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Anders 

Groen 
Voor u ligt het eerste nummer van jaargang 53, 
die gehuld zal gaan in het groen. 
Deze P&C staat ook in het teken 
van een groen thema, dat van het 

gen samen over de verworpenen der aarde, de 
verdoemden in hongersfeer. En dat is niet voor
bij. Er zijn er nog miljoenen en miljoenen. In 

Somalië, op de Balkan, maar ook 
in de Verenigde Staten en in 

stagnerend milieubeleid in ons 
land. Redacteur Frank Biesboer 
heeft er zijn tanden ingezet en 

San Verschuuren 
Nederland zelf, waar de mensen
rechten meer en meer in het 
geding komen. Hoe vaak is Fré 

doopte het thema de dichtslib
bende ecologisering. Een keur 
aan ter zake kundige acteurs is 
bereid gevonden om een bepaald 

INT R 0 
daarmee in zijn leven niet gecon
fronteerd? Hoe vaak heeft hij de 
alarmklok niet geluid? Hoeveel 

aspect nader te belichten. 
Milieukundige Klarissa Nienhuys schetst de 
situatie in de milieubeweging en de strategieën 
die daar de ronde doen. Universitair hoofddocent 
Hans-Dirk van Hoogstraten heeft zich op de 
ideologische achtergronden van de stagnatie 
geworpen, waarna oud-hoogleraar Piet Thoenes 
nagaat wat de milieubeweging kan leren van suc
cesvolle emancipatiebewegingen. We zijn zeer 
ingenomen met een bijdrage uit België, een arti
kel van Frederik Janssens, medewerker van de 
Vlaamse groene partij Agalev, die ons het actuele 
debat in de Belgische groene beweging uit de 
doeken doet. Frank Biesboer sluit de rij met een 
beschouwing over de mogelijkheden en onmoge
lijkheden om met het marktmechanisme milieu
politiek te bedrijven. De artikelen kennen als rode 
draad dat radicale veranderingen in het produk
tieproces en in het consumptiepatroon onont
koombaar zijn, maar dat de bereidheid hiertoe er 
alleen nog maar in woorden is en niet in daden. 
P&C schenkt klare wijn: het moet anders. 

En dan was er afgelopen december het plotse
linge overlijden van Fré Meis, een van de mar
kantste na-oorlogse voorvechters van arbeiders
belangen en in het algemeen van die van gewone 
mensen. Bij het afscheid wees oud-collega kamer
lid Joop Wolft op de betekenis van hem: "Wij zon- 0 
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heeft hij de laatste tien jaar niet 
gedaan voor de mensen die 

onderlagen." "In mijn herinnering zijn de haven
stakingen van Amsterdam en Rotterdam gegrift. 
Daar stond de vrije vakbondsbestuurder Meis, die 
antwoordde op de vraag 'staken, ja dan nee?', 
maar ook op de vraag 'staking beëindigen, ja dan 
nee'. Meestal de moeilijkste vraag! En die cou
rage, die strijdvaardigheid bezat hij." 
Fré Meis was bovenal het gezicht van Groningen 
in de officiële Nederlandse politiek. Dat wordt 
nog eens gememoreerd in het persoonlijk in 
memoriam van Geert Lameris, dat wij in deze 
P&C afdrukken. 

Fantasma 
Het fenomeen van de volksverhuizingen beheerst 
de Europese politiek. Asielzoekers, ontheemden, 
tijdelijke vluchtelingen, illegalen: terwijl juristen 
en beleidsmakers naarstig nieuwe definities 
bedenken om iedere nieuw opduikende soort 
althans te kunnen klassificeren, wordt ons gevoel 
voor rechtvaardigheid danig op de proef gesteld. 
En niemand weet de uitkomst. De Duitse dichter 
en politiek essayist Hans Magnus Enzensberger 
hield over dit thema enige tijd geleden een druk
bezochte lezing in Groningen. 
De kreet dat het land 'vol' is kan met een blik op 
de omgeving gemakkelijk weerlegd worden. 
"Diegenen die het in de mond nemen weten dat 



ook, maar het gaat hen om het fantasma dat het 
uitdrukt. Blijkbaar veronderstellen veel West
Europeanen dat ze zich in levensgevaar bevinden 
en dat is nogal verbazingwekkend." Het uit de 
weg ruimen van het niveauverschil tussen arme 
en rijke landen is volgens Enzensberger op den 
duur de enige rechtvaardige weg, hoewel de 
"politieke wil voor een wereldomvattende her
verdeling nog nergens te bekennen is.' 
Het opkomende rechtsradicalisme moet volgens 
hem goed begrepen worden om het op de juiste 
weg te kunnen bestrijden. 'In iedere tijd is een 
bepaald identificatiemodel beschikbaar. Al die 
zelfdefinities zijn min of meer opgelost. Defini
ties als kleinburgers, bourgeoisie of boeren.' Het 
gevolg hiervan is ideologische labiliteit. "Bij al die 
desoriëntering lijkt het alsof de destructieve 
krachten spookachtig toenemen. In verband 
daarmee is het interessant dat de enige oorlogen 
die nog plaatsvinden allemaal burgeroorlogen 
zijn.' 
'Rechtsradicalen van nu putten hun energie uit 
andere idealen dan nationalisten. Het rechtsradi
calisme van vandaag is een zuivere negatie, het 
heeft geen project. Er zijn voor die agressie hele
maal geen buitenlanders nodig: dat is slechts een 
aanleiding. Het wemelt er van de voorwendse
len." 
In deze P&C wordt in twee artikelen aandacht 
besteed aan deze situatie. Allereerst door de 
Engelse historicus Eric Hobsbawm, die in een 
enigszins pessimistisch betoog de Europese ver
twijfeling schetst. Hij waarschuwt voor een terug
val van de mensheid naar de barbarij. 
Onlangs ging oud-Kamervoorzitter Dick Dolman 
in een redevoering ook in op deze dreigingen, 
maar dan met een strijdbaarder inzet: de geschie
denis herhaalt zich niet! Zijn rede drukken we 
integraal af. 
Het fotokatern sluit deze keer hierop naadloos 
aan, want hij is gewijd aan de herdenking van de 
Februaristaking. Dit jaar gaat dat gepaard met 
een tentoonstelling in de Mozes en Aäronkerk 
aan het Waterlooplein in Amsterdam, onder de 
titel 'Tegen racisme en vreemdelingenhaat'. Van 
de fotoserie die daar onder meer te zien zal zijn 
drukken wij er een zestal af, alle van de hand van 
Bert Zijlma. 

Ommekeer? 
Veel meer dan in West-Europa spelen de markt en 
het private initiatief een rol in de Verenigde Sta
ten. Het resultaat van de periode Reagan-Bush is 
geweest dat het onderwijs er van een bedenke
lijke kwaliteit is geworden. Hetzelfde geldt voor 
de sociale zorg: 35 miljoen mensen leven beneden 
de armoedegrens, gelijk aan de totale bevolking 
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van Spanje of Polen. De steden verkrotten en ver
tonen een leefklimaat dat ronduit gevaarlijk is. 

