag, maar bij Europese instituten, com
missies en maatschappelijke organisaties, waaronder grote bedrij
ven en sociale bewegingen. Deze verplaatsing is het gevolg van 
een aantal parallelle processen als Europeanisering, internationa
lisering, regionalisering, verambtelijking, technologisering, indivi
dualisering, en juridisering (4). Deze verplaatsing van de politieke 
macht vraagt om een andere democratische verankering, een 
andere verantwoording van de macht en een andere overheid. 
Kortom, om politieke vernieuwing. 
Tot die politieke vernieuwing blijken de politieke partijen niet of 
nauwelijks in staat. De realiteit anno 1997 is dat partijen zich ide
ologisch en programmatisch nauwelijks nog van elkaar onder
scheiden. Kiezers stemmen niet meer op een partij vanwege de 
ideologie die deze partij uitdraagt, maar voelen zich aangesproken 
door een 'cultuur' binnen een partij. Jonge kiezers stemmen voor
al op herkenbare en aansprekende politici. Gerrit Jan Wolffens
perger schreef hierover in 1994 in een bundel met de retorische 
titel 'Politiek zonder partijen?': "Het gezicht van een politieke par
tij zal steeds meer worden gevormd door de hele groep van perso
nen die haar vertegenwoordigt, en steeds minder door het pro
gramma of de politiek leider alleen" (5). Zijn gelijk leidt echter tot 
functieverlies van de politieke partijen. De partij wordt steeds 
meer voertuig van personen in plaats van andersom. 

(4) Zie: 'De verplaatsing van de politiek', Mark BOVeI,., e.a., Wiardi 
Beck"w,,.,tichting, A~terdam 1995 
(5) Politiek zonder partijen? redactie G. Voerman. G.}. Wolffensperger 
'Partijen in het post-ideologisch tijdperk: gedachten over de toeko",.,t van 
politieke partijen'. Het Spinhuis A",.,terdam, 1994 
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Subsidiepartijen 

De partijen hebben tot nog toe wei
nig gedaan aan het tegengaan van 
hun functie- en ledenverlies. De 
vermindering aan inkomsten als 
gevolg van het teruglopend aantal 
leden werd telkenmale gecompen
seerd door het toekennen van over
heidssubsidie. Subsidiëring door de 
staat werd een beproefd middel om 
het door vergrijzing slinkende le
denaantallen ontstane financiële 
gat te dichten. De verantwoordelij
ke VVD-Minister Dijkstal beloofde 
de noodlijdende partijen onlangs 
weer een verhoging van het totale 
subsidiebedrag van acht naar tien 
miljoen gulden. De partijen kunnen 
er door dit gulle gebaar weer even 
tegenaan, maar om een substantië
le oplossing voor het functie- en le
denverlies gaat het hier natuurlijk 
niet. Er kleven zelfs allerlei onge-

Gemt Jan Wolffensperger 'oft the record' in gesprek met enkele Jonge Democraten 

wenste aspecten aan verregaande subsidiëring van partijen door 
de overheid. De overheid krijgt zo bijvoorbeeld nogal wat grip op 
de organisatievorm van de partijen want het toekennen van sub
sidie gaat gepaard met voorschriften, protocollen en controles. 
Hierdoor verworden partijen nog eerder tot stoffige, starre bu
reaucratische organisaties in plaats van aantrekkelijke flexibele 
bewegingen. 

De partijen zijn zich wel bewust van het belang van jonge leden 
om de aantrekkingskracht van de partij op de toekomstige gene
raties te behouden. Of het nu gaat om de verjonging van een Twee
de Kamerfractie, het ruim baan geven aan 'Niet-Nix' binnen de 
PvdA of om de flitsende campagnefilmpjes met housedreun; 'ver
jonging' is het devies. Dit soort initiatieven zijn echter niet meer 
dan verkapte reclamecampagnes en zo komen de partijen niet ver
der dan kretologie: 'Jong is nieuw' en 'Jong is beter dan oud'. Wel
licht kunnen de politieke jongerenorganisaties daadwerkelijk hulp 
bieden bij het op gang brengen van de communicatie tussen jon
geren en politiek. 

Politiek en 'The young ones ' 

Sinds 1970 ontvangen partijen subsidies voor aan de partij geli
eerde instellingen zoals wetenschappelijke bureaus, vormings-en 
scholingsinstituten en jongerenorganisaties. Sindsdien heeft bijna 
elke partij een eigen jongerenorganisatie. De VVD kent haar 
Jongeren voor Vrijheid en Democratie (JOVD), de PvdA biedt on
derdak aan de Jonge Socialisten (JS), het Christen Democratisch 
Jongeren Appèl herbergt de jonkies van het CDA en D66 is per 
saldo de moederpartij van de Jonge Democraten. Samen beschik
ken zij over zo'n 7500 leden. 
De politieke jongerenorganisaties (PJO's) vormen als het ware een 
instrument waarmee jongeren kunnen worden aangesproken en 
de belangstelling voor politiek in brede zin kan worden gewekt. De 
PJO's hebben tot doel jongeren in aanraking te brengen met poli
tiek. Door hun scholings- en vormingstaak functioneren zij ener-
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zijds als een politieke speeltuin en anderzijds als een kweekvijver. 
De PJO's beschikken als geen ander over een netwerk binnen de 
jongerencultuur, simpelweg omdat de leden zich daar zelf in bewe
gen. Daardoor kunnen ze redelijk goed inschatten wat de jongeren 
van nu bezighoudt. Hoeveel jongeren de PJO's bereiken is onbe
kend, maar het aantal geïnteresseerden dat zich aanmeldt is in 
elk geval zeer klein. Slechts 0,3 procent van de Nederlandse jonge
ren is lid van een PJO. Bovendien zijn het toch weer vooral de ho
ger opgeleiden - lees: studenten - die actief zijn in een PJO. Met 
name de werkende jongeren zijn afwezig in de PJO's. 

'Naar de jeugd toe' 

PJO's kunnen slechts voor een klein deel de klooftussenjongeren 
en de politiek overbruggen. Wanneer de 'volwassen' politiek jonge
ren wil aanspreken, dan zal het zichzelf gedeeltelijk moeten aan
passen aan jongeren en hun cultuur. Dat is niet alleen maar las
tig. Het opent ook mogelijkheden tot verandering of 'vernieuwing' 
van de eigen cultuur en de eigen instrikties. 

In het verlengde van het voorgaande heb ik drie voorstellen. Ten 
eerste zou men de politieke besluitvorming inzichtelijker kunnen 
maken voor jongeren, onder meer met behulp van de oude en nieu
we media. Om met de oude media te beginnen: een publieke om
roep als de NPS kan hierin een belangrijke rol vervullen. 'Politiek 
Den Haag' zou bijvoorbeeld de NPS kunnen vragen een politiek 
commentator voor het jeugdjournaal aan te nemen. Kinderen die 
dagelijks met hun ouders op een leuke, begrijpelijke wijze politiek 
voorgeschoteld krijgen, zullen als adolescent waarschijnlijk meer 
met het onderwerp politiek vertrouwd zijn. 
Met behulp van de nieuwe media (Internet) kan de organisatie 
van de bestaande politieke partijen worden vernieuwd, zodat de 
leden meer worden uitgedaagd deel te nemen aan partijactivitei
ten. Leden kunnen gerichter worden benaderd en partijen kunnen 
zich veel beter informeren over de wensen en opvattingen van het 
eigen electoraat. De technologische uitdaging aan partijen is ech-
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ter nogal "dubbelzinnig van karakter" (6). Partijen kunnen door 
het directe en interactieve karakter van de nieuwe media name
lijk ook hun intermediaire functie verliezen. 
Ten tweede moet men het belang van humor in de politiek niet 
onderschatten. Het haantjesgedrag dat zich manifesteert aan het 
Binnenhof sluit iedere vorm van humor uit. De verbeten scorings
drang gaat nu eenmaal niet samen met het vleugje zelfrelative
ring dat de politiek zo hard nodig heeft. Ik verwijs nog maar eens 
naar de openingsalinea over de mislukte ontmoeting tussen Frits 
Bolkestein en Kat ja Schuurman. 
Met deze constatering beland ik bij mijn derde voorstel: de politie
ke cultuur kan alleen interessanter worden gemaakt voor jonge
ren door aansluiting te zoeken bij hun belevingswereld en identi

teit. Waarom schrijven politieke partijen bijvoorbeeld nooit prijs
vragen met grote prijzen uit en waarom bestaat er geen merchan
dising van de verschillende partijen en hun kopstukken? 
Politieke partijen moeten jongeren niet neerzetten als platte, he
donistische consumenten, maar juist inspelen op hun postmoder
nistische levensgevoel. Dus niet moraliseren en terug naar de 
theemutsencuItuur, maar proberen ruimte te scheppen voor in
dividuelere, communicatieve relaties. 

(6) Zie: 'Polilieke partijen in het digitale tijdperk' van P. W.Tops en 
P. De/l/a, p. 105 in: Politiek zonder partijelI?, red. G. Voemullt, 
Het Spinhuis 1994 
(7) Zie: 'Betwiste zelfstandigheid: individualisering, sekse en verzorgillgs
staat', Jet Bussemaker, SUA, Amsterdam 1993 
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De onmacht van de politieke partijen 

Het verlangen van jongeren naar individualiteit en autonomie 
moet serieus worden genomen. Maar de politiek kan daar over het 
algemeen slecht mee omgaan. Tot nog toe heeft het beleid, volgens 
Jet Bussemaker in haar proefschrift over individualisering, hier
op gereageerd "door de regelgeving uit te breiden, te verfijnen en 
juridisch te differentiëren" en deze "steeds verfijndere categorise
ring en nieuwe onderscheidingen van begrippen in de regelgeving 
staan op gespannen voet met de pluriformiteit en differentiatie in 
maatschappelijke ontwikkelingen" (7) In dat opzicht is de moeiza
me relatie tussen jongeren en de politiek geen uitzondering, maar 
eerder een bevestiging van de onmacht van de politiek en de poli

tieke partijen om met de maatschappelijke ontwikkelingen mee te 
bewegen en zichzelf te vernieuwen. 

Vandaar dat ik mijn meest radicale voorstel voor het laatst heb be
waard. Als het de volwassen politieke partijen niet lukt om weer 
in contact te komen met jongeren, dan moeten jongeren misschien 
maar het voorbeeld van de ouderen volgen en een eigen politieke 
vereniging oprichten. Want dat zou als een zware nederlaag wor
den gevoeld door de bestaande politieke partijen. Zover hàeft het 
natuurlijk niet te komen, maar dan zuIlen de politieke partijen 

eindelijk eens hun hooghartige houding ten aanzien van jongeren 
moeten herzien. Om te beginnen door hen en hun levenshouding 
serieus te nemen. • 
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Van politieke partijen en 
de dingen die voorbij gaan 

Statements. In het thematische deel van Idee wordt in ieder nummer één onderwerp vanuit verschillende 

invalshoeken onder de loep genomen. De bijbehorende statements 'vertalen' dat onderwerp naar de per

soonlijke levenssfeer -professioneel of privé- door middel van korte reacties van direct of indirect betrokke

nen. Dit keer drie statements over de toekomst van de politieke partijen, politieke vernieuwing en democratisering 

door oud JD-voorzitter Dennis Hesseling, politiek filosoof Pieter Fokkink en de hoofddirecteur van de Vereniging 

Natuurmonumenten Frans Evers. 

Een nieuwe weg 
'van beneden naar boven' 

D ennis Hesseting is oud-voorzitter 
van de JD en staat op de kandida
tenlijst van D66 voor de Tweede 

Kamer-verkiezingen in 1998. In zijn state
ment pleit hij voor verdergaande politieke 
vernieuwing door het invoeren van meer di
recte democratie. 

"Het correctief referendum is de enige de
mocratische vernieuwing die Paars heeft 
voortgebracht en dat is vooral te danken 
aan de consequente, volhardende opstelling 
van D66. Tijdens de verkiezingen van 1994 
is het correctief referendum door D66 als 
een hard punt gebracht en daar heeft men, 
ondanks de tegenstand van de VVD, aan 
vastgehouden. Buiten dat is er weinig be
reikt op het terrein van de democratische 
vernieuwing. 
De invoering van democratische vernieu

een volksinitiatief. Bij een volksinitiatief 
kan, indien er voldoende handtekeningen 
zijn verzameld, de bevolking over een door 
burgers ingebracht voorstel met een bin
dend referendum worden geraadpleegd. 
Dat zou een geheel nieuwe weg zijn om poli
tieke voorstellen van 'beneden naar boven' 
te krijgen. Niet via een partij, bewindsper
sonen of de pers, maar van burgers zelf. 
Het referendum moet overigens eerder een 
aanvulling op de parlementaire democratie 
worden gezien, dan als een vervanging er
van. Je kunt niet over àlle onderwerpen een 
volksinitiatief organiseren. Schiphol zou 
een uitstekend onderwerp zijn voor een 
volksinitiatief, maar onderwerpen die zijn 
vastgelegd in internationale verdragen zo
als bijvoorbeeld de mensenrechten, moeten 
natuurlijk worden uitgezonderd. 

wingen zoals een meerkeuze referendum en D emocratisering is belangrijk, maar 
het volksinitiatief gaat deze coalitie blijk- het hangt niet als absoluut dogma 
baar te ver. Het correctief referendum is boven al het andere. Het gaat mij bijvoor
passief en reactief en laat burgers achteraf beeld te ver de VVD omwille van democra
pas oordelen over politieke besluiten. De tische vernieuwing te weren uit een volgend 
vaak creatieve ideeën die onder burgers le- kabinet, mits D66 daartoe gemachtigd zou 
ven kunnen alleen worden 'aangeboord' met zijn. De VVD is een tegenstander van ver-

sentatieve democratie zoals wij die nu ken
nen voldoende democratisch acht. De volks
vertegenwoordiger krijgt inderdaad het 
mandaat van de kiezer, maar in de praktijk 
blijken burgers hun vertegenwoordigers 
niet eens te kennen, laat staan dat zij weten 
wat zij namens hen in de Kamer stemmen. 