1 
De les is duidelijk: de overheid is te ver terugge
treden, de markt heeft te veel de vrije hand 
gehad. 
Er zijn namelijk goederen en diensten die nu een
maal niet via de markt kunnen worden verkre
gen. Een rechtvaardige inkomensverdeling ver
eist juist correctie van de markt. Er zijn vele geval
len waarin de markt niet functioneert of uitkom
sten oplevert die voor brede lagen van de bevol
king niet acceptabel zijn. De vervuiling van het 
milieu waarvoor bedrijven niet of onvoldoende 
betalen, is zo'n voorbeeld. Maar ook de sociale 
zorg en het onderwijs. Reagan en Thatcher heb
ben definitief afgedaan. De conservatieven zijn in 
het defensief. De verkiezing van Clinton vormt. 
daarvan het bewijs. 
Redacteur Max van den Berg reisde bijna 4 
maanden door de Verenigde Staten en bezocht 
uiteenlopende delen van dat veelkleurige land, 
juist ten tijde van de verkiezingscampagnes. Voor 
P&C legde hij enkele ervaringen en impressies 
vast in de vorm van een 'politiek reisverslag'. De 
bij het artikel geplaatste foto's zijn ook van zijn 
hand. lesamen levert dat een boeiende repor
tage op. 
Het volgende nummer van P&C staat inmiddels al 
op stapel en zal in het teken staan van 'mei 68'. 
Wat waren de drijfveren van de democratise
ringsgolf? Wat is er gebeurd met de idealen van 
toen? Wat zijn de idealen van nu, vijfentwintig 
jaar- een hele generatie - later? 
Onder de titel 'De machtsaanspraken van een 
generatie' belegt P&C op 15 mei aanstaande een 
discussiebijeenkomst voor haar lezers en 
andere belangstellenden. 

Terra incognita 
De omstandigheden voor het uitgeven van een 
onafhankelijk en kritisch links blad zijn niet een
voudig. Er heerst niet alleen op het gebied van de 
politiek onzekerheid en zelfs ontmoediging. De 
desillusie over afgetakelde idealen blijkt groot. 
De toekomst wordt door velen ervaren als een 
terra incognita, een onbekende wereld. Aan de 
mogelijkheden en zin van kritische stellingname 
wordt allerwege getwijfeld. Niet door ons! Die 
terra incognita ziet de redactie van P&C als reden 
van bestaan voor het blad. De onzekerheden van 
vandaag maken de analyse van het heden en de 
verkenning van de toekomst juist zinvol en ver
rassend. 
Opdat de verloren waanbeelden omslaan in 
nieuwe ontdekkingen en hoopvolle verwachting. 
P&C: tijdschrift voor socialisme en toekomst. 
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Bij het overlijden van 
Fré Meis 

Verdriet 
Het overlijden van Fré Meis op dinsdagavond 15 
december jl. is voor veel mensen veel ingrijpender 
geweest dan ze ooit gedacht had-
den. Voor velen is het nog steeds 

doen. Zo maakte hij in de tweede helft van de 70-
er jaren ruimte voor nieuwe mensen in openbare 
functies door te bedanken voor het lidmaatschap 

van de raad van Groningen, pro
vinciale staten en Tweede Kamer. 

niet duidelijk wat het onver
wachte afscheid van een persoon
lijkheid als Fré voor hen zal bete-

Geert Lameris 
Hij was blij verantwoordelijkhe
den over te kunnen dragen aan 
nieuwe generaties en was altijd 

kenen. Maar een schok was het. 
Zo is het mij vergaan. Plotseling 
geconfronteerd te worden met 
de dood van Fré, waarmee ik, met 

AFSCHEID 
bereid hen daarbij te helpen. 

name in de CPN-tijd, jarenlang 
zeer nauw heb samengewerkt. Zo is het veel men
sen vergaan. Toen woensdag 16 december in het 
nieuws zijn overlijden bekend werd, zijn er veel 
mensen erg verdrietig geweest. Diezelfde woens
dag zou Fré als medewerker van het programma 
Noorderlicht van Radio Noord achter de micro
foon zitten en adviezen geven over tal van sociale 
en juridische problemen. Vanwege overlijden 
werd door de redactie van het programma de 
gelegenheid geboden telefonisch te reageren op 
zijn plotselinge dood. Een uur lang kwamen er 
allemaal verdrietige mensen in de uitzending; die 
belden zaten soms voor de telefoon te huilen, zo 
diep had het overlijdensbericht op hen inge
werkt. 
Ook de gelegenheid tot het 'afscheid nemen' en 
de crematie gaven het beeld van een groot ver
driet van Groningers en mensen uit het westen 
van het land waar hij in de 50-er en 60-er jaren als 
vakbondsbestuurder actief was geweest. Het ver
driet was zo groot, omdat Fré zo veel betekend 
heeft voor de mensen, zoveel warmte voor hen 
had en in staat was hen perspectief te geven op 
een betere toekomst. 

Nooit rustig 
Fré was al jaren bezig met het afbouwen van zijn 
activiteiten. Hij was in staat stappen terug te 
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Echt rustig aan doen, dat kon Fré 
echter niet. Vooral de laatste jaren 
was hij zeer actief in het werk 

onder ouderen, en genoot daarvan. Hij was 
bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Gro
ningen, de SWOG, was lid van de klachtencom
missie over het huisvestingsbeleid van de 
gemeente, recent benoemd in een commissie 
m.b.t het verdelen van EG-subsidies in het kader 
van het ouderenbeleid en actief in zijn flat. Hielp 
bij het organiseren van de bingo in de flat en was 
nog steeds actief in het advieswerk. Niet meer in 
het kader van het CPN-adviesbureau -dat tot zijn 
grote verdriet en woede niet door Groen Links in 
de fusie meegenomen was- maar als medewerker 
van Radio Noord. 
Hoewel Fré bedankt had als lid van Groen Links
na overigens actief meegeholpen te hebben aan 
de oprichting van Groen Links en de opheffing 
van de CPN- bleef zijn sympathie bij Groen Links 
liggen. Maar het bedanken voor een politieke 
partij maakte hem vrijer; hij hoefde dan niet 
steeds te reageren op wat hij vond van de stand
punten van zijn partij. 

Vakbandsman 
Fré Meis is nooit een echte 'politicus' geweest, 
hoewel hij zich altijd ingespannen heeft voor het 
wel en wee van de CPN en ook steeds het ver
trouwen heeft gehad dat eens de arbeidersklasse 
-in de meeste ruime zin van het woord- het heft 



zou overnemen. 
Fré was vooral een vakbondsman. Destijds als 
bestuurder van de EVC en later als adviseur van de 
actiecomité's. In het bijzonder wat het vakbonds
werk betreft is hij van historische betekenis. Hij 
leidde massale stakingen en won die. Deed dat 
steeds vanuit het parool van eenheid in de vak
beweging en deed altijd stappen terug als het 
NVV en later FNV de acties wilde organiseren. 
Met zijn vakbondsstrijd in de 50-er en 60-er jaren 
leverde Fré Meis een bijdrage aan het terugdrin
gen van het anticommunisme (toen ook in de vak
beweging) en uiteindelijk aan het versterken van 
de FNV. 

Voor de provincie Groningen is Fré van onschat
bare betekenis geweest. Hij wist met de acties in 
de strokartonindustrie aan het eind van de 60-er 
jaren heel de provincie Groningen op zijn kop te 
zetten. En zorgde er daarmee voor dat de karto
nindustrie als bedrijfstak behouden werd en de 
plannen van militarisering van ZuidOost Gronin
gen van de kaart werden geveegd. Fré Meis werd 
een begrip in Groningen en gaf de arbeidersbe
volking weer vertrouwen en zelfrespect. De offi
ciële politiek deed in haar broek en wist niet hoe 
snel ze steunmaatregelen voor het Noorden 
moest treffen om zo het Me is-effect in te kunnen 
dammen. 'Fré erbij halen', werd dé uitdrukking 
om ondernemers en politici aan het werk te krij
gen om voor de mensen maatregelen te treffen. 

Betrokkenheid 
Fré kon het vakbonds- en advieswerk zo goed 
doen, omdat hij antennes had, goed kon luisteren 
en vooral wilde weten wat onder de mensen 
leefde. Niet als tactiek van een politicus, maar 
vanuit zijn verbondenheid met, en zorg voor de 
mensen. Uit die zorg en verbondenheid haalde hij 
zijn energie om steeds -tot aan zijn dood- te vech
ten tegen onrechtvaardigheden en voor resulta
ten. 
Die resultaten betroffen niet alleen de vaak spec
taculaire acties, maar nog veel meer minder 
opvallende zaken als het advieswerk. Individuele 
problemen rond uitkeringen, huisvesting, ont
slagkwesties of echtscheidingen, er was geen pro
bleem waarvoor de mensen niet naar Fré Meis 
kwamen. Niets was Fré te veel -desnoods ging hij 
zelf bij de mensen op bezoek- en als hij ook maar 
een oplossing mogelijk achtte, was geen inspan
ning teveel om het gewenste resultaat binnen te 
halen. De mensen hebben die betrokkenheid 
gevoeld. Fré was voor hen een beroemdheid die 
steeds herkend werd als iemand die dicht bij hen 
stond en één van hen was. Daarom treurden velen 
en is het verdriet over zijn dood zo groot. 
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Optimisme 
Fré geloofde in de kracht van de mensen als ze 1 

wilden optreden voor een betere, rechtvaardige 
maatschappij. Hij had een ongekend optimisme; 
in de moeilijkste tijden was een telefoontje soms 
genoeg om je op het spoor te zetten om uit je 
somberheid te komen, om energie te vinden en 
zelf aan oplossingen te werken. Soms leek dat 
optimisme van Fré bijna een soort geloof. Maar 
het kwam voort uit de wetenschap dat onrecht
vaardigheden, oorlogen en honger onacceptabel 
zijn, en dus strijd voor en werken aan een betere 
toekomst de enige weg is. 
Ook daarin zullen we Fré missen. Niet meer even 
bellen, elkaar tegenkomen of een afspraak 
maken. Nooit meer 'moi Fré, hoe gaat het'. We 
zullen zijn warmte missen, zijn emoties en vriend- , 
schap. 

Kwetsbaar 
Fré was niet alleen een grote en sterke man, een 
historische en imponerende persoonlijkheid, 
maar ook kwetsbaar, een gevoelsmens. Hij hield 
enorm veel van z'n vrouw Tinie, en zijn kinderen 
en kleinkinderen. Hij vertelde daar ook veel over, 
hechtte enorm veel waarde aan zijn gezin, 
genoot van de huiselijkheid zonder overigens zijn 
privé situatie als norm voor anderen te zien. Maar 
het was zijn manier om naast het politieke en de 
acties ook de menselijke waarden, warmte en 
vriendschap te tonen. Kwetsbaar te willen zijn. 

Idealen 
Dat lijkt allemaal voorbij te zijn. Maar ik merk dat 
mensen blijven praten over het overlijden van 
Fré. Dat doen ze niet alleen vanuit sentimenten, 
maar er worden ook conclusies getrokken. De 
herinnering aan Fré blijkt stimulansen op te leve
ren. Er wordt energie uit geput om idealen te blij
ven houden en er actief voor te willen blijven 
opkomen. 

Groningen, 11 januari 1993. 



De gewenning aan de 
abnormaliteit 

Een spook waart door Europa. Het is niet meer 
het oude spook van het communisme zoals 150 
jaar geleden, maar de geest van de vertwijfeling, 
zelfs van de angst. Een eeuw die met goede toe
komstverwachtingen begon, heeft uiteindelijk 
vrees voor de toekomst gebaard. Dat is eigenlijk 
paradoxaal. Materieel gaat het 
de mensheid aan het einde van 

grens en de Oostenrijkse oostgrens elke dag kun
nen uitbreken, zich niet naar het Westen zullen 
uitbreiden, verandert niets aan het feit dat voor 
het eerst sinds 1945 er een woedt in het hart van 
Europa. 

Het onbehagen met de 
democratie 

deze eeuw onvoorstelbaar veel 
beter dan ooit tevoren, ondanks 
het feit dat thans viermaal 

Eric Hobsbawm 
Maar het oorlogsgevaar is niet de 
enige ongewisheid in Europa. De 
bekende ironie van de geschiede

zoveel mensen de aardbol bevol
ken en ze gemiddeld groter en 
gezonder zijn en langer leven 
dan hun ouders en grootouders. 

ACTUEEL 
nis wil, dat op hetzelfde moment 
dat sommige intellectuelen 'gre
tig' de ineenstorting van het sow-

Zoiets zou men eigenlijk niet van 
een tijdperk verwachten dat de geschiedenis 
ingaat als 'wereldrecordhouder massamoord.' 