DennÛl Hesseling 

een zogenaamd meerkeuze-referendum_o:f~.:de:r.:e...:d::e:m::ocr=a::tl::· s:enn::· :g~o.:m::d:at:...:ZlJ:::.·· ~d::e:..re:.::!:p::.:re:.-_====:::::::::=======~:.J 
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Meestal wordt er per fractie gestemd. Daar
door wordt het individuele Kamerlid een 
deel van de fractie en dus moeilijk zicht

baar. De ondoorzichtigheid van de politiek 
wordt daarnaast ook versterkt door de on
derhandelingen en compromissen die voor
afgaand aan stemmingen worden gevoerd 
en gesloten. 

Vergeleken met het laatste CDAlPvdA 
kabinet onder Lubbers is er met Paars 

meer dualisme gekomen. De mogelijkheden 
die Bolkestein heeft om het kabinet te atta
queren, zouden onder Lubbers niet hebben 
bestaan. Er zit dus meer ruimte in het de
bat. Maar er vindt nog altijd veel overleg 
plaats tussen bewindspersonen en fractie
leiders om zoveel mogelijk dekking te geven 
aan bewindspersonen. D66 doet hieraan 
mee en ik begrijp dat wel. Voor de pers en 
het publiek vormen de bewindspersonen en 

THEMA 

Van politieke partijen en de 
dingen die voorbij gaan . 

de fractie van eenzelfde partij één geheel, 
dat zichzelf moet verdedigen tegen de bui
tenwacht. Wanneer zij dat niet doen - zoals 
bij het IRT-debat gebeurde - worden de be
treffende fractie en de bewindspersoon daar 
onmiddellijk op afgerekend. 
In feite zou het in de Kamer niet uit mogen 
maken of je regerings- of oppositiepartij 
bent. Alle partijen zouden in de Kamer de
zelfde kritische houding moeten hebben ten 
opzichte van het kabinet. Onder een kriti
sche houding versta ik dat men de rege
ringsvoorstellen voortdurend toetst aan zo
wel het regeerakkoord als de uitgangspun
ten van de eigen partij. Het CDA doet dat 
niet, maar voert oppositie om de oppositie. 
Dat is absurd. Dat zijn nou juist de politie-

ke spelletjes waar veel mensen genoeg van 
hebben. 

P olitieke partijen zullen ook in de toe
komst een belangrijke rol in ons de

mocratische bestel blijven spelen. De poli
tieke partij als instituut zal ongetwijfeld 
van karakter veranderen, maar aan haar 
vertegenwoordigende functie in gremia als 
de Tweede Kamer. blijft behoefte bestaan. 
Voor de 'kleine' beslissingen die in het par
lement moeten worden genomen, bijvoor
beeld bij de formulering en het amenderen 
van wetteksten, zijn goed opgeleide en erva
ren volksvertegenwoordigers noodzakelijk. 
En hoewel een toenemend aantal kiezers 
zijn keuze in de toekomst zal baseren op 
personen, zal een aanzienlijk deel van het 
electoraat blijven kiezen op grond van de 
partij voorkeur." (MvL) 

'Onderweg naar Illorgen' als 
'herhaling van gisteren' 

P ieter Fokkink is universitair do
cent politieke filosofie en ethiek 
aan de Technische Universiteit van 

Twente en onder meer lid van de program
macommissie van D66. Fokkink vindt dat 
D66 te weinig heeft gedaan om de burger in 
het centrum van de politieke aandacht te 
brengen. 

"Van alle politieke partijen is D66 het meest 
als kaderpartij te kwalificeren. Ledenaan
was en ledenverloop variëren ongeveer 
overeenkomstig de voor de partij beschikba
re politieke en bestuurlijke functies in het 
openbaar bestuur en de partijpolitieke be
noemingen in organen. Men wordt lid om 
actief te kunnen zijn en wanneer de kansen 
daartoe keren, verlaat men met hetzelfde 
gemak de partij. Succes kent vele volgelin
gen. Mislukking leidt tot uitdunning. De in
houdelijke partijbinding is zwak. De partij 
is meer 'markt' dan 'organisatie'. Slechts zij 
die naar de macht streven worden serieus 
genomen. De behoefte aan nieuwe ideeën is 
immer groot, maar hoe verhoudt zich dat 
met de politieke integriteit van de kader
partij D66? 
Eén van de risico's die een kaderpartij met 
wisselend politiek succes loopt, is een dis-

cussie over de politieke identiteit. Identiteit 
bepaal je maar voor een klein deel zelf, 
meestal in de vorm van de oprichtingshan
deling. Een succesvolle start als politieke 
vernieuwingsbeweging op ~taatkundig en 
maatschappelijk gebied zet een politieke 
identiteit neer, die niet straffeloos te veran
deren is, zoals bleek in het geval van D66 in 

Pieter Fokkink 
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1972 en 1982. Het hernemen van de identi
teit onder leiding van Van Mierlo vanaf 
1986 heeft tot de huidige paarse coalitie ge
leid. In deze coalitie is de kern van de D66-
identiteit, te weten de politieke en sociale 
democratisering, alsmede de integriteit en 
het functioneren van de rechtsstaat niet uit 
de verf gekomen. Van vernieuwing in dit op
zicht is geen sprake. Sterker nog, er kan 
eerder een zekere terugval worden waarge
nomen en dat terwijl de noodzaak van radi
cale democratisering zich voortdurend aan
dient. Hoe kun je mensen tenminste betrek
ken bij beslissingen, die hen direct aan
gaan? Autonomie en het zelf voor het zeg
gen hebben hoe de woon-, leef- en werksitu
atie wordt ingericht, spreekt velen aan. Hoe 
versterken we de integriteit van de rechts
staat? Dat zijn de vragen waarop we als de
mocraten een antwoord moeten vinden. 
Maar in hoeverre kun je als partij afstand 
nemen van de omklemming van actualiteit 
en machtsbelang? Indien we in staat blij
ken in de materialistische strijd tussen libe
ralen en socialisten werkbare compromis
sen te realiseren, waarom kunnen we dan 
niet de alom gepreekte immaterialistische 
consensus gestalte geven? Dat zou voor D66 
herkenbaar zijn! 

SI 

I. 



Er is duidelijk behoefte de politieke identi
teit van D66 nieuw leven in te blazen. De 
betekenis van partijprogramma's wordt 
daarbij ernstig overschat. Niet alleen om
dat àlle partijprogramma's in verschillende 
bewoordingen de hoofdstroom van de maat
schappelijke belangen dienen en feitelijk 
slechts de media de mogelijkheid bieden tot 
het etaleren van het politieke sjabloneden
ken. Maar, wat veel belangrijker is, omdat 
partijprogramma's de kiezers niet aanspre
ken, bij kabinetsformaties geen rol blijken 
te spelen en in de praktijk het handelen van 
politici nauwelijks bepalen. In de praktijk 
wordt naar bevind van zaken gehandeld en 
leidt de feitelijke fragmentatie van beleid 
tot one-issue-besluitvorming, waarmee te
gelijkertijd de reële ruimte voor referenda 
is gegeven. Het krachtigste argument vóór 
brede toepassing van referenda is juist deze 
aansluiting bij de werkelijkheid van de be
sluitvorming. 
In een geëmancipeerde en geïndividuali
seerde samenleving zijn het de mensen die 
het ook in het politieke bestel moeten doen. 

THEMA 

Van politieke partijen en de 
dingen die voorbij gaan 

Voor een partij als D66, opgericht om de 
mens als 'burger' weer in het centrum van 
de politieke aandacht te brengen, dient het 
een uitdaging te zijn zijn identiteit via men
sen uit te dragen. Wie vóór het individueel 
kunnen kiezen van ambtsdragers is, wie 
vóór het selecteren van politieke vertegen
woordigers in districten is op grond van hun 
politieke visie, dient ook vóór het kandide
ren op basis van een politiek profiel te zijn. 
Het zijn tenslotte de mensen, die je als par
tij naar voren schuift, die het moeten waar
maken. Maar wat weten wij als regel van 
deze mensen? Hoe kun je als partij waar
maken dat je ' kandidaten' aan de kiezers 
voordraagt, die handelen in overeenstem
ming met de identiteit, waarop je de kiezers 
werft? Het zou boeiend zijn aan alle zich 
kandiderende politici te vragen aan welke 
politieke vernieuwing in een komende peri
ode moet worden gewerkt, opdat mensen 

meer greep krijgen op hun woon-, leef- en 
werksituatie. 
Op vrijwel alle niveaus ontbreekt het aan 
een creatieve nieuwe inbreng in het publie
ke debat. Dat komt omdat dezelfde mensen 
te lang op dezelfde plaatsen zitten. De 
natuurlijke neiging de plaats te behouden 
door het ontlopen van politieke risico's is 
velen ingebakken. Hoe ziet de marktwer
king in de politiek er eigenlijk uit en hoe 
staat het met de ' employability' van de poli
tici zelf? Na twee of drie termijnen is de 
politieke brandstof meestal op. Echte en 
belangrijke vernieuwingen komen eigenlijk 
altijd van buitenaf. Nieuwe ideeën komen 
hoofdzakelijk van nieuwe mensen. D66 
hoeft niet met nieuwe vertegenwoordigers 
van bestaande belangengroepen te komen 
aanzetten, noch met nieuwe woordvoerders 
voor oude ideeën. Een partij als D66 zou 
mensen moeten selecteren en voordragen 
op basis van nieuwe ideeën over politieke 
en sociale democratisering en het integer 
functioneren van openbaar bestuur en 
rechtsstaat." 

Samenwerking om de kloof te dichten 

M r. Frans Evers is hoofddirecteur 
van de Vereniging Natuurmo
numenten. Hij evalueert de be

trokkenheid van zijn vereniging bij het Am
sterdamse correctieve referendum over 
IJburg. Politiek en overheid doen er zijns 

Frans Evers 

inziens goed aan te luisteren naar grote or
ganisaties die het vertrouwen van burgers 
genieten. 

"Na de ervaringen van de Amsterdamse 
burgers met IJburg en de Noord-Zuid me
trolijn lijkt het er op dat Nederland voor het 
laatst een correctief referendum van enige 
omvang heeft beleefd. De ervaringen van 
Vereniging Natuurmonumenten met het 
IJburg-referendum van maart 1997 wijzen 
in ieder geval in die richting. Met het verho
gen van kiesdrempels wapenen overheden 
zich steeds meer tegen een voor hen ongun
stig resultaat van directe democratie. Voor 
initiatiefnemers van een referendum lijkt 
een goede afloop steeds verder weg, zowel 
voor grote maatschappelijke organisaties 
als voor individuele burgers. 

W at mag je bij een correctief referen
dum verwachten? Om te beginnen 

een keuzemogelijkheid binnen een beperkt, 
duidelijk te omlijnen onderwerp. Vervol
gens betrokkenheid van een groot publiek 
bij dat onderwerp. Daarnaast het idee bij de 
burger, dat de uitslag van het referendum 
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als vorm van directe democratie ook werke
lijk effect kan sorteren. Niet in de laatste 
plaats de wetenschap, dat het openbaar be
stuur er door een zorgvuldige afweging van 
belangen en waarden vóóraf alles aan heeft 
gedaan, om grootschalige ontevredenheid 
en dus een referendum te voorkomen. 
In het voorbeeld van IJburg kon de Ge
meente Amsterdam al in de zomer van 1996 
beseffen, dat er een referendum rond IJ
burg zou komen. Het gemeentebestuur 
heeft die periode niet benut om met de na
tuur- en milieu-organisaties serieus over 
aanpassing van de plannen te praten. Zo 
zag het bestuur van Natuurmonumenten 
zich op 23 augustus 1996 gedwongen te par
ticiperen in het Referendumcomité, waar
toe het Milieucentrum Amsterdam, de Ver
eniging tot Behoud van het IJsselmeer en 
de Werkgroep 'Red het IJmeer' het initiatief 
hadden genomen. 
Het IJburg-referendum kreeg door Natuur
monumenten extra vaart. Toch is het on
danks de enorme publicitaire inzet van àlle 
betrokkenen slechts gelukt om 40% van de 
kiezers op de been te krijgen. Waarom is die 
andere 60% niet gekomen? Het antwoord is 



op z'n minst drieledig. 
Veel burgers zien een referendum als ge
schuif met verantwoordelijkheden: "We 
hebben toch een gemeenteraad, die is er 
toch voor om knopen door te hakken?". 
Veel burgers wantrouwen het referendum, 
en vooral het effect van de uitslag. Op
komstdrempels verhogen dit wantrouwen. 
Kiezen tussen twee op zich 'goede' zaken -
het bieden van meer woningen aan de bur
gerij en het behoud van ruimte en natuur -
is altijd moeilijk. Een deel van de kiezers 
wist gewoon geen keus te maken en liet het 
bij het stemmen afweten. Dit heeft rechtst
reeks te maken met de versimpelde vraag
stelling, die nu eenmaal bij een referendum 
hoort. 