Onze ontreddering, ons gevoel van onveiligheid 
is drieledig. Voor ons in Europa is daar allereerst 
de ineenstorting van de stabiele internationale 
orde die ons vijfenveertig jaar lang ononderbro
ken vrede garandeerde -veruit de langste tijds
spanne in de geschiedenis van ons werelddeel 
zonder oorlog, tussen staten. Het nieuwe aan 
deze situatie is dat er hedentendage geen 
machtsstelsel is dat bijvoorbeeld het trekken van 
grenzen tussen nieuwe staten zou kunnen rege
len, zoals na 1918 de zegevierende grootmachten 
in Versailles. Dat is ons de laatste drie jaar wel 
duidelijk geworden met Joegoslavië en de Sow
jet-Unie. 
Terwijl over de toekomst van Europa en de EG 
wordt gebakkelijd, blijkt op nog geen half uur 
van Triëst ons werelddeel weer in brand te staan, 
de Balkan weer tot kruitvat te zijn geworden en 
komen vluchtelingen met honderdduizenden, 
misschien binnenkort wel met miljoenen aan 
meestal gesloten deuren kloppen. Dat oorlogen, 
die in het hele gebied tussen de Chinese west-
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jet-communisme gelijkstelden met 
de eindoverwinning van de libe-

rale democratie, deze democratie zelf op zijn 
grondvesten begon te schudden. 
Ten eerste wenden tegenwoordig in de westerse 
wereld grote aantallen kiezers zich af van het 
politieke systeem, en meer nog van de politieke 
partijen. Er is sprake van een massale leegloop bij 
gevestigde partijen als de zweedse sociaal-demo
cratische en de fransesocialistische partij. En het 
geldt ook de situatie in Italië, waar na bijna vijf
tig jaar de gevestigde politieke orde niet meer bij 
machte is om te functioneren. 
Ten tweede zien we dat de politieke krachten die 
uit deze crisis versterkt naar voren komen, precies 
diegenen zijn die altijd al het meest bedreigend 
waren voor de democratie, namelijk de tot 
racisme ontaarde vreemdelingenhaat en het 
ultra-nationalisme. Deze krachten hebben geen 
politieke visie noch een programma. Ze vormen 
simpelweg een uitlaatklep tegen het systeem en 
tegen het heden. 
De geschiedenis herhaalt zich nooit helemaal en 
het is onzinnig om van een aanstaande terugkeer 
van het fascisme te spreken. Men kan echter wel 
vaststellen dat het huidige onbehagen met de 
democratie gelijkenis vertoont met die in het 



interbellum. En ik zou zelfs willen beweren dat 
racisme en vreemdelingenhaat als massaver
schijnselen nu, objectief gezien, sterker zijn dan 
toen, zeker als men bedenkt dat het Westen, in 
tegenstelling tot midden- en oost-Europa, niet 
een economische neergang doormaakt als tussen 
beide wereldoorlogen. Betrekt men de moeizame 
positie van de nieuwe regiems oostelijk van de EG 
daarbij -en wie waagt zich aan een prognose van 
hun politieke stabiliteit?- dan kan men alleen 
maar van een politiek zeer onzeker Europa spre
ken. 

Dat wil niet zeggen dat de staten van ons wereld
deel gevaar zouden lopen op te houden te 
bestaan als officiële democratieën, maar wat 
betekent dat eigenlijk? Het feit dat Hongarije en 
Roemenië in de dertiger jaren een meerpartijen
stelsel en verkiezingen kenden, maakte die lan
den nog niet tot een democratie. 
En niemand die indertijd 
geloofde dat ze het wel waren. 
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begin van de zeventiger jaren de oude plagen van 
het kapitalisme weer de kop hebben opgestoken: 1 

massawerkloosheid, schrijnende sociale ongelijk
heid, armoede, zelfs bedelaars en daklozen, en 
diepere crises. Het budget van de verzorgings
staat wordt krapper en zelfs het stelsel van sociale 
zekerheid, dat in de sociaal-democratisch gere
geerde landen met hun gemengde marktecono
mie het leven voor uit de boot gevallen burgers 
draaglijk maakte, is door de snelle internationali
sering en liberalisering van de wereldeconomie 
sinds de zeventiger jaren uit zijn voegen gebar
sten. 
Regeringen hebben vandaag-de-dag veel aan 
macht ingeboet tegenover een onbeheersbare 
wereldeconomie, en met hen ook de aan hen 
geliëerde partijen en organisaties. 

Objectief gezien heeft West-Europa eigenlijk 
nauwelijks reden tot ontredde
ring. Het gaat ons vergeleken met 
80 procent van de mensheid ver

De huidige uitgeputheid van het 
westerse politieke systeem is 
alleen te verklaren als we achter 
de ineenstorting van de Europese 
orde sinds 1989 twee andere en 

~kapitalisme trok lessen 
draaid goed. Subjectief gezien 
daarentegen hebben de momen
tele crisisjaren de onzekerheid 
weer bij ons doen postvatten, uit kritiek' 

diepere crises van de moderne 
wereld onderkennen. 

Terugkeer van oude plagen 
Historisch doet zich een steeds weerkerende 
twintig- tot dertigjarige cyclus in de wereldeco
nomie voor, bij historici en economen bekend als 
de 'lange golf'. Niemand kan het verklaren, maar 
het slaat vast dat sinds het einde van de 18e eeuw 
de wereldeconomie grosso modo afwisselend 20 
à 30 jaar hoogcunjunctuur en 20 à 30 jaar econo
mische malaise heeft gekend. Voor de wereldeco
nomie, in het bijzonder voor het zich na de grote 
crisis van de dertiger jaren hervormende kapita
lisme, was de periode vanaf eind veertiger jaren 
tot begin zeventiger jaren een gouden tijdperk. 
Waarom het zo goed ging laat ik hier buiten 
beschouwing. Ik kan echter niet nalaten een 
recente tekst van de mexicaanse schrijver Carlos 
Fuentes aan te halen: 'In die tijd erkende het kapi
talisme de socialistische kritiek en trok daar lessen 
uit.' Het staat vast dat voor het eerst in de 
geschiedenis het kapitalisme geen ernstige pro
blemen meer leek te hebben. De werkloosheid 
verdween, de economische crises verflauwden tot 
recessies en het economische wonder scheen vrij
wel iedereen van een ononderbroken stijging van 
het levenspeil te verzekeren. 
Waarom dat ophield is een omstreden vraag, die 
ik hier terzijde laat. Blijft, het feit dat sinds het 
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omdat noch de werkgelegenheid 
noch een ononderbroken wel
vaartsstijging zijn gegarandeerd 
zoals in de gouden jaren, toen 

mensen van mijn generatie uit de oorlog terug
keerden en na een paar jaar verbaasd ontdekten 
dat de welvaart automatisch toenam. Thans is 
elke arbeidsplaats weer onzeker, niet alleen 
omdat er weer massawerkloosheid heerst, maar 
ook omdat men weet dat een eenmaal verloren
gegane arbeidsplaats niet gauw terugkomt. 

Door 2 à 3 procent van de bevolking worden nu 
meer agrarische produkten voortgebracht dan in 
vroeger tijden door de 80 procent die de boeren
stand vormde. En industrie en diensten kunnen 
zonder het grootste deel van de traditionele wer
kende klasse uit de voeten. De produktie wordt 
bovendien van de dure oude industrielanden 
overgeheveld naar de goedkopere tweede en 
derde wereldlanden; dat eist de economische 
rationaliteit nu eenmaal. Ondertussen wordt de 
rijke maar onzekere eerste wereld omringd door 
miljoenen die nog echte honger kennen en niets 
liever willen dan bij ons komen werken. 
Helaas heeft volledige werkgelegenheid het 
racisme niet van de aardbodem doen verdwijnen. 
De huidige werkloosheid en ongewisheid op de 
arbeidsmarkt zorgen ervoor dat onderhuidse 
frustraties uitgroeien tot epidemieën. Dat is 
momenteel in Europa helaas maar al te duidelijk, 



in het bijzonder in de rijkere landen en regio's. 
Het zijn ironisch genoeg vaak landen met een 
lange democratische traditie, waar eigenlijk wei
nig objectieve gronden voor de opmars van de 
diverse 'nationale fronten' en verwante xenopho
bische partijen bestaan. Maar zelfs in deze landen 
heerst angst: men heeft immers meer te verliezen. 

De teloorgang van de geschiedenis 
Deze overwegingen brengen mij bij de derde 
grote crisis: die van de 'verdamping' van het ver
leden. Tot in de tweede helft van deze eeuw 
leefde de mensheid in een historisch continuüm, 
waarin de -volgens toendertijd geldende opvat
tingen- revolutionaire versnellingen in de ont
wikkelingsgang werden gedempt, zonder ze te 
verhinderen. Het moderne industriekapitalisme 
wilde de wereld veranderen en deed dat deels 
door de oude voorkapitalistische, en zelfs de oud
testamentische erfenis voor zich-
zelf ten nutte te maken: de 
arbeidsmoraal, de religie, de 
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regels kunnen of willen houden. En wie weet, 
behalve de ouderen, nog de weg in het erfgoed 
van het verleden? 
De mensen over wie de recente Europese ontred
dering wordt uitgestort, vooral de jongeren, zijn 
eigenlijk mensen in verwarring, dat mag men niet 
uit het oog verliezen. Ze vormen daardoor ook 
een bedreiging. Als wij -ik spreek als Londonaar 
en Newyorker- van onveiligheid spreken, dan 
doelen we maar al te vaak op groepen jonge 
mannen van tussen 14 en 25 jaar, die vroeger tot 
de arbeidersklasse behoord zouden hebben en 
waarvoor men nu bang is als men ze op straat of 
in de metro tegenkomt. Want ook het geweld 
heeft zijn regels verloren, met uitzondering mis
schien van die gebieden waar de mensen nog 
weten waar ze bij horen, zoals in Noord-Ierland. 
Maar deze gebieden worden zeldzaam; ook het 
geweld is het spoor bijster. 

Zo ziet dus ons werelddeel eruit 
aan het eind van het tweede mil

ethiek, zelfs de gezinsmoraal. 
Maar sedert het midden van deze 
eeuw wordt ook die erfenis om 
hals gebracht, enwel met een nog 
niet eerder vertoonde snelheid. 

'apartheid domineert 
lenium. Wat staat ons te doen? 
Verwacht van mij geen antwoord 
op deze vraag. De wereld is al 
vergeven van denkers, en nog onze wereld' 

Binnen een half europees door-
sneeleven, sterker nog binnen 20 
jaar, verdween de helft, hier en 
daar zelfs tweederde van de boeren van het Euro
pese platteland. In één generatie groeiden stu
denten uit tot een massa die voor het eerst in de 
geschiedenis miljoenen omvat. We leven op een 
aarddeel waarop momenteel meer mensen leven 
met een academische graad dan boeren, en waar 
mensen naar musea en themaparken gaan om 
zich te vergapen aan dingen die tot de alledaagse 
werkelijkhe d behoorden van hun ouders. Men 
spreekt over het milieu alsof men daar zelf geen 
deel van uitmaakt. 
Ik breng mijn vacanties door in een dorp waar 
totenige jaren geleden nog een pension, een 
school en een dorpswinkel bestonden. Alle zijn 
verdwenen. Alleen de kerk is er nog, maar ook 
alleen maar omdat ze deel uitmaakt van een 
samenwerkingsverband van zeven of acht kerk
genootschappen, die voor de weinige kerkgan
gers roulerend diensten in de dorpen houden. 

Het hele epigonen-vocabulair van de postmo
derne, postindustriële samenleving of hoe dat 
verder ook mag heten, duidt op niets anders dan 
dat we weten dat het uit is met het oude, terwijl 
we nog geen idee hebben in wat voor nieuws we 
terecht zijn gekomen. Er zijn geen leefregels 
meer voor hen die zich niet meer aan de oude 

meer van doeners, die precies 
zeggen te weten hoe het mense
lijk lijden, individueel en collec
tief geheeld kan worden. In de 

loop van deze ontaarde eeuw is echter gebleken, 
en blijkt steeds weer opnieuw, dat de gevolgen 
van dergelijke therapieën net zo kwalijk zijn als 
de kwalen, en soms nog erger. Het woord, dat 
volgens het evangelie van Johannes aan het 
begin stond, is verworden tot een vloek, de daad 
tot een misdaad. 

Beschaving en barbarij 
We weten niet waarheen we gaan. Wel dat we 
aan het einde van een tijdperk zijn aangeland. De 
mensheid zal het wel overleven, zoals ze andere 
en diepere crises en catastrofes heeft overleefd. 
Wij, vooral hen die het goed gaat, hebben op zijn 
minst de plicht niet te vergeten dat we in een 
wereld leven die nog steeds onmenselijk is en 
onmenselijker wordt, enwel om twee redenen. 
Allereerst is het paradoxaal genoeg juist door de 
dagelijkse mediastortvloed moeilijker geworden 
zich bewust te blijven van de ellende waarin 
anderen verkeren. Na een paar weken al bekijkt 
men de dagelijkse beelden uit Sarajewo niet meer 
zoals in de eerste dagen. Het beeldscherm brengt 
ons bovendien niet dichter bij de werkelijkheid 
maar vervreemdt ons er eerder van. 
Ten tweede. Voor bezoekers en bewoners van Los 
Angeles is de werkelijkheid van alledag niet die 