I n het algemeen belichaamt een referen
dum een pat-stelling tussen bestuur en 

burgerij. Men komt er langs andere wegen 
kennelijk niet uit. Als het openbaar bestuur 
vervolgens alles op alles zet om een maat
schappelijk duidelijk omstreden besluit 
toch door te zetten, zet zij de argumenten 
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van tegenstanders al gauw opzij. Dat 
vraagt vervolgens om weerwoord. Dan zijn 
ook de kansen voor het scheppen van een 
vijandbeeld groot. De burgers komen dan 
rechtstreeks tegenover het gekozen bestuur 
te staan. Die tegenstelling wordt doorgaans 
vervolgens belangrijker dan de inhoud van 
het genomen besluit. 
Vooral voor grote organisaties die in een 
referendum een rol spelen, heeft een en 
ander bezwaren. De inzet van Natuurmo
numenten bleek in bestuurlijke kringen, 
die al jaren met IJburg bezig waren, niet 
goed te vallen. Een verwijdering ontstond. 
Terwijl Natuurmonumenten juist in be
stuurlijke kring, op basis van volwassen
heid, samenwerking en continuïteit resul
taten hoopt te boeken. 'IJburg' ijlt in dit op
zicht nog steeds na. De legitieme wens van 
leden, verenigingsraad, bestuur en staf van 
Natuurmonumenten om zich intensief met 

IJburg/IJmeer bezig te houden, heeft zo een 
hoge prijs gekregen. 

W aar individuele mensen zich mach
teloos voelen, doen overheid en poli

tiek er goed aan te luisteren naar grote or
ganisaties die het vertrouwen van burgers 
genieten. In Nederland zijn maatschappe
lijke organisaties van oudsher tot samen
werking met de overheid bereid. Die basis
houding moet echter wel door openbaar be
stuur en politiek worden gehonoreerd. Zo 
niet, dan wordt de kloof tussen burgerij en 
politiek/bestuur alleen nog maar groter. Dit 
vertaalt zich dan in onverschilligheid en 
een ikke-ikke-samenleving. Met name de 
niet in hard-economische termen te verta
len aspecten van de samenleving gaan dan 
verloren. Of het nu de zorg voor ouderen of 
gehandicapten is, armoedebestrijding, de 
aandacht voor natuur en milieu of - en 
zeker niet in de laatste plaats - de onmis
kenbare waarde van het openbaar bestuur." 

De Tt"eede Kamer in bedriff. Een actiever parlemenl kan een bijdrage leveren aan de politieke vernieuwing. 
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E 
BESCHOUWING 

Pragm.atisme: 
een l~westie van mentaliteit 

door Men n o v an der Land 

V raag aan een willekeurig per
soon: "Waarmee associeert u 
D66?", en de kans is groot dat hij 

zal zeggen "pragmatisme" of "pragmati
sch". Het kan zijn dat de ondervraagde 
toevallig een zeer goed geheugen heeft en 
zich weet te herinneren dat D66 zich ruim 
dertig jaar geleden presenteerde als een 
'pragmatische partij', die los van de ver
starrende werking van ideologieën het 
parlementaire stelsel nieuw leven wilde 
inblazen en de samenleving wilde demo
cratiseren. Het kan echter ook zijn dat de 
term 'pragmatisch' voor de betrokkene 
eigenlijk niet veel meer betekent dan 
'praktisch' en verder weinig aandacht be
hoeft. 

In dit blad wordt regelmatig 
aandacht gevraagd voor 
het onderzoek naar de 

achtergronden van D66. 

Het pragmatisme zoals dat door Peirce is 
ontwikkeld, richt zich op taal en de bete
kenis van woorden. Het is niet zozeer een 
filosofie of een theorie, maar meer een 
techniek om filosofische en wetenschappe
lijke problemen te helpen oplossen door de 
betekenis van taal en begrippen te verhel
deren. 

Menno van der Land levert 
een bijdrage aan de discussie 

met een beschouwing 
over het pragmatisme. 

Het pragmatisme kreeg vooral meer be
kendheid door het werk van William 
James. James keek vooral naar de concre
te en onmiddellijke praktische gevolgen 
als het criterium waarop ideeën beoor
deeld dienen te worden. Om de waarde 
van bepaalde opvattingen te beoordelen, 
dient men de praktische gevolgen ervan te 
onderzoeken. Wat is het nut ervan, is het 

Na lezing zal het duidelijk 
zijn dat de gedachtenwisseling 

moet worden voortgezet. 

• 
Deze laatste houding is funest voor D66 en 
ik zal uitleggen waarom. Het pragmatisme is onlosmakelijk ver
bonden met de partij, hoewel velen huiverig zijn om teveel aan
dacht te geven aan het begrip. Deze huiver komt niet in de laatste 
plaats voort uit de onduidelijkheid over wat pragmatisme nu pre
cies inhoudt. D66 wordt welomschreven als een gezellige club van 
aardige mensen. En daaraan wordt dan vaak direct toegevoegd 
dat D66-ers een coherente visie op politiek en maatschappij mis
sen en dat hun politiek handelen gekenmerkt wordt door opportu
nisme. Aan dit soort oordelen heeft het pragmatische karakter van 
D66 zijn negatieve connotatie te danken. Het lijkt mij daarom 
goed om vast te stellen waar het bij pragmatisme nu werkelijk om 
gaat. 

Oorsprong in de filosofie ' 

De oorsprong van het begrip 'pragmatisme' moet gezocht worden 
in de filosofie. In het begin van de twintigste eeuw was het prag
matisme de meest invloedrijke filosofische stroming in Noord
Amerika. De term werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
voor het eerst gebruikt door Charles Sanders Peirce. Sindsdien is 
het pragmatisme door diverse auteurs in verschillende richtingen 
uitgewerkt. Van één enkele en duidelijk te omschrijven stroming 
kan dan ook niet gesproken worden. Pragmatisme is veel meer 
een verzamelterm voor een aantal theorieën die onderlinge ver
wantschap vertonen. Ik zal mij hier verder concentreren op de 
overeenkomstige kenmerken. 

Menno van der Land is politicoloog en voorzitter van de afdelillg 
D66-Haarlemmermeer. 
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• 
praktisch uitvoerbaar? De uiteindelijke 

waarde van een idee is, aldus James, gelegen in de mate waarin 
het in de praktijk effectief en efficiënt bijdraagt aan het bereiken 
van het gestelde doel. 
Onder invloed van filosofen als Peirce en James wordt het prag
matisme over het algemeen omschreven als een (al dan niet filo
sofische) benaderingswijze van en houding ten opzichte van vraag
stukken, die uitgaat van de praktische consequenties van ideeën 
en de mate waarin de uitvoering van die ideeën bijdraagt aan het 
bereiken van de doelstellingen. 
Door onder meer C.1. Lewis is aan deze opvatting het aspect van 
het waardenpluralisme toegevoegd. Lewis benadrukt dat mensen 
vanuit verschillende invalshoeken de werkelijkheid ervaren. Idee
ën en de gevolgen ervan kunnen dus verschillend worden ervaren. 
Lewis wijst erop dat die verschillende invalshoeken elk evenveel 
'waarheid' kunnen bevatten en elke opvatting in principe even 
waardevol is. Beslissingen dienen derhalve genomen te worden op 
pragmatische gronden, dus de praktische gevolgen en uitvoer
baarheid beoordelend. 

Geen politieke stroming 

Het etiket 'pragmatisch' wordt voor D66 vaak gebruikt, zoals de 
term 'liberaal' voor de VVD en 'sociaal-democratisch' voor de PvdA. 
Een dergelijk gebruik van de term 'pragmatisch' impliceert dat het 
pragmatisme voor D66 zoiets zou zijn als een ideologisch funda
ment. Wat het liberalisme is voor de VVD, is het pragmatisme 
voor D66. Het pragmatisme zoals dat hierboven is omschreven, 
kan echter nooit een inhoudelijke politieke 'stroming' zijn. De filo
sofische stroming van het pragmatisme biedt geen inhoudelijke 
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visie op de inrichting van de 
maatschappij zoals liberalisme 
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en socialisme dat doen. Prag
matisme biedt de basis voor een 
houding, een benaderingswijze 
van vraagstukken en politieke 
opvattingen. 
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Pragmatisme biedt geen exclu
sieve visie, het bestrijdt inte
gendeel juist het bestaan ervan. 
Pragmatisme erkent en hecht 
waarde aan het pluralistische 
karakter van de samenleving. 
Pragmatisme wordt ook vaak 
als tegengestelde gezien van 
ideologie, implicerend dat deze 
twee begrippen onverenigbaar 
zouden zijn. Onder ideologie 
wordt dan verstaan een min of 
meer dogmatisch stelsel van 
ideeën over de beste inrichting 
van de samenleving, gevormd 
door voor-politieke gegevenhe
den als levensbeschouwing of 
sociale klasse. Het is het dog
matische element van deze op
vatting, het idee dat er een al-
lesomvattende, algemeen gel-
dende opvatting zou bestaan 
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over hoe de samenleving eruit zou moeten zien, dat een pragmati
sche instelling uitsluit. 
De verhouding tussen ideologie en pragmatisme verandert sterk 
wanneer wij een meer neutraal ideologiebegrip zouden hanteren; 
namelijk als alle ideeën en opvattingen van een individu of groep 
betreffende de inrichting van de samenleving. Deze ideeën worden 
gevormd op basis van individuele ervaringen en belevingen, en 
vertonen een zekere mate van consistentie door een bepaalde visie 
op mens en maatschappij. De ideologie vormt een referentiekader 
bij de benadering van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze 
benadering van het ideologiebegrip ontbreken dus de elementen 
die vaak met ideologie geassocieerd worden: algemene geldigheid, 
exclusiviteit en dogmatisme. 
D66-ers hebben echter iets tegen de term 'ideologie' en ook de term 
'beginselen' wordt zoveel mogelijk gemeden. D66-ers spreken lie
ver van een 'visie' op mens en maatschappij en van 'uitgangspun
ten' in plaats van beginselen. 

D66-gedachtengoed 

Wie stelt dat pragmatisme alleen onvoldoende is voor een politie
ke partij, heeft volkomen gelijk. Pragmatisme in zichzelf is 'leeg'. 
Het biedt geen visie op de samenle'ing, maar uitsluitend een be
naderingswijze, een mentaliteit. Pragmatisme in zichzelf zegt 
niets over de politiek welke een partij nastreeft. Deze zal moeten 
blijken uit een programma, waaraan bepaalde uitgangspunten 
voor het politiek handelen ten grondslag liggen. Deze uitgangs
punten vinden hun basis in een bepaalde visie op mens en samen
leving, een 'referentiekader'. 
Wie beweert dat D66 zo'n visie zou ontberen, heeft zich niet in het 
gedachtengoed van D66 verdiept. Binnen D66 zijn elementen uit 
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verschillende ideologieën aanwezig, zonder dat deze worden ver
heven tot een nieuwe ideologie. Deze houding is gebaseerd op de 
veronderstelling dat er op voorhand geen redelijke keuze kan wor
den gemaakt tussen de opvattingen van liberalisme en socialisme 
betreffende de juiste inrichting van de samenleving. Niet de idee
ën, maar de veranderende maatschappij moet als uitgangspunt 
dienen voor het politiek handelen. Een duidelijke koers is belang
rijk, maar bijstelling van de koers is altijd noodzakelijk. Aan prag
matisch beleid ligt wel degelijk een set van vooraf gestelde uit
gangspunten en doeleinden ten grondslag. De associatie van prag
matisme met opportunisme is dan ook onterecht. Net als de term 
'democraten' alleen iets zegt over de gewenste methode van be
sluitvorming, zegt 'pragmatisme' alleen iets over de benaderings
wijze van vraagstukken. 

Mentaliteit 

Het pragmatisme van D66 is een houding, een manier van wer
ken, een mentaliteit. Het is meer dan de pragmatische tendensen 
die de laatste jaren ook bij andere politieke partijen waarneem
baar zijn. D66 presenteerde zich bij de oprichting als een pragma
tische partij bij uitstek. Sinds die tijd is het pragmatisme de fun

damentele grondhouding die de basis vormt voor de. manier waar
op D66-ers politiek bedrijven. 
Wat critici ook mogen vinden, pragmatisme is geen zwaktebod, het 
is een onderscheidend kenmerk van onze partij. Zeker nu, in een 
tijd waarin door sommigen gesuggereerd wordt dat in de 'nabije 
toekomst de politieke strijd alleen nog zal gaan tussen de ideolo
gieën van het liberalisme en de sociaal-democratie, dient D66 dat 
verstarde denken (opnieuw) te doorbreken. Het pragmatisme 
biedt daarvoor de handvatten. • 
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E 
BESCHOUWING 

Wat Illaakt vornring acadenrlsch? 

een humanistische VISIe 
• • 

door Henk Manschot 

E r zijn soms bijzondere jaren, ook 
in de academische wereld. Dertig 
jaar geleden beleefden we eenjaar 

van revolutie: mei '68, Mai '68. 
Ik breng dit revolutionaire jaartal in her
innering om te vermelden dat toen, binnen 
enkele maanden bereikt werd wat daar-

Universiteiten zijn 
ondernemingen geworden 

en proberen elkaar de 
loef af te steken met 

inhoudsloze slagzinnen. 

Nu, dertig jaar later, lijken we het andere 
uiterste te hebben bereikt. De democrati
sering heeft het veld geruimd voor een 
economische manier van denken en een 
economisch taalspel. Participatie staat in 
dienst van rendement; het democratise
ringsmodel is vervangen door een mana
gementstructuur; en onderwijs is gestan
daardiseerd tot effectieve informatiever
werking. De MUB, de nieuwe wet Mede
zeggenschap Universitaire Bestuursstruc
turen, bezegelt niet slechts het einde van 
de bestuurlijke democratisering, het 
maakt ook mogelijk dat studenten in 
strakke leer-routes worden geperst, meer 
uit 'efficiency' dan uit didactische overwe
gingen, en dat het universitaire bedrijf als 
geheel wordt geloodst in vaarwater waar 
prestatie, 'efficiency' en economisch nut de 
belangrijkste· oriëntatiepunten lijken te 

voor in een eeuw niet was gelukt. Die éne, 
grote, logge, prestigieuze, bureaucratische 
universiteit van Parijs vormde zich om tot 
zo'n veertien kleine, relatief zelfstandige 
universiteit jes, met als argument dat zo -
in nauwe wisselwerking tussen docenten 
en studenten - creatiever, democratischer 
en levendiger onderwijs mogelijk werd. 
Participatie en inspraak in bestuur, onder
wijsvorm en curriculum legden de basis 
voor een andere visie op universitair on
derwijs. Vele intuïties van deze revolutie 
verdienen in mijn ogen nog steeds onze 
aandacht. Dat zij uiteindelijk niet slaagde, 

De democratisering heeft 
het veld geruimd voor een 
economische manier van 

denken bij het departement 
en bij de universiteitsbesturen. 
Niemand lijkt nog stil te staan 
bij de vraag wat academische 

vorming precies inhoudt. 

.. --------------------------------. 

ligt mijns inziens aan het feit dat het onderwijs te uitsluitend 
werd gemodelleerd naar een politiek idee, de democratisering. Een 
idee waarbij gelijke participatie van hoger waarde wordt geacht 
dan deskundigheid. Al heeft die idee vele goede kanten: - het pa
ternalisme verdween, vormen van actiefleren deden hun intrede, 
en de universitaire poorten gingen open voor alle klassen van de 
samenleving - als model voor kennisverwerving is het maar ten 
dele adequaat. Leren is immers ook een proces van overdracht van 
kennis en kunde, van aanleren en trainen, van actieve nieuwsgie
righeid en initiatie. Men zou misschien kunnen zeggen dat mei '68 
uiteindelijk is gestrand omdat alle betrokkenen onvoldoende hel
der voor ogen hadden wat actieve participatie als onderwijsgebeu
ren onderscheidt van actieve participatie in politieke zin. Het ont
brak aan een discussie over de vraag wat onderwijs universitair, 
wat vorming academisch maakt. 

De ondernemende universiteit 

Toen de democratiseringsimpuls was gestrand, namen zoals altijd, 
andere krachten de leiding over, ook in Nederland. In de ontwik
kelingen die volgden doofde in ieder geval het elan van onderop. 

Profdr. H.A.M. Mansc/tot is rector van de Universiteit voor Humanistiek. 
Dit artikel is een bewerking van zijn Rede bij de Opening van het 
Academisch Jaar 1997-1998. 

23 

zijn. Universiteiten zijn ondernemingen 
geworden en moeten nu leren denken en doen als echte onderne
mingen. Vermakelijk zijn de slagzinnen waarmee ze elkaar de loef 
afsteken: 'De meest ondernemende universiteit' is de leus van 
'I\vente; 'Innovatief en Internationaal' kopt Maastricht; 'Let's ma
ke things better!' - zou dat geen goeie voor onze Universiteit zijn? 
Met Philips als sponsor van onze postmoderne humanistische Ver
lichting? Misschien - wie weet - gaan ook universiteiten binnen
kort naar de beurs met eigen aandelen, want de besturen worden 
voortaan bemenst door mensen die van ondernemen weten, meer 
dan van onderwijs. En opnieuw komt de vraag terug: Wat is eigen
lijk een universiteit? Wat maakt vorming academisch? En waarom 
wordt die vraag zo weinig fundamenteel aan de orde gesteld of 
bloedt de discussie daarover zoals in het 'grote' kennisdebat, on
middellijk dood? Waarom zoveel onverschilligheid? 

Humanistische grondslag 

In de marge van deze ontwikkelingen werd in een voor velen verre 
uithoek van het machtige onderwijsgebeuren - het gebeurde in '89 
- nog een nieuw universiteit je opgericht. Een dergelijk initiatief 
paste eigenlijk helemaal niet in de geschetste ontwikkelingen en 
ik zou het wellicht ook zelf niet hebben vermeld ware het niet dat 
ik nu toevallig rector ben van deze instelling. Historisch gezien 
lijkt de Universiteit voor Humanistiek een verlate vrucht te zijn 
van een typisch Nederlandse onderwijsrevolutie, de schoolstrijd, 
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een strijd die tot in de vorige eeuw zijn wortels heeft en werd be
slecht met de wettelijke erkenning en financiering van meerdere 
typen van onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Een 'Hol

lands polderidee' over pluriform onderwijs waarin niet een politie
ke of economische waarde voorop staat, maar een visie op integra
tie van normen en waarden in het onderwijs. 
In de ontwikkelingen die volgden is die grondidee eigenlijk steeds 

overeind gebleven. En ook nu, nu de verzuilingsstrijd zo goed 
als voorbij is, de secularisering steeds meer terrein wint 
en de Islamisering haar stem laat horen, biedt zij 

nog steeds het politieke uitgangspunt voor de 
vraag hoe kwalitatief goed onderwijs en le
vensbeschouwelijke oriëntaties geïntegreerd 

vast vooruitlopen op hun spetterende carrière, hun smaakvolle be
zittingen, hun succesvolle imago. Hij geniet zichtbaar van zoveel 
jeugdig elan en overmoed maar tegelijkertijd probeert hij er de 

spot mee te drijven en twijfel te zaaien op het refrein: is dat àlles? 
Is dat alles, wat er is? Een vraag die appelleert aan een gevoelig
heid, of liever gezegd aan de afwezigheid/de verdringing van een 
gevoeligheid voor wat menszijn meer kan zijn dan dat? Socrates 

heeft niets tegen kracht en schoonheid - niet voor niets wordt 
hij een estheticus genoemd, een ironische estheet in de 

klassieke zin -, maar zijn vraag beoogt door te sto

ten naar een ontvankelijkheid van een andere 
soort. In deze tijd zou hij zanger geweest zijn, 

denk ik, pop- of rapzanger. Muziek lijkt im
kunnen worden. In die gedachtengang past 
een Universiteit op humanistische grond
slag wonderwel. 
Maar deze politieke daad die 'universiteit' 
en 'humanisme' hechter aan elkaar 
smeedt binnen de academische arena dan 

Gedraag je als 
een bewoner 

van de wereld 

mers nu de gevoelsstromen 'van jongeren 
het meest onmiddellijk te raken. Helaas 

kan ikzelf slechts in onmuzikale woorden 
uitleggen wat de notie aisthèsis oproept. Ik 
zou het omschrijven als: gevoel krijgen 
voor wat leven waardevol maakt, leven 

van mensen in het bijzonder, en deze gevoe
ligheid ontwikkelen en vormgeven. Maar 

waar ook ter wereld, deze maatregel legt 
tegelijkertijd een verantwoordelijkheid op 
onze schouders; de verantwoordelijkheid om 
actief en creatief na te gaan wat in dit tijdsge-

en vriend 
van de mens 

wricht en binnen het kader van ons onderwijsbe-
stel, de humanistische traditie kan bijdragen aan de 
idee van academische vorming, van vorming überhaupt. 
Het kon niet uitblijven dat vroeg of laat bij ons de vraag zou 
opkomen: heeft de humanistische traditie een eigen visie op wat 
academische vorming is? Heeft zij een eigen inbreng in dat debat? 
We staan pas aan het begin van deze vraagstelling. Maar haar aan 
de orde stellen gaf mij toegang tot vergeten sporen en opende ver
gezichten waarvan ik de reikwijdte en de omvang slechts kan 

bevroeden. Daarom wil ik u meenemen naar de bronnen van het 
humanistisch Bildungsdenken om daarna kort toe te lichten welke 
lijnen van daar uit zijn uit te zetten naar wat Nietzsche een eeuw 
geleden zo treffend en dreigend aanduidde als 'Die Zulmnft Unse
rer Bildungsanstalten'. 

Drie grondthema's 

Ik wil beginnen bij een waarde die de inzet aanduidt van alle op
voeden en vormen in humanistische zin. Die waarde is vervat in 
het nauwelijks te vertalen Griekse woord aisthèsis. Aisthèsis ver
bindt gevoeligheid en esthetiek, zintuiglijkheid en creatieve vorm
geving. In de lange traditie van vijfentwintig eeuwen humanisme 
komt telkens de vraag terug: Hoe worden mensen gevormd tot 
'mensen met gevoel', wat iets anders is dan 'gevoelsmensen'? 
Is .er een actueler vraag denkbaar in een samenleving als de onze 
waar 'reality-TV' steeds indringender appelleert aan het gevoel; 
waar jongeren tussen 2 en 18 jaar gemiddeld zo'n half miljoen re
clamespots te zien krijgen vol verborgen verleiders die hun emoti
onele energieën opwekken en richting geven? Op Tv, in films en 

via mensgrote billboards op straat, worden we dagelijks bestookt 
met pakkende scènes en beelden die zo direct mogelijk binnen wil
len dringen in onze gevoeligheid en roepen: ''Voel zus, voel zo, als 
je erbij wilt horen". 

Als Socrates jongeren aanspreekt op straat, dan begint hij bij hun 
spontane gevoeligheid voor mensbeelden die het gemáákt hebben, 
bij hun merkkleding zogezegd, hun verlangen om gezien te wor

den als mensen die de juiste schoonheid en kracht uitstralen en al-
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hoe ontstaat zo'n gevoeligheid? Aan de hand 
van die vraag ben ik de geschiedenis gaan her

lezen van humanisme als paideia, als Bildung. 
De antwoorden die ik vond zijn heel verschillend, 

tegenstrijdig zelfs. Het antwoord dat ons het meest ver-
trouwd is, en over de beste papieren zegt te beschikken, luidt: 

maak een scheiding tussen rede en gevoel en verhef de rede daar
bij tot gids en maat. Een pleidooi voor redelijkheid dus. Tegenover 
deze opvatting van rationaliteit staat echter een andere die even
eens zijn wortels in de klassieke oudheid heeft; de overtuiging die 
de rede vaak weerloos ziet opgaan in allerlei vormen van rationa
lisering, van beheersings- en controledenken, en haar ziet verwor
den tot een rationaliteit die meer op zoek is naar macht en rijkdom 
dan naar menselijkheid. Vandaar dat deze overtuiging recht
streekser bij emotiegeladen intelligentie probeert aan te knopen, 
denkend langs lijnen van gevoeligheid. Klonk ook indertijd, in mei 
'68, niet iets van een dergelijke aanklacht door toen studenten rie
pen: "De verbeelding aan de macht!"? Wilden zij niet een socialer, 
een maatschappelijk gevoeliger wetenschapsbedrijf? 

Zelf denken 

Het tweede grondthema is dat het humanisme een uitdaging in

houdt, een oproep, een appèl, en wel het appèl om zelf te denken, 
om vanuit zichzelf te denken en zijn leven vorm te geven. Met deze 
idee zijn wij modernen zeer vertrouwd. Te vertrouwd misschien, 
want op de keper beschouwd, is het een moeilijke, gedurfde en 
veeleisende educatieve filosofie met de nodige gevaren en valkui
len. Maar wat betekent zèlf denken, zichzèlf vormen? Betekent 

dat: het maakt niet uit wàt je denkt, vindt, aanhangt, doet, mits je 
het maar zèlf doet? In de humanistische traditie betekent het iets 
anders. Het betekent: wat goed, wat waardevol, wat juist is om te 

doen, komt uiteindelijk niet van buiten en buiten je om; het heeft 
in jezelf zijn laatste en hoogste autoriteit. In filosofische termen 
gezegd: het humanisme keert de dialectiek tussen gezag-van-bui

ten en gezag-van-binnenuit om: authenticiteit, echtheid is het 
richtsnoer voor de inrichting van je leven. En daarbij horen vrij
heid en vrijmoedigheid, de moed om zelf te denken en te spreken. 
De paradox is echter dat niets aandachtiger begeleiding en betrok-

IDEE -DECEMBER ' 97 

ke 
lal 
dil 

tiE 
D! 
ke 
ge 

op 
dit 
an 

Oe 
id! 
do 
sel 
ne 
wc 

leé 
na 

de: 
al 
he 
vel 
vis 

ste 
m 
vo( 

nco 
taa 
int 
ten 
die 
the 
de 

De 
de . 
de . 

ik! 
der 
of I 
hel: 
een 
"Ph 
vriE 
Wel 

dra 

mei 
Dit 
de J 

Zen 
ont' 
HUJ 
ma; 

voo; 

doo: 

(1) j 

na ( 

Stoa 



kenheid vergt, dan mensen 
laten uitgroeien tot wezens 
die van binnenuit, authen
tiek, zelf kunnen denken. 
Dat vraagt persoon-betrok
ken begeleiders zou ik zeg
gen, die net als Socrates zich 
op elk moment afvragen: is 
dit wat ik moet doen om de 
ander zelf te laten denken? 
Ook met betrekking tot de 
idee van het zelf-denken en 
doen zijn in de humanisti
sche traditie twee hoofdlij
nen te onderscheiden: soms 
wordt het accent vooral ge
legd op vorming van ratio
naliteit, van de redeneren
de, de denkende vermogens, 
al worden andere niet ge
heel verwaarloosd; soms 
vertrouwt men meer op een 
visie die de aisthèsis voorop
stelt en redelijkheid inbedt 
in gevoeligheid, in gevoel 
voor stijl, voor persoons-ge
richt denken en beeldende 
taal, en die deze kenmerken 
integreert in de visie op we-
tenschap en vorming. Welke van de twee opties de voorkeur ver
dient, hangt voor mij nauw samen met wat ik als het derde grond
thema zie: de relatie tot de andere mens, tot de mens als ander, tot 
de mensheid. 