van het oproer, niet eens die van de metropool 
wiens bevolking merendeels uit de derde wereld 
stamt, maar het is die van het witte of zwarte, van 
het koreaanse of mexicaanse getto waarin men 
woont en -als het meezit- ook werkt. De apart
heid die onze wereld domineert wordt niet door 
de media afgeschaft maar er juist door bena
drukt. In de rijkere landen bestaat deze apartheid 
uit de tweedeling tussen het onderste eenderde 
en het andere tweederde deel van de samenle
ving. In Europa als geheel is het dE deling tussen 
de armen in het oosten en zuiden, die ons bela
gen, en de tevreden minderheid die alles in het 
werk stelt om die meerderheid van het lijf te hou
den. 
Men went makkelijk aan de abnormaliteit. Juist 
daarom mogen we niet veronachtzamen, dat ook 
voor degenen die welvarend en aangenaam leven 
de wereld op wezenlijke punten niet slechter mag 
worden. Ik leef in een land waar in een provincie 
al 23 jaar een burgeroorlog woedt. Men is er aan 
gewend geraakt; zij die er leven passen zich er 
aan aan; zij die elders wonen staan er niet meer 
bij stil, behalve wanneer er ook in Engeland een 
paar bommen ontploffen. En men troost zich met 
de gedachte dat Beltast tot nu toe godzijdank 
geen Beiroet is geworden. 
Als Newyorker ben ik er aan gewend geraakt 
slechts op bepaalde tijden met de metro te reizen, 
alleen in rijtuigen te stappen waar al passagiers 
zitten en niet veel contant geld op zak te hebben, 
maar wel genoeg om te voorkomen dat een of 
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andere overvaller me uit teleurstelling zou neer
slaan of zelfs neerschieten. Ik sta er nauwelijks • 
meer bij stil dat het eens -zo'n dertig jaar geleden 
nog maar- in New York net zo gewoon was om 
's-avonds alleen door lege straten te lopen als 
elders. Het is toch verschrikkelijk dat we geleerd 
hebben om onder eigenlijk niet te dulden 
omstandigheden een soort van 'normaal' leven te 
leiden en dat het ons eigenlijk ook niet eens meer 
verbaast. 
Het gevaar dreigt dat de wereld ten prooi valt 
aan de barbarij. De barbarij, zo meende Rosa 
Luxemburg, is het enige alternatief ten opzichte 
van het socialisme, in ieder geval van het niet
leninistische socialisme. Zo'n socialisme is er niet 
en maar weinigen geloven er nog in. De barbarij 
in de gedaante van onmenselijkheid neemt toe 1 

zonder te eisen dat men er in gelooft, maar wel 
dat men er zich niet meer van bewust is. Ze is in 
een rijke en hoogtechnologische maatschappij 
niet minder barbaars dan in een voorindustriële, 
eerder erger. 
We mogen er niet aan wennen en we moeten het 
niet verdringen, anders is de neergang van de 
menselijke beschaving niet meer tegen te hou
den. 

Eric Hobsbawm is Engels historicus 

Deze tekst is een ingekorte versie van een artikel dat 
is opgenomen in de bundel 'Das verunsicherte 
Europa', uitgeverij Anton Hain, Frankfurt/M, novem· 
ber 1992, DM 28,-. 
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De geschiedenis 
herhaalt zich niet 

Inleiding door Dr. D. Dolman, 
oud-voorzitter van de Tweede Kamer, lid van de Raad van State, 

uitgesproken ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van het 

Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers 
te Amsterdam op 3 november 1992 

Dames en Heren! 
Een man betreedt, anno nu, een Münchener café; 
gaat zitten, zoekt bediening. 'Herr Ober, bitte ein 
Kaffee und ein Völkischer Beo-
bachter!' 

maar een markant moment in het bestaan van 
een actieve organisatie, waarbij niet minder dan 
veertienverzets-en kamporganisaties zijn aange-

sloten. Velen wensen blijkbaar blij
vend contact. Een van uw groepen, 

De koffie komt. 'Bitte der Herr; 
den Völkischen Beobachter Dick Dolman 

de Stichting Vriendenkring van 
Oud-Natzweilers, voert het devies: 
'Dwang bracht ons samen; vrij haben wir nicht.' 

Een kwartier verstrijkt. 'Herr 
Ober, nochmal ein Kaffee und 
ein Völkischer Beobachter!' 

ACTUEEL tezamen gebleven.' Rouw en vie
ring hebben zich doorgezet in sta
biele kameraadschap. U weet dat u 
bij elkaar hoort. De dwang die u 
samenbracht was over het alge-

'Wie gesagt, mein Herr, den Völ
kischen Beobachter kann ich 
lhnen nicht geben.' 
Weer even later, nog eens dezelfde bestelling. 
'Mijnheer, hoe vaak moet ik het nog zeggen: de 
Völkische Beobachter bestaat niet meer!' 'Ik weet 
het, maar ik hoor het zo graag.' 
De tweede wereldoorlog is voorbij. Hij is voorbij. 
Hij is echt voorbij. Maar de verliezen, de herinne
ringen, de nachtmerries, het schuldbesef gaan 
niet over. Het is daarom goed dat u allen steun 
vindt bij elkaar, bevestiging van uw gevoelens, 
herkenning van uw trots en uw pijn. Het is goed 
dat u in enigszins feestelijke stemming bijeen
komt. Rouw kan zich uiten in een viering, in de 
blijde wetenschap dat het verleden zin heeft, dat 
het verdriet niet voor niets is geweest. Die weten
schap moet niet worden verzwegen, zij wordt 
verkondigd. Wij zeggen en wij horen zo graag 
wat ons beweegt. 
Reeds dit is een voldoende verklaring van deze 
ontmoeting. Dat verleden laat zich niet wegdruk
ken. Het moet worden beleden. Toch is deze 
behoefte aan spiegelbeeld en echo niet uw enige 
en waarschijnlijk ook niet uw voornaamste 
motief. Dit is immers geen incidentele reünie, 

meen niet willekeurig maar doelbewust. De vij
and wist met wie hij te doen had. En voorzover 
willekeur een rol speelde, heeft gezamenlijke 
ervaring met de vijand geleid tot vriendschap. Er 
zat systeem in de krankzinnigheid van de nazi's. 
Er zit systeem in uw vrijzinnigheid. 

Verbondenheid 
Zo binden u rouw en kameraadschap. Maar daar
bij blijft het niet. De redenen daartoe sluiten wel
haast uit dat u genoegen zoudt nemen met een 
nostalgisch samenzijn of een verbeten stil besef 
van lots- en wilsverbondenheid. Zoals u van 
elkaar wilt horen dat de Völkische Beobachter 
niet meer bestaat, zo wilt u anderen, jongeren, 
vertellen van uw ervaring en uw geloof. U hebt 
geschiedenis gemaakt, u wilt uw geschiedenis 
vastleggen, doorgeven, als het moet: opdringen. 
Uw geschiedenis is uit die van Europa en van 
Nederland niet weg te denken. 
Daarom bezoeken velen van u scholen als bij
drage tot de geschiedenisles. Voordrachten over 
muziek of plantkunde houdt u niet. Die laat u aan 
de leraren over. Maar uw leven, dat houdt u niet 