De vraag ofhet Humanisme een eigen idee heeft over de relatie tot 
de andere mens, onderscheiden van de Christelijke naastenliefde, 
de Joodse rechtvaardigheid of de Boeddhistische compassie, vind 
ik één van de belangrijkste maar ook één van de moeilijkste. Tij
dens mijn zoektocht stootte ik op een eigen, oorspronkelijk spoor, 
of liever, op een signaal dat als een revolutionaire oproep moet 
hebben geklonken in de wereld van toen. Het signaal bestond uit 
een paar woorden. In het Grieks luiden zij: "Kosmou polités" en 
"Philos anthropou": "gedraag je als bewoner van de wereld en 
vriend van de mens". Niet: Heb Uw naaste lief als Uzelf, noch 
Weest rechtvaardig omdat Jahweh rechtvaardig is, maar: Ge
draag je als een bewoner van de wereld en een vriend van de 
mens. 
Dit signaal "Gedraag je als bewoner van de wereld en vriend van 
de mens" werd als eerste opgepakt door Stoïcijnse filosofen, door 
Zeno, door Cicero natuurlijk, door Seneca en Marcus Aurelius. Zij 
ontwierpen daarvoor zelfs een nieuw woord, de term humanitas. 
Humanitas werd de aanduiding voor wat mensen tot mensen 
maakt. Heel concreet werd dat soms uitgewerkt. Zo leerden zij bij
voorbeeld dat een mens zijn leven zou moeten zien als omgeven 
door concentrische cirkels. De eerste cirkel is het zelf, de tweede 

(1) Het cirkelspel was een idee van de Stoïcijn Hiërocles uit cle eerste eeuw 
na Christus. Ik ontleen het aan Marlha Nussbllum die, geïnspireerd door cle 
Stoa, een eigen soort cirkelspel voor onze tijd heeft uitgedacht. 
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de familie, de derde de buurtgemeenschap, de volgende de mede
burgers van stad of staat, van volk of ethnie. En al die cirkels wor
den uiteindelijk omvat door een laatste die 'mensheid' heet. We
reldbewoner word je nu door de cirkels van 'buiten naar binnen' te 
trekken en niet andersom. Je moet die nog ongrijpbare waarde 
'mens-zijn' dwars door alle groepsverbanden heen doortrekken tot 
in het eigen zelf. Wie zo doet, zal ontdekken dat de cirkels relatie
ve, in zekere zin toevallige en vergankelijke verbanden zijn. Want, 
behalve de buitenste zijn alle cirkels, hoe eigen ook en vertrouwd, 
bij ieder immers anders. Is dat geen mooie manier om onszelf, on
ze eigen identiteiten te hernemen als uitingen van 'menselijk
heid'? (1). De Stoa introduceerde het kosmopolitisme dus als ver
bondenheid van andere aard dan verwantschaps- of groepsidenti
teit. Zij maakte er zoiets als een omgangsvorm van. Het was de 
moderne Verlichter bij uitstek, de filosoof Kant, die de kosmopoli
tieke idee zijn modern-europese verwoording gaf en er de politie
ke implicaties van doordacht. Hij stuurde aan op één, geordende 
wereld-orde en legde bovendien de filosofische grondslagen voor 
wat, na de misdaden van nog eens twee wereldoorlogen, de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de Mens zou gaan heten. 

VersmaUing 

Toch kan ik niet aan de indruk ontkomen dat deze ontwikkeling, 
hoe belangrijk ook, tevens een versmalling betekent van dat oor
spronkelijke signaal: "Gedraag je als bewoner van de wereld en 
vriend van de mens". Hoe meer in de moderne tijd het accent komt 
te liggen op grootschaligheid en wereld-politiek, hoe verder de idee 
lijkt weg te drijven van de lokale beleving van alledag. Associëren 
wij kosmopolitiek niet met iets ver weg, met voer voor politici? Ik 
denk dat Toulmin in zijn boek Kosmopolis gelijk had toen-hij de 
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nadelen van de moderne kosmopolis-idee in het licht stelde, het 
nadeel bijvoorbeeld dat heel de wereld als één systeem wordt ge
dacht dat aan alle mensen daarbinnen hun plaats wijst. Moderne 
universaliteit herbergt altijd ook het streven in zich om te heersen 
en te controleren. Dat zit diep ingebakken in de moderne rationa
liteit, in de moderne manieren van denken en doen, van economie 
en politiek bedrijven, juist ook op wereldniveau. Staan wij daarom 
niet voor de opgave om opnieuw uit te werken hoe in een plurifor
me en multiculturele samenleving, een samenleving waarin, zoals 
het heet, de Grote Verhalen geen universele waarheidspretenties 
meer kunnen hebben, om in die context de oproep kosmou polités 

en philos anthropou te zijn, opnieuw te doordenken? 
Ik kan dat hier uiteraard niet doen, maar wil de richting van het 
onderzoek toch aanstippen. Ik vermoed dat de modern-politieke 
uitwerking van het kosmopolitisme een aanvulling en kritiek 
behoeft vanuit wat ik een esthetische kosmopolitiek zou willen 
noemen. Esthetische kosmopolitiek ontwerpt geen wereldorden of 
politieke systemen. Het verkent en stiinuleert in de praktijk van 
alledag het spanningsveld tussen groepsgedrag en menselijkheid, 
tussen mijn concentrisch elkaar zich versterkende identiteiten en 
die buitenste cirkel die zo gemakkelijk aan de horizon verdwijnt. 
Op de vraag of het humanisme een eigen idee heeft over de relatie 
tot de andere mens, is voor mij het antwoord positief. Dat eigene 
ligt samengebald in de woorden 'gedraag je als bewoner van de we
reld en vriend van de mens'. Juister is nog: 'Gedraag je als bewo
ner van de kosmos', want de term Kosmos drukt beter uit dat het 
om het heelal gaat, dus tevens dieren en planten omvat, heel de 
ondermaanse natuur, en zelfs de sterren en hemellichamen. Sa
men met de twee andere grondthema's 'Heb de moed om zelf te 
denken en te leven' en 'Vorm je tot een mens met gevoel, tot een 
gevoelig mens', daarin zie ik de uitdaging van het humanistisch 
vormingsideaal voor onze tijd en onze universiteit. 

Bedreiging en uitdaging 

Binnen het huidige universitaire bestel is een kleine universiteit 
een kwetsbare instelling. Kwetsbaar omdat alle signalen wijzen in 
de richting van schaalvergroting en fusie, omdat er in onderwijs
land al openlijk wordt geopteerd voor rentabilisering van het uni
versitaire bedrijf, omdat de idee van een universiteit op levensbe
schouwelijke grondslag regelmatig onder vuur wordt genomen -
dat gebeurde onlangs nog door de bestuursvoorzitter van de Gro
ningse Universiteit die verde9igde dat alle universiteiten open
baar dienen te zijn -. Kortom, het concept universiteit zelf is op 
drift geraakt, losgemaakt van haar oorspronkelijke doelstelling en 
inzet. In deze situatie kan een kleine universiteit gemakkelijk de 
speelbal worden van ontwikkelingen die geheel buiten haar om 
gaan. 
Maar biedt een dergelijke situatie niet ook bij uitstek de mogelijk
heid om te laten zien welke kracht er in kleinschaligheid kan lig
'gen, een kracht die zich kan laven aan klassieke universitaire in
zichten? Oeroude inzichten bijvoorbeeld over het belang van een 
leergemeenschap waar docenten en studenten elkaar persoonlijk 
kennen, aanspreken en uitdagen; het inzicht dat leren meer is dan 
effectieve informatieverwerking van functionele kennispakketten 
omdat het aandacht vraagt voor de wisselwerking tussen intel
lectuele en persoonlijke ontwikkeling; het inzicht dat de universi
teit een leerschool moet kunnen zijn waar ook naar de zin van het 
leven, van het eigen leven en van onze westerse samenlevingswij
ze · kan worden gevraagd zonder dat dergelijke vragen worden 

26 

weggehoond of op voorhand weggefilterd; een gemeenschap kort
om waar mensen met zulke oude en gevoelige vragen veilig zijn, 
niet alleen intellectueel maar ook emotioneel? Wij willen een uni
versiteit ontwikkelen die in staat is om in onze tijd aan dergelijke 
beproefde intuïties recht te doen, die betrokkenheid bij mensen tot 
een kwaliteit van wetenschapsbeoefening maakt en de alom te
recht geëiste internationale oriëntatie koppelt aan een kosmopoli
tische instelling. We zijn daar nog lang niet klaar mee; sterker 
nog: daar beginnen we pas de eerste contouren van te zien. Maar 
het is mijn stellige overtuiging dat, in de lijn van het humanisme, 
een type van academische vorming gestalte kan krijgen dat zijn 
vruchten zal afwerpen juist in een tijd als de onze. Vroeg of laat 
komt ook het huidige economische onderwijsdenken aan zijn ein
de. Met of zonder revolutie. • 
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Commentaar 
Door Philip A. Idenburg 

(Philip Idenburg is hoogleraar bestuurskunde 
aan de Universiteit van Utrecht). 

Succes en falen 
Er zijn twee houdingen om met succes en falen om te gaan. 
Bij succes kan men zeggen: "Wat heb ik dat goed gedaan", of 

"Wat heb ik een geluk gehad." Bij mislukking en tegenslag 

kun je zeggen: "Ik heb pech gehad", of "Ik heb het niet goed 

gedaan." Alle uitspraken zijn mogelijk, zij het dat het niet erg 

consequent is alle succes alleen aan jezelf en alle tegenslag 

alleen aan anderen toe te schrijven en vice versa. 

De verschillende reacties op succes en falen hangen samen met twee verschillende mensbeel
den. Wie gelooft in menselijke autonomie verklaart succes uit kwaliteit en inspanning; falen is 

het gevolg van het tekortschieten daarvan. En wie gelooft in de afhankelijkheid van de mens 

van zijn omgeving, zijn heteronomie, ziet succes als een kwestie van geluk, en falen als tegen
slag of pech. 

Deze mensbeelden zijn van oudsher bekend. Ze vullen elkaar aan, maar ze zijn wel aan mode 

onderhevig. Er zijn periodes geweest dat ziekte en armoede gezien werden als een kwestie van 

zonde of eigen schuld. Tot de wetenschap er in de 1ge eeuw achter kwam dat krachten buiten 

de mens, zijn gebreken konden verklaren: bacillen veroorzaken ziekte, de bestaande verhou

ding van kapitaal en arbeid veroorzaakt armoede en onze ouders zijn de oorzaak van onze 

neuroses. Het was een ingrijpende uitvinding, want het legde de verantwoordelijkheid iets aan 

menselijk leed te doen niet alleen moreel, maar ook .praktisch bij de gemeenschap. Deze 

gedachte beleefde haar hoogtepunt in de Verzorgingsstaat. Concentratie van geld, creativiteit 

en beslissingsbevoegdheid bij de overheid zou de geconcentreerde macht kunnen opleveren om 

de meeste maatschappelijke vraagstukken, als het ware buiten de burger om, op te lossen. 

Het succes van deze aanpak was zo groot dat de nadelen van deze benadering van problemen 

lang verborgen bleven. De noodzakelijke bureaucratie maakte mensen onmondig en afhanke

lijk en het maatschappelijk middenveld werd verlamd door een dominante overheid. En dus 

kwam er een reactie: het geloof in de staat sloeg om in het geloof in de zegeningen van de markt 

en individuele verantwoordelijkheid. Er kwam weer oog voor verscheidenheid, de betekenis 

van eigenheid en zelfsturing. Dat was een heilzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld doordat er aan 

uit publieke middelen gefinancierde voorzieningen doelmatigheidseisen werden gesteld. De 
verantwoordelijkheidsvragen werden ook teruggespeeld naar gewone mensen en organisaties. 

Inmiddels zijn we weer 15 jaar verder dan dit no-nonsense denken en begint de wal het schip 

te keren. Het eerste misverstand van het marktdenken is dat het een alternatief zou bieden 

voor overheidssturing. Wie de ontwikkelingen in Oost Europa volgt, zal snel van die gedachte 

genezen zijn. De overheidstaak is daar, juist nu ze inboet aan macht en de samenleving inge

wikkelder en beweeglijker is geworden, niet minder maar wel veel lastiger geworden. 

Een ander misverstand van het marktdenken is ernstiger. Namelijk dat het geloof in de men

selijk autonomie praktisch en in morele zin overtrokken wordt. Bijvoorbeeld in het geval van 

armoede. 

Een karikatuur daarvan werd onlangs beschreven in Trouw. Het betrof een Californisch pro

ject om langdurig werklozen aan een baan te helpen: Greater avenues for independence, 

GA/NI. Je kunt het project samenvatten in een aantal bijna filosofische slogans: 

1. ik ben, dus ik wil, 
. 2. ik wil, dus ik kan, 

3. het geheim van succes is het geloof in succes. 

Toegepast op werklozen wil deze ideologie zoveel zeggen als: als je maar wilt, krijg je wel een 

baan. En dat in Los Angeles waar er tegenover 74.000 vacatures 350.000 werkzoekenden zijn, 

die binnenkort met een verwijzing naar de succesmythe geen enkele sociale uitkering meer 

dreigen te krijgen. 

Is dit denken nu ook het voorland van het Rijnlandse of Poldermodel? Het is niet te hopen. 

Voor de miljoenen die om sociale of gezondheidsredenen afhankelijk zijn van anderen - maar 

zeker niet voor hen alleen - zal het leefbaarder worden als opnieuw de gre!lzen van menselij

ke verantwoordelijkheid en inspanning worden onderkend. • 
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E 
BESCHOUWING 

Denl<.en over een 
democratische gezondheidszorg 

Een kennismaking met de SWB-werkgroep volksgezondheid 

in de persoon van de voorzitter Simon Groen 

D
e Werkgroep Volksgezondheid 
van het wetenschappelijk bu
reau heeft in een tweetal ge

schriften geprobeerd om het democratisch 
gedachtengoed van de partij toe te passen 
op het stelsel van de gezondheidszorg. De 
werkgroep leverde daarmee een unieke 
prestatie: het wist niet alleen zelfstandig 
tot een interessante en boeiende publica
tie te komen, de door hen geëntameerde 
discussie over democratisering van de 
zorg vond uiteindelijk weerklank binnen 
de hele partij. Reden genoeg om eens na
der kennis te maken met het werk en de 
werkwijze van een SWB-werkgroep mid
dels een kort interview met de voorzitter 
Simon Groen. 

In 1994 verscheen bij de SWB een 
cahier van de werkgroep getiteld: 
'Denkend over een. nieuw stelsel 
van gezondheidszorg'. Kunt u ver
tellen hoe dit initiatief tot stand is 
gekomen? 

door Allan Varkevisser 

Democratische 
gezondheidszorg is tevens 

goede en betaalbare 
gezondheidszorg, volgens 

sommige leden van de 
SWB-werkgroep 
Volksgezondheid. 

Hoe deze kwaliteiten met 
elkaar samenhangen hebben 

zij uitvoerig uiteengezet in 
twee rapporten. Een portret 

van een groep bevlogen 
democraten met een meer 
dan gemiddelde interesse 

voor democratie en 
gezondheidszorg. 

.--------------------------. 

verzekeraars, en de gebruikers, de patiën
ten. We verwachten veel in positieve zin 
van het versterken van de patiënten
macht. De overheid zou in een gedemocra
tiseerd stelsel vooral de randvoorwaarden 
moeten bewaken en de spelregels dienen 
vast te stellen. In de huidige opzet van het 
stelsel is de overheid nog veel te dirigisti
sch aanwezig. 
Een heet hangijzer, ook in de groep, is al
tijd het thema van de kosten in de zorg. 
Sommigen van ons menen dat macroka
ders onnodig zijn, als er door een goede 
machtsverdeling maar voldoende even
wicht ontstaat. Anderen geloven dat de 
overheid altijd een macrokader zal moeten 
stellen en het meer de vraag is hoeveel 
ruimte de spelers in het veld krijgen om 
binnen de gegeven grenzen hun eigen gang 
te gaan. 

Het jaar daarop, 1995, verscheen 'Op 
weg naar een pluriforme gezondheids
zorg' met daarin een pleidooi voor het 

We zijn een werkgroep met als thema 'Volksgezondheid' en we pro
beren een verbinding te leggen tussen fundamentele politieke vra
gen en de praktische problemen van de gezondheidszorg. De basis
filosofie van de werkgroep is terug te vinden in dat zogenaamde 
stelselrapport van 1994. Het gaat in dit cahier vooral om het zo de
mocratisch mogelijk maken van de zorg. Elementair daarin is dat 
we een individugerichte gezondheidszorg voorstaan en niet een ge
meenschapsgerichte, zoals bijvoorbeeld Dunning dat deed in zijn 
toenmalige rapport 'Keuzen in de zorg'. Ook menen we dat het 
voor een goed functionerende zorg noodzakelijk is meer evenwicht 
te brengen in de machtsbalans tussen de verschillende actoren. 
Met actoren bedoelen wij met name de aanbieders van de zorg, de 

accepteren van niet-conventionele ge
neeswijzen. Hoe verhoudt deze publicatie zich tot de eer
dere uitgewerkte democratiseringsgedachte? 

Het past geheel in onze opvattingen van een democratische ge
zondheidszorg om de patiënt zelf uit te laten maken waar hij zijn 
heil wil zoeken, zij het onder enkele strikte voorwaarden. Het gaat 
ons dan om respectievelijk een verantwoordingsplicht van niet
conventionele behandelaars, een verplichting tot het opstellen van 
toetsbare kwaliteitscriteria, het opstellen van gedragseisen en re
gistratie en dergelijke, en het zo goed mogelijk verbinden van con
ventioneel en niet-conventioneel geneeskundig handelen. 
Het opstellen en presenteren van dit rapport heeft overigens nogal 
wat voeten in de aarde gehad omdat zowel binnen als buiten de 
werkgroep grote weerstanden bestaan tegen niet-conventionele 
geneeswijzen. In hoofdzaak vanwege de moeilijk aantoonbare ef
fectiviteit ervan. We hebben geprobeerd deze valkuil te ontwijken 

Allar. Varkevisser is eindredacteur van Idee. 
Simon Groen is in het dagelijks leven klinisch geriater in het Kennemer 
Gasthuis te Haarlem. 
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SWB Cahier 
Politie k & Cultuur 

door de kwestie van de effectiviteit buiten 
beschouwing te laten. Dat kun je een zwakte 
noemen, maar in wezen is de discussie over 
effectiviteit een andere dan die over het fei
telijk gebruik van niet-conventionele genees
wijzen en de controleerbaarheid daarvan. 
En om dit laatste is het ons toch steeds te 
doen. Uiteindelijk gaat het ons om een zo 
groot mogelijke transparantie en controleer
baarheid van de hele zorgverlening rond de 
patiënt. 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg 
hebben verschillende visies gevolgen voor de kwaliteit? 

Denkend over een nieuw stelsel 
van gezondheidszorg 

een conceptueel model 

Daarna is het een tijdje stil gewor
den rondom de werkgroep. Hoe komt 
dat? 

Dat heeft te maken met de wijze waarop der
gelijke zaken zoals zo'n rapport tot stand ko-

Uitgaven van de SWB Werkgroep volksgezondheidszorg 
Verkrijgbaar voor f. 10,- bij de SWB telefoon: 070 - 356.60.41. 

men. Als regel gebeurt dit doordat een of 
meer leden zich daarvoor binnen de werkgroep sterk maken. De 
werkgroep neemt vervolgens het initiatief over en gaat dan als een 
klankbord fungeren voor de aanbrengers van het idee, die vaak 
zelf de tekst schrijven. Na een langdurig proces van wijzigen en 
aanpassen komt er dan uiteindelijk een gezamenlijk werkgroep
standpunt tot stand. In wezen zou het beter zijn om na de discus
sie over het initiatief een projectgroep te formeren die vervolgens 
planmatig het rapport produceert. We hebben dat ook geprobeerd, 
maar het blijkt voor ons als betrekkelijk amateuristische vrijwilli
gers toch lastig om zo'n traject succesvol te doorlopen. Met name 
door het gebrek aan deskundigheid en ondersteuning op specifie
ke gebieden. We hebben geprobeerd om dat te ondervangen door 
externe deskundigen bij de projecten te betrekken, maar tot dus
ver blijken die relaties toch te vrijblijvend om werkelijk productief 
te kunnen worden. 

Wat zijn naar de mening van de werkgroep voor de 
komende jaren de belangrijkste vraagstukken voor de 
gezondheidszorg? 

Het centrale doel is het toegankelijk houden van noodzakelijke 
zorg voor alle Nederlanders. Zoals gezegd menen wij dat het een 
wezenlijk democratisch oogpunt is uit te gaan van de individuele 
behoefte en deze niet alleen af te meten aan de mate waarin dit 
bijdraagt aan de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan de sa
menleving. Tot hoever moet de collectieve verantwoordelijkheid 
voor de gezondheidszorg dan gaan? Dat is een belangrijke politie
ke vraag. Vooral waar het de verdeling van de kosten betreft. We 
worden als gemeenschap steeds welvarender, individualistischer 
en beter opgeleid. In die ontwikkeling past wat ons betreft ook een 
groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen ge
zondheid. Het lijkt dan ook logisch ten aanzien van de preventie 
en voorzienbare en redelijk betaalbare zorg de burger zelf direct 
aan te spreken op z'n eigen verantwoordelijkheid. Dat zal ook no
dig zijn om de kosten zodanig te beperken dat de chronische en 
acute curatieve zorg vrij en open toegankelijk blijft. De vergrijzing 
en het voortschrijden van de medische technologie leiden immers 
tot een opwaartse druk op de kosten. Ook denken we, evenals de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dat het zinnig 
is na te denken over wat we nog tot de gezondheidszorg rekenen 
en wat niet. Maar ook hierbij blijven transparantie en controleer-
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baarheid centraal staan. Voor de maatschappelijke acceptatie van 
nieuwe zorgarrangementen zal dat van groot belang blijken te 
zijn. De burger wil weten wat er met zijn geld gebeurt en heeft 
daar ook recht op. 

Zal deze thematiek in de nabije toekomst ook door de 
werkgr:oep nader worden belicht in een rapport? 

Dat is nu moeilijk te voorzien. Maar we blijven zoeken naar moge
lijkheden om D66 te voorzien van goed doordachte standpunten op 
het gebied van de volksgezondheid. • 
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I E 
DEBAT 

Van Reduzulll tot Roordahuizulll 
doo r Jan Hoekema 

I neen eerder nummer van Idee stelde 
de directeur van de Fryske Akademy, 
de heer 1. Jansma, dat hij in Neder

land soms een te liberale houding ten op
zichte van het Fries bespeurt (1). Deze 
houding zou het streven naar behoud van 
eigenheid van de Friezen in gevaar kun
nen brengen. Jansma in Idee: "Zo'n hou
ding veronderstelt dat je als minderheid 
zelf over de mogelijkheden beschikt om je 
te ontwikkelen, maar dat is vaak juist niet 
het geval". De scepsis van Jansma deel ik 
niet. Het is juist mijn stellige indruk dat 
de Fiezen volop bezig zijn met een emanci
patieproces. 

Het gaat goed met het 
emancipatieproces van de 

Friese taal en cultuur, 
aldus Jan Hoekema. 

Regio is springlevend 

Wat mij aan het denken zette was dat 
deze twee gebeurtenissen er beide van 
getuigen dat het Fries springlevend is. Ik 
vind het verheugend om signalen te zien 
dat er alle reden is om op de vraag naar de 
eigen identiteit van Friesland en de 
Friezen geen tobberig antwoord te geven. 
Iedere regionale groep binnen een of meer 
staten, in een zich steeds meer verenigend 
Europa, moet haar bestaansrecht steeds 
opnieuw bewijzen. Soms gaat dat gepaard 
met discussies over bestuurlijke grenzen. 
Met dat verenigde Europa is paradoxaal 
genoeg regionalisering weer sterk in 
opkomst als contrapunt voor de vrees voor 
identiteitsverlies. Velen hebben op deze 
schijnbare tegenspraak gewezen, van 
Hans van Mierlo tot de eerdergenoemde 

Het Nederlandse cultuur
beleid laat voldoende 
mogelijkheden aan de 

Friezen om hun eigenheid 
verder te ontwikkelen. 

Voor ik daar dieper op inga, wil ik eerst 
van twee gebeurtenissen verhalen die aan
geven dat er reden is voor een positievere 
houding dan de voorzichtige scepsis van 
Jansma. 

Een bijdrage aan het debat 
over regionale eigenheid, 

nationale cultuur en 
de Europese eenwording. 