voor u. Uw leven en dus ons leven, ons collectieve 
bewustzijn. Vertogen tegen het nazisme berusten 
niet op een politiek manifest, zij behoren tot het 
leven van Nederland, onze schande en onze trots. 
Neem Anne Frank. Denken aan haar is denken 
aan Amsterdam, een gracht, een achterhuis, bon
nen, verduistering, hulp, verraad, Nederland in 
miniatuur. Binnenkort wordt in Israël aan Anne 
Frank een tentoonstelling gewijd. Niet iedereen 
in ons land heeft dit plan gesteund. Sommigen 
meenden dat de bevolking van Israël niets nieuws 
zou zien. Hoe kortzichtig. Anne Frank is niet zo 
maar een joods meisje in een willekeurig land. Zij 
heeft onder ons gewoond. Wij hebben haar niet 
gered. Zij is een van ons, een der bekendste 
Nederlanders. 
De dagelijkse werkelijkheid van toen en van nu 
berust niet op een politiek manifest; zij leidt wel 
tot politieke uitspraken. Ook daarin laat u zich 
niet onbetuigd. Ik noem een voor-
beeld. Twee maanden geleden is 
mede namens uw organisatie het 
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heid was ook tijdens de oorlog het verzet een 
toonbeeld. • 
Toen de Kamer de motie-Voogd aannam, was ik, 
wegens verblijf buitenslands, een der vier afwezi· 
gen. Ik heb die week veel gemist en besef hoeveel 
de activiteiten uit uw kring tot de uitslag hebben 
bijgedragen. Zeventien jaar later, toen ik wel 
meestemde, liep het anders. Meer dan uitstel van 
het debat met drie dagen, in het belang van nor· 
maal te achten inspraak, was niet bereikbaar. 
Recent hebben wij mogen vernemen dat de hui
dige minister een ander beleid zou hebben 
gevoerd. Verscheidenheid, ook binnen het CDA. 
Wellicht dank ik mijn aanwezigheid in uw midden 
aan deze en andere parlementaire ervaringen. 
Om aan het verzet deel te nemen was ik te jong. 
Slachtoffer ben ik in geen enkel opzicht. Op uw 1 

voorbeeld trachtte en tracht ik slechts de demo· 
cratische rechtsstaat te dienen: vroeger meer in 

het openbaar dan thans. Op uw 
voorbeeld heb ik geijverd voor 
de vrijheid van meningsuiting en 

volgende telegram verzonden aan 
de ambassadeur van Duitsland: 
'Verontwaardigd en ontzet over 
toenemend geweld tegen buiten
landers in Duitsland waarschuwen 

iSchuld en schaamte 
van handelen voor alle ingezete
nen, binnen de gemeenschappe
lijk bepaalde grenzen van ver· 
draagzaamheid en eerbied voor passen ons' 

wij uit grote bezorgdheid en wil-
len wij met alle middelen die ons 
ten dienste staan bijdragen in de 
bestrijding van het herlevend kwaad.' 
Met alle middelen, dus met woorden en daden. 
Beide versterken elkaar, zoals zij elkaar versterk
ten tijdens de oorlog. De ondergrondse pers ont
leende haar waarde aan het ongecensureerde 
nieuws en aan tirades tegen de bezetter, maar 
vooral aan informatie over het verzetswerk, sabo
tage en hulp. Omgekeerd kon dat praktische 
werk zich ontplooien mede door de steun der 
propaganda. Zo hebt u elkaar gevonden in belan
genbehartiging voor slachtoffers en nabestaan
den en in beïnvloeding van de politiek. Na twin
tig jaar kunt u vaststellen dat niet weinig is 
bereikt: laat, maar voor velen niet te laat. 

Zwijgen of spreken 
De oprichting van uw Centraal Orgaan valt onge
veer samen met het grote debat over de drie van 
Breda. Toen in 1972 de minister van Justitie hun 
vrijlating wilde bevorderen, bleek het Neder
landse volk zeer verdeeld: zowel de Tweede 
Kamer als het voormalig verzet. De glorie van de 
democratie is niet gelegen in eenvormigheid en 
eenstemmigheid, maar in de vrije en felle uitwis
seling van gedachten en in de bereidheid, naar 
elkaar luisterend, met elkanders belangen reke
ning te houden. Van die eenheid in verscheiden-
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andermans belangen. 
Jegens u past mij slechts dank. U 
hebt, met woord en daad, de 
rechtsstaat gediend toen zij was 

ondergewalst. Het verzet heeft niet alleen neen 
gezegd tegen de usurpatie en zelfs niet volstaan 
met aan de omstandigheden aangepaste werk
zaamheden. Het heeft ook de samenleving van na 
de bevrijding voorbereid: het herstel en de ver· 
nieuwing. En het heeft zijn recht van spreken in 
die vernieuwde maatschappij op gepaste wijze 
uitgeoefend. In uw midden neig ik meer tot zwij· 
gen dan tot spreken. Het liefst luister ik naar uw 
honderd malen herhaalde verhalen. 
U hebt echter anders beschikt. U wilt ook iets van 
mij horen. Gun mij dan een klein huis-, tuin- en 
keukenverhaal van de negenjarige die de oorlog 
onbezorgd is doorgekomen. Op een avond rond 
oudjaar 1944 - in de besneeuwde Ardennen 
wordt gevochten- is mijn vader op bezoek bij de 
buren. De huizen liggen geen twintig meter uit· 
een. Hij verlaat de keuken en verdwaalt onmid· 
dellijk. Het eigen huis bereikt hij pas na geruime 
tijd, danig in de war. 's Ochtends vinden wij in de 
tuin de meegekregen oliebollen, die tijdens de 
strompeltocht van het bord zijn gegleden. 
Witte sneeuw en pikzwarte duisternis. Drees 
loopt in Amsterdam pardoes de gracht in. Bosch 
van Rosenthal, voorzitter van Vertrouwensman· 
nen, strandt met zijn auto in de Haarlemmermeer 
en zet de tocht naar Den Haag bij strenge vorst 



per fiets voort. Drie belevenissen van vrije, 
gezonde, behoorlijk gevoede Nederlanders, die 
in al hun eenvoud de ontwikkeling van de maat
schappij illustreren. Stel daar eens de tegenwoor
dige Haarlemmermeer naast. De luchthaven en 
de kassen hebben het donker volkomen uitge
bannen. De dagelijkse moeiten en zorgen van 
negen miljoen burgers in bezettingstijd laten zich 
beschrijven maar nauwelijks navoelen door latere 
generaties. Reeds daarvan wordt men stil. 
Hoeveel temeer schiet de fantasie tekort wanneer 
men denkt aan al degenen die niet vrij, niet 
gezond en niet behoorlijk gevoed waren: de 
gevangenen, de gemartelden, de verhongerden, 
de gedoden. Het is een bonte stoet. Sommigen 
duchtten nimmer het gevaar, zochten het op, wil
den liever het lot over zich afroepen dan het af te 
wachten. Anderen werden slachtoffer alleen 
omdat hun huis daar stond. Of omdat hun wieg 
daar stond. Met een variant op Figaro's verwijt 
aan graaf Almaviva: het enige wat zij hadden 
misdaan was geboren te worden. 

Schaamte nog niet voorbij 
Helaas zijn bewondering en deernis niet vol
doende. Terugkijkend op de oorlog en de nasleep 
daarvan passen ons ook schuld en schaamte. Tel
kens weer moet worden herhaald: in geen enkel 
ander Westeuropees land heeft de jodenvervol
ging naar verhouding zoveel succe gehad, als in 
Nederland. Het verzet spande zich zeer in om er 
afbreuk aan te doen, maar het verzet was niet 
omvangrijk. Vele landgenoten zagen de jacht en 
de deportaties niet eens. Die het wel zagen, hui
verden, vloekten en gingen huns weegs. 
En daarmee zijn wij de schaamte nog niet voorbij. 
Wie na de oorlog terugkeerde, dikwijls het verlies 
van vele verwanten betreurend, vond een land 
dat driftig overging tot de orde van de dag. Een 
volk waarvan de aandacht was en werd opge
slorpt door de kleine beslommeringen. Dat zich 
geen tijd gunde om te beseffen hoe veel slechter 
anderen eraan toe waren. Hun problemen wer
den niet begrepen. Sterker: hun thuiskomst was 
wel eens lastig. Meubilair en andere bezittingen 
verdwenen, huizen betrokken, kinderen ver
vreemd. En menigeen die protesteerde kreeg te 
horen dat de joden weer aardig brutaal werden. 
Dankbaarheid jegens het verzet paart zich aan 
schuld jegens alle slachtoffers. Die laatste woor
den uit Hoornik's overbekende gedicht zijn het 
contrapunt van het menselijk tekort. Hij betrekt 
het op de doden: 'wij kunnen u niet meer berei
ken, wij komen een zintuig tekort.'. Op de over
levenden is het niet minder van toepassing. De 
zintuigen waren verdoofd en verlamd. Het heeft 
-om een enkel voorbeeld te noemen -zeventien 
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jaren geduurd voordat uit Duitse bron f 125 mln 
ter beschikking kwam, onder de afgrijselijke 
naam Wiedergutmachung. Er valt helemaal niets 
goed te maken, er valt alleen hulp te bieden. 
Langzaam is die hulp gekomen. Geleidelijk is ook 
de volle omvang van de geleden verschrikkingen 
tot ons doorgedrongen. En wederom heeft het 
voormalig verzet een belangrijke rol gespeeld, 
zowel in pleidooien voor hulpverlening als in 
bevordering van de bewustwording. In sommige 
tekorten is aldus voorzien. Het emotionele tekort 
is onoplosbaar. 
Zo staan wij driemaal bij u in het krijt. Ten eerste 
voor wat u tijdens de oorlog deed. Ten tweede 
voor uw woorden en werken na de oorlog. Ten 
derde omdat uw ervaring de onze niet is en nim
mer kan zijn. Er zal altijd afstand zijn tussen u en 
mij. 
Zij het niet in alle opzichten. Wij hebben ook 
gezamenlijk geschiedenis gemaakt in de tweede 
helft van deze eeuw. De materiële verwoestingen 
zijn overwonnen. De wederopbouw heeft zich 
voortgezet in een welvaartsgroei zonder weerga. 
De grenzen gingen open. Duitsland is nu niet 
alleen een rijke handelspartner doch ook een 
goede buur. Het internationale verkeer kreeg een 
sterk publiekrechtelijk karakter. Ellende in 
andere werelddelen wordt niet meer miskend. 
Binnenslands hebben onderwijs en sociale zorg 
een zeer ingrijpende economische herverdeling 
tot stand gebracht. 
Meer in het algemeen won de democratie aan 
breedte en diepte, zowel als besluitvormingspro
ces als in de rechtsbescherming van de burger. 
Artikel 1 van de nieuwe Grondwet, de antidiscri
minatiebepaling, is enig in de wereld. Ik weet 
wel, papier is geduldig. Uit mijn studententijd 
herinner ik mij de grap van prof. Kisch: 'de Sovjet
Unie is de enige staat die in zijn grondwet het erf
recht waarborgt.' Niettemin, die klaroenstoot van 
onze constitutie heeft wel degelijk grote beteke
nis. 

Onze problemen, ook de dagelijkse, zijn geheel 
andere dan die van 40-'45. Geen kou en duister
nis, maar broeikaseffect en kassenverlichting. Het 
is tamelijk behaaglijk in Nederland, maar tevre
den zijn wij niet. 'Overvloed en onbehagen' heet 
in vertaling Schama's boek over onze zeventiende 
eeuw. Ook voor de twintigste zou het geen 
slechte titel zijn. 
Een alternatief ware: overvloed en overvolte. Wij 
produceren teveel voedsel. Boterbergen en wijn
plassen volgen elkaar regelmatig op. Wij veroor
zaken teveel vuil. De regering is genoodzaakt een 
wet voor te bereiden met het motto 'niet in mijn 
achtertuin'. Wij nemen teveel ruimte in beslag. 

I I 



Nergens is het meer stil. Er zijn eenvoudig teveel 
mensen. En er komen er nog steeds, in snel 
tempo, meer bij: door het geboortenoverschot en 
door immigratie. 
Ziedaar een tweeledig probleem: de volte zelf en 
de oorzaken daarvan. 'Nederland geen immigra
tieland', werd al jaren geleden met algemene 
politieke instemming gesteld. De feiten hebben 
zich niet aan de leus gehouden. Intussen staan 
nabuurlanden voor nog grotere opgaven. Zoëven 
citeerde ik een telegram van uw bestuur aan de 
Duitse ambassadeur. Deze heeft daarop geant
woord onder bijvoeging van een dagbladartikel. 
Daaruit de volgende passage: 'Vele Duitsers span
nen zich al tientallen jaren in voor een multicul
turele samenleving. De stroom van vluchtelingen 
en asielzoekers- sinds januari tot en met juli 1992 
reeds 230.000 asielzoekers en 130.000 evacués uit 
Oost-Europa legt op de opnamecapaciteit van de 
gemeenten een zeer grote druk.'. 
De ambassadeur heeft gelijk. Het 
nieuwe Duitsland verdient onze 
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betrekking op de joden. Zij vertoonden lange tijd 
grotere culturele afwijkingen dan de zojuist 1 

genoemde groepen. Zij werden geduld en 
gebruikt, niet voor vol aangezien. Zij woonden 
grotendeels in eigen buurten. Niet gedwongen, 
maar zo ging het nu eenmaal. En toen de moor
denaarsbende kwam, waren zij gemakkelijk bij
een te drijven en hun landgenoten gemakkelijk 
op een afstand te houden. Hoe is het de februari
staking vergaan? De buurt afgegrendeld, zeshon
derd mannen ter plekke opgepakt en naar Maut
hausen, achttien in Scheveningen voor het vuur
peloton, afgelopen. 
Het succes van de jodenjagers in dit land is ten 
dele te wijten aan fanatisme en verraad, maar