• 

Streekeigen cultuur 

Op 24 september bezocht ik in Wageningen de promotie van Kees 
Verhaar. Zijn proefschrift, 'Achtkarspeler JWG-ers en in streekei
gen kultuer', is geheel in het Fries geschreven. Het behandelt de 
invloed van de streekeigen cultuur van de Friese gemeente Acht
karspelen op de werking aldaar vàn de Jeugdwerkgarantiewet. 
Daarbij komt hij tot enkele zeer belangwekkende conclusies. Voor 
mij was het interessant om te lezen dat het gevaar aanwezig is dat 
in de streekeigen cultuur een baan in het kader van de Jeugd
werkgarantiewet niet als 'echt werk' wordt gezien. Werkloze jong
eren willen gewoon een echte baan en niet afhankelijk zijn van 
een overheidsinstantie. Er is ook een gevaar van afhankelijkheid 
van regelingen zoals de Jeugdwerkgarantiewet. Voor beleidsma
kers in het gemeentehuis van Achtkarspelen, het provinciehuis 
van Friesland en op het ministerie van Sociale Zaken en Werkge
legenheid lijkt die these mij van levensbelang. Voor dit artikel is 
vooral Verhaar's these relevant dat (Friese) taal en cultuur sterk 
samenhangen met het economisch perspectief. 
Ten tweede viel mij op dat Nederland in deze maanden een pri
meur heeft ondergaan: een Friestalig nummer, In nije dei van de 
Friese groep De kast, is ineens populair geworden en zelfs al de 
top-tien doorgedrongen! 

Jall Hoekema is lid vall de Ttveede Kamer voor D66 
(1) 'Frieslalld: eell culturele regio ill eellfedemal Europa', 111 gesprek met 
L.G., Jallsma, Idee 4, 1997 
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• 
Jansma (2). 

Wat het Fries betreft is in het begin van deze kabinetsperiode flin
ke vooruitgang geboekt in een proces dat al gaande was sinds 
'Kneppelfreed' in 1951, en voor wie het wat ruimer ziet eigenlijk 
al sinds de dagen van Grutte Pier. Het is een proces waarin alle 
betrokkenen zich afvragen wat nu de positie van de Friese taal en 
cultuur is, naast de Nederlandse. Het voert hier te ver om de 
geschiedenis van die emancipatiestrijd te vertellen, maar ik heb 
echt het gevoel dat met het tot stand komen van bestuurlijke 
afspraken tussen Rijk en Gemeente en vooral met de aanname 
van een aantal wetsvoorstellen sinds 1994 de cultureel-taalkundi-
ge emancipatiestrijd van de Friezen voorlopig in hun voordeel is 
beslecht. 
Met het tot stand komen van het Europese Handvest voor 
Streektalen of Talen van Minderheden, op 5 november 1992 in 
Straatsburg, is een raamwerk geschapen voor onder meer het 
Fries. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Jacob 
Kohnstamm heeft in 1994 een verandering in de Algemene Wet 
Bestuursrecht aan de Staten-Generaal voorgelegd die erop neer
komt dat in het mondeling en schriftelijk verkeer tussen burgers 

(2) HallS vall Mierlo zei op 1 september 1997 ill eell toespmak op de 
Erasmus Universiteit: "Hoewel we - hoe dali ook - echt zullelI moetelI aall
vaarden dat zoiets als natiollale identi.teit steeds meer relativerillg behoeft, 
is het behoud vall eigell idelltiteit ( ... ) een punt vall aalldacht. Hierbij is vall 
wezenlijke betekenis dat men identiteit niet als een statisch, maar als ' een 
zich olltwikkelelld, dynamisch felIomeelI ziet. Diversiteit, concurrentie ell 
experimellteerruimte hebben een eigell waarde die verloren zou gaan bij al 
te vergaande afspraken over harmollisering van beleid". 
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THEMA 

en bestuursorganen in Friesland een vrije taalkeuze tussen Ne
derlands en Fries mogelijk is. Destijds is wel gewaarborgd dat er 
een redelijk belang gediend moet zijn met een gratis vertaling van 
documenten. 

Wet Gebruik Friese taal 

In 1995 passeerde de Wet Gebruik Friese taal in het rechtsverkeer 
de Kamer. Met die wet zijn de mogelijkheden verruimd om het 
Fries schriftelijk in het rechtsverkeer te gebruiken. Bij die gele
genheid heb ik er bij minister van Justitie, Winnie Sorgdrager, op 
aangedrongen om een Fries juridisch woordenboek te laten ver
vaardigen. Er wordt nu aan gewerkt door de Fryske Akademy. 
Voor de steun aan de totstandkoming daarvan was overigens nog
al wat strijd nodig. Niet iedereen is er bij voorbaat van overtuigd 
dat taal meer is dan een cultureel randverschijnsel. 
Maar een ieder die bekend is met taalgebruik in Friesland weet 
dat niet in heel Friesland ook Fries wordt gesproken. Op de Wad
deneilanden of in het Bildt vraagt men zich af waarom hun inwo
ners in het Fries moeten kunnen corresponderen met rechterlijke 
macht en overheid: er wordt daar nauwelijks Fries gesproken. 
Waarom moeten akten van de burgerlijke stand tweetalig worden 
opgesteld? Om die reden is zelfs geprotesteerd tegen de boven~ 
staande regelingen voor het Fries. Ik heb het gevoel dat een en an
der in de praktijk vooral een kwestie van gewenning zal zijn. Bo
vendien is niemand verplicht brieven te schrijven in het Fries. 

Nedersaksisch 

Echter, in de Stellingwerven is weer iets heel anders aan de hand. 
Daar wordt een streektaal gesproken die is afgeleid van het neder
saksisch. Het stellingwerfs heeft als taal 'broertjes en zusjes' in 
Drenthe, 'l\vente, de Achterhoek en op diverse plaatsen in Duits
land. Die familie van talen staat bekend als het nedersaksisch. En 
het bijzondere daaraan is dat het nedersaksisch ook als taal er
kend is en daarmee onder het eerder genoemde Europese Hand
vest gebracht is. 
Het ambitieniveau van het Fries is echter hoger dan dat van het 
nedersaksisch. Daarom worden door de regering voor het Fries 
middelen ter beschikking gesteld voor een aantal afzonderlijke 
velden die ook expliciet genoemd worden in het Handvest: onder
wijs, rechtspraak en het bestuurlijk verkeer. Het Fries is thans tot 
deze drie werelden volop doorgedrongen. Voor het nedersaksisch 
ligt dat op de langere termijn wellicht ook wel in het verschiet, 
maar vooralsnog is die taal alleen in algemene termen bestuurlijk 
gestimuleerd. 
Het stellingwerfs wordt nu vooral toegepast in literatuur en cul
tuur. In de praktijk van het onderwijs - met een lange en uitvoeri
ge ervaring van Friestalig onderwijs - wordt eigenlijk mooi gede
monstreerd dat het ambitieniveau van het Fries inderdaad hoger 
reikt dan van het nedersaksisch. Dat mag ook wel, gezien de histo
rie, de taalpraktijk en het aantal Friessprekenden van 450.000. 

Ambitieniveau 

Over ambitieniveau gesproken: niet onvermeld mag blijven de 
vraag naar de relatie (minderheids)taal via de tussenstap van cul
tuur en andere uitdrukkingsvormen van identiteit en politieke as
piraties. De laatste maanden horen en lezen wij veel van Noorde
lijke en Friese ideeën voor scherpere politieke plaatsbepaling te-
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genover de (vermeende) dominante cultuur van West-Nederland: 
van een eigen parlement, tot het minder vergaande, maar toch ra
dicale idee van de eerdergenoemde Jansma voor exclusief gereser
veerde Friese zetels in het bestaande nationale parlement. Ik vind 
dat echt nog een stap te ver, en ook niet noodzakelijk, gegeven de 
Nederlandse situatie die in vergelijking met bijvoorbeeld Honga
rije veel en veel beter is voor de belangen van (taalkundige) min
derheden. Wel is natuurlijk D66 bij uitstek verplicht gedachte te 
vormen, over vormen van regionalisering van de politiek zoals een 
vorm van districtenstelsel. Verder zullen partijen intern, bij de 
kandidaatstelling, moeten nagaan of voldoende recht is gedaan 
aan regio 's als Friesland. 
Is taal en meer in het bijzonder de bescherming en bevordering 
van streek- en minderheidstalen emanciperend? Mij dunkt van 
wel. Het aardige is dat zowel de Nederlandse taal als de (culture
le) identiteit (steekwoorden: Europa, talenregime, onderwijs, Ne
derlandse taal al dan niet in de Grondwet), als de Friese taal een 
hausse-periode meemaken. Het toegenomen besef van het belang 
van de Nederlandse taal zal de Nederlandse identiteit versterken 
en dient daarmee als meer culturele tegenbewegÏI!g tegen de in
ternationalisering. Voor het Fries geldt mijns inziens dat de mid
denfase - dus die van de expliciete bevordering - van de emanci
patie is aangebroken. De eerste fase, vanaf de jaren vijftig tot kort 
geleden, was die van de erkenning. Anders dan Jansma vrees ik 
niet voor een té liberale houding tegenover het Fries. Integendeel, 
de genoemde nu in de wet en andere regelgeving verankerde steun 
voor de Friese taal en cultuur is juist een expressie van bevorde
ring en bevoordeling van het Fries, en dus een keuze voor een be
wust ongelijke, positieve behandeling. De typisch Friese discus
sies over de naam van de provincie, gemeentes en het tolereren 
van niet-Friessprekenden in gemeenteraden tonen aan dat de vol
gende fase in de taalkundige emancipatie, de consolidatiefase, nog 
niet is bereikt. 

Koudwatervrees 

Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat de emancipatie van de 
Friese taal en cultuur prima aan de Friezen is over te laten. Toch 
kan ik me ook iets voorstellen bij de koudwatervrees van de Hol
landers, in de zin dat het Friese emanciaptieproces ook duidelijke 
grenzen kent. Bijvoorbeeld praktische: de vrachtwagenchauffeur 
die in Reduzum wanhopig komt vragen hoe hij toch in Roorda
huizum kan geraken, terwijl hij er zonder het te weten al is, is 
voor mij . altijd een spookbeeld geweest. De op zichzelf wenselijke 
verfriezing moet voor niet-Friezen nog wel enigszins te volgen zijn. 
Laten we Friesland ook begrijpelijk houden voor degenen die er 
niet vandaan komen . • 
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SIGNALEMENTEN 

Maakbaarheid moet! 
Het was een enigszins potsierlijke discussie over de wenselijkheid van 3% economische groei 

in het verkiezingsprogramma van D66. Los van de personen die erbij betrokken waren, maak

te het echter wel duidelijk dat de politiek weer pretenties heeft, zeker als het gaat om het reali

seren van economische groei en van werkgelegenheidsbevordering. 

Misschien krijgen Jan Willem Duy
vendak en Ido de Haan, redacteu

ren van de bundel 'Maakbaarheid; liberale 
wortels en hedendaagse kritiek van de 
maakbare samenleving', wel eerder gelijk 
dan zij denken. Zij wagen zich namelijk 
aan de voorzichtige voorspelling dat "er 
een nieuwe, en misschien zelfs wel positie
ve, paarse connotatie aan 'de maakbare sa
menleving' zal gaan kleven." (p.178). Zij 
zouden dat van harte toejuichen want uit 
de bundel blijkt dat het idee van de maak
bare samenleving reeds lange tijd een ver
weesd bestaan leidt. Paars als peetvader 
van de verweesde maakbaarheid. Het lijkt 
een onwaarschijnlijke combinatie, hoewel 
de gedachte van maakbaarheid van oor
sprong deel uitmaakt van de liberale erfe
nis. Maar de erfgenamen van de revolutie 

weigeren zich sinds enkele decennia te 
identificeren met het ideaal van maak
baarheid en schrijven het gedachtengoed 
zelfs exclusief toe aan de sociaal democra
ten. Door de laatsten als de kampioen van 
de maakbaarheid te afficheren, creëren zij 
een mythe die hen geen windeieren legt. In 
de inleiding heet het dat: "Maakbaarheid 
fungeert als negatieve polemische con
structie: het linksisme in het vorige tijds
gewricht wordt aan de kaak gesteld om het 
rechtsisme in het huidige zowel te propa
geren als te maskeren". (p. 26) Welnu aan 
deze mythe wordt in dit boek een einde ge
maakt. En hoewel het om een wetenschap
pelijke bundel gaat, leest het verhaal van 
de ontmaskering als een spannende detec
tive. 
In een tiental beschouwingen van overwe-
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gend Gonge) politicologen wordt de ge
schiedenis van het maakbaarheidsbegrip 
vanaf de 17e eeuw tot nu nagegaan. Zeg 
maar vanaf de founding fathers van het 
liberalisme als John Locke tot het neolibe
ralisme van Bolkestein en zijn VVD. Hier
uit blijkt dat de 'maakbaarheidsambitie' 
onmiskenbaar een liberale oorsprong 
heeft. 
De eerdergenoemde suspense van het ver
haal over de maakbaarheid zit 'm vooral in 
de voortdurende omkering van rollen. Vol
gens de onderzoekers hebben de neo-libe
ralen de kritiek op de maakbaarheidsge
dachte namelijk overgenomen van de de
mocratiseringsbeweging uit de jaren '60, 
'70 en '80. Vanuit hun ideeën over autono
mie en zelfontplooüng werd toen kritiek 
geleverd op de "perverse effecten van 

staatsinterventie" (p. 170). Het suc
ces van de neo-liberale strategie is 
echter voor een groot deel te danken 
aan de dociele houding van de soci
aal democraten die gelaten de be
stempeling tot 'maakbaarheidskam
pioen' over zich heen lieten komen. 
En hier krijgt het politicologische 
geschrift een sterk politieke lading. 
De auteurs willen een herwaarde
ring van het begrip maakbaarheid 
op gang brengen waarin ook de pro
gressieve partijen (weer) hun rol op
eisen. De discussie moet dan niet 
gaan over wel of niet maakbaar, 
maar over de dimensies en gradaties 
van maakbaarheid. De politieke 
boodschap eindigt vervolgens in een 
krachtig imperatief: want maak
baarheid moet! (AV) 

'Maakbaarheid; liberale wortels en 
hedendaagse kritiek van de maakba
re samenleving', 
red. Jan Willem Duyvendak en Ido de 
Haan, 
Amsterdam University Press, Amster
dam 1997 
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Het brein van Bolkestein 

Bij SUN is een opmerkelijk boekje verschenen met de hor

rorachtige titel 'Het brein van Bolkestein'. Drie historici doen 

hierin een poging om zoveel als de politieke filosofie van Frits 

Bolkestein samen te vatten. Zij hebben hiervoor de geschrif

ten van de afgelopen twintig jaar van de VVD-leider bestu

deerd om vervolgens zijn gedachten in een twaalftal korte 

hoofdstukken naar onderwerp weer te geven. Zij zijn daar 

buitengewoon goed in geslaagd. 

Z elf wijten zij dat 'Onder meer aan de 

c'Onsistentie van B'Olkestein zelf. Uit 

hun rec'Onstructie k'Omt een p'Olitieke fil'O

s'Ofie van B'Olkestein naar v'Oren die een 

gr'Ote verwantschap verto'Ont met die van 

bijv'O'Orbeeld Margaret Thatcher en R'Onald 

Reagan. In ec'On'Omisch 'Opzicht v'O'Oruit

strevend en in cultureel 'Opzicht c'Onserva

tief. V'O'Or de betr'Okken landen niet bepaald 

peri'Odes waar'Op met plezier w'Ordt terug
gekeken. In zijn 'Opmerkjngen 'Over de 'Ont

wikkelingshulp en de culturele superi'Ori-

teit van het Westen 
geeft de ide'Ol'O'Og 

B'Olkestein zich pas 

werkelijk bl'O'Ot. In 

feite leeft B'Olke
stein n'Og in de 1ge 

eeuwen besch'Ouwt 

alles vanuit zijn 

ide'Ol'Ogisch ge
zichtspunt van vrije 

marktwerking en 

de superieure tr'O'On 

van het klassieke li

beralisme. Met de 

werkelijkheid van 

1997 hebben zijn 

besch'Ouwingen ech

ter weinig te maken 

en dat w'Ordt met 
dit b'Oekje haarfijn 

aangeto'Ond. (AV) 

'Het brein van Bol
kestein', Ad Maas, 
Gerard Mar/et en 

Rutger Zwart, SUN, 
Nijmegen 1997 
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Armo'ede als 
netwerk van 
uitsluitingen 
Als er nog politici zijn die bewe
ren dat het scheppen van werk de 
beste armoedebestrijding is, dan 
kunnen deze voortaan gemakke
lijk de mond worden gesnoerd 
met een verwijzing naar 'De 
Kwetsbaren; Tweede jaarrapport 
armoede en sociale uitsluiting'. 

Uit deze uitv'Oerige studie naar arm'Oe

de blijkt 'On'Omstotelijk dat arm'Oede 

een multidimensi'Onaal pr'Obleem is. De 

kwetsbaarheid van bepaalde gr'Oepen bur

gers v'O'Or arm'Oede is "niet l'Outer te herlei

den t'Ot de sfeer van de arbeid" (p. 308). He

dendaagse arm'Oede kan v'Olgens de 'Onder

z'Oekers niet alleen w'Orden begrepen als 

een gebrek aan v'Old'Oende financiële mid

delen, maar m'Oet w'Orden gezien als een 

netwerk van uitsluitingen, uitsluiting van 

burgers van centrale maatschappelijke 

sferen. Daar'Om 'Onderscheiden de 'Onder

z'Oekers naast de sfeer van geld en g'Oede

ren en die van de arbeid tenminste vijf an

dere sferen, te weten het gezin, het 'Onder

wijs, de huisvesting en ruimtelijke 'Orde

ning, de s'Ociale zekerheid, en de cultuur. 

Uitsluiting van één van die sferen leidt tot 

een kwetsbare maatschappelijke p'Ositie en 

als gev'Olg daarvan tot financiële bestaans

'Onzekerheid. 

Het arm'Oedebeleid m'Oet dus meerdimensi

'Onaal zijn en mag niet beperkt blijven t'Ot 

ink'Omensp'Olitiek en/'Of 'Ondersteuning. 

D'O'Or een sferenbenadering te kiezen is het 

m'Ogelijk 'Om uitgesl'Oten mensen en gr'Oe

pen met meer precisie te l'Okaliseren. "Zij 

die in alle 'Of de meeste sferen buiten de 

b'O'Ot vallen kunnen w'Orden geïdentificeerd 
als de uitgesl'Otenen 'Of de kwetsbaren" (p. 

309). 

De c'Onclusie is 'Onder meer dat de huidige 

d'Oelgr'Oepen van het arm'Oedebeleid veel te 

'Omvattend zijn. H'Oe het arm'Oedebeleid er 

dan wel uit z'Ou m'Oeten zien, blijft een 

m'Oeilijk te beantw'O'Orden vraag. Romke 

van der Veen en Godfried Engbersen d'Oen 

in het laatste h'O'Ofdstuk een p'Oging 'Om een 
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balans te vinden tussen de beruchte 
beleidsdilemma's, zoals de voors en tegens 
van universeel versus specifiek beleid, 
waar je dan mee te maken krijgt. Hun 
poging blijft enigszins hangen in een plei
dooi voor een geïntegreerde beleidsvoering 
tussen verschillende beleidssferen en tus
sen centraal en lokaal beleid. Voor het wer-

kelijke beleid is het woord nu echter aan 
de politiek. (AV) 

'De Kwetsbaren, Tweede Jaarrapport armoe
de en sociale uitsluiting', onder redactie van 
G. Engbersen, J.C. Vrooman, E. Snel, 
Amsterdam University Press, 

Amsterdam 1997 

Leven 'van de straat' 
Waarschijnlijk heeft u er ook wel eens een gekocht: een 
straatkrant. Vanwege het goede doel, het guitige smoel van de 
dakloze verkoper of gewoon uit schuldgevoel. En waarschijn
lijk zult u - als u er in hebt gelezen - ook zijn getroffen door 
de inhoud en de professionele aanpak van de kranten. 

H et maken en aanbieden van een 
straatkrant is een ei van Columbus 

om daklozen en hun belangen op een aan
gename en aanvaarbare manier onder de 
mensen te brengen, waarbij de mensen 
zonder dak er ook nog een centje aan over
houden. Soms is het succes van een straat
krant sensationeel, zoals in het geval van 
Z(onderdak), de straatkrant van Amster
dam. 
Over dit succes heeft Joke van Kampen, de 
hoofdredacteur van Z, een prachtig boekje 
geschreven dat geheel in de sfeer blijft van 
Z zelf. Het is leuk om te lezen, het' is infor
matief, het is kritisch, en het leidt tot meer 
begrip voor de het lot en de positie van de 
daklozen. Van Kampen beschrijft een dag 
uit haar eigen leven als hoofdfedacteur in 
het redactiepand van Z. De dag is inge
deeld in uren - hoofdstukken - waarin 
steeds een bepaald aspect van het wel en 
we~ van het maken van Z centraal staat. 
Ondertussen vertelt Van Kampen anecdo
tes, beschrijft sleutelfiguren en spuit haar 
kritiek op het beleid. 'Van de straat' is daar
mee ook een belangrijk politiek boek. Er 
staan tal van scherpe beschouwingen en 
interessante vergelijkingen in. Zoals over 
het bewuste beleid van lage lonen versus 
steeds duurdere voorzieningen dat in de 
Verenigde Staten en in Groot Brittanië tot 
een enorme toename aan daklozen heeft 
geleid. Zoals dat er in onze verzorgings
staat eigenlijk geen voorzieningen zijn voor 
mensen die net met meekomen. Zoals dat 
het overheidsbeleid' gericht op de openbare 

ruimte leidt tot het verdwijnen van veel 
populaire slaapplaatsen van zwervers en 
daklozen. 
De straatkranten in Nederland doen het 
buitengewoon goed. Maandelijks worden 
er bijvoorbeeld zo'n 70.000 exemplaren van 
Z verkocht. Het project draait zonder enige 
subsidie. Het wordt dus tijd dat de toevoe
ging 'van de straat' z'n negatieve betekenis 
verliest. Het moet een geuzenterm worden 
die staat voor onafhankelijkheid en zelf
standigheid, dwars tegen alle regels en in
stanties in, Leve 'van de straat'! (AV) 

'Van de straat; het wonderbaarlijk avontuur 
van daklozenkrant Z', Joke van Kampen, 
Uitgeverij Podium, Amsterdam 1997 
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Naar een 
vitale 

• economie 
Een nieuwe publicatie 
van de SWB 

In de nieuwe reeks cahiers 
van de SWB is een nleuwe 
publicatie verschenen van 
de projectgroep economie. 

, N aar een vitale economie is een 
poging om het economische denken 

binnen de partij te vernieuwe~ ~n bij de 
tijd te brengen. Globalisering, technologi
sche ontwikkelingen, de vorming van de 
Europese Unie en moderne opvattingen 
over democratie hebben hun weerslag op 
economische processen. Niet alleen op hoe 
deze verlopen, maar ook hoe we deze die
nen te beoordelen. In het cahier wordt dan 
ook een model gepresteerd, waarlangs men 
de economische werkelijkheid anno 1997 
inzichtelijk kan maken en geschikt voor 
politieke beoordeling. Dit model is geba
seerd op vier waarden, de vier D's ge
noemd, te weten duurzaamheid, democra
tie, dynamiek en draagvlak. Economisch 
beleid dient volgens de opstellers aan alle 
vier de waarden te wordËm getoetst. 

L 

In 1997 verschenen de 
volgende themanummers 

van Idee 

* De mens in de samenleving 
* Europa 
* Economie en milieu 
* De overwerkte arbeidsmarkt 
* Gezondheidszorg 

Deze nummers zijn voor f 12,50 
verkrijgbaar bij de SWB, 
tel. 070· 356 60 41. 

Het eerste nummer van 1998 heeft als 
thema'Van keerpunt tot Paars' 

-

• 
5 

1'. 
C. 

D 

V. 

N 

• 
BI 

D 

D 

D 

B, 

IS 
N( 
DJ 
In 

Dl 

Dl 

In 

In 

He 

Ee 
i j 
re! 

L-

r-

( 

C 
• 

I 



I1 

I 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Uitgaven nieuwe stijl 

SWB-boeken 

Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,
Cahier nieuwe stijl 

De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 1996, f 15,

Van ideologie naar politieke verantwoordelijkheid, 1997, f 15,

Naar een vitale economie, 1997, f 15,-

• Uitgaven oude stijl 

Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f 15,-

Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 

Referenda en Politiek, 1993, f 19 ,50 

De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 1994, f 19,50 

Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

Relatie en Huwelijk, 1991, f 8,-

Denken over democratie, van forum naar partnerschap, 1993, f 10,-

In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 1993, f 10,

Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 

Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 1994, f 10,

Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f 12,50 

Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, f 10,00 

De mythe van de ruimte, Een politiek-culturele benadering van de ruimte, 

1996, f 10,-

Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f 5,
Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 

De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 1995, f 5,00 ; 

De waarde van de democratie, 1994 f 2,50 

In de basis voorzien, 1996, f 12,50 

Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

Speciale uitgave 

I 

De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs over politiek en bestuur/ red. 

Kees Schuyt en Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 

Het tijdschrift Idee 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt tweemaandelijks) kost 

f 74,- Studenten betalen slechts f 34,- (afhankelijk van acceptatie; vraag naar de 

regeling). Bestellen kan schriftelijk of telefonisch. Los: f 12,50. 

Geef 's een abonnement 
C a Cl e a u /-
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Idee is de moeite waard. Denk daarom bij een verjaar
dag of andere gelegenheid eens aan 'n jaarabonnement 
op Idee. Nuttig om te geven, nog leuker om te ontvan
gen. Want zo 'n cadeau komt zes keer per jaar terug. 

Bel even 070-356.60.66 
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"IK WAS EEN TANDARTS 
ZONDER VULLING" 

"U weet wel hoe dat gaat. Eigen praktijk, iedere dag druk en elke avond 
stapels kranten, de vakliteratuur, het blaadje van de hockeyclub. 
Op een moment realiseer je: ik loop geestelijk 'n beetje droog. 

Waar is m'n belangstelling voor de politiek, voor het bestuur en voor 
beleid gebleven ? Denk ik alleen nog maar aan bite-wings en boren ? 

Ik was een tandarts zonder 'vulling' geworden. 
Maar ik heb de draad weer opgepakt. Neem weer tijd voor de dingen 

waar ik vroeger wel aan toekwam. En vooral: ik lees selectiever. 
Niet meer alles wat je voor de bril komt, maar vooral waar ik echt 

iets aan heb. Oók als het moeilijker is dan aap-noot-mies. 
Zoals Idee bijvoorbeeld." 

Idee. Boort tot op de wortel. 
Bel nu voor een inspirerend abonnement 070 - 356.60.66. 

Studenten krijgen f40,- korting op een jaarabonnement. Informeer naar de regeling. 
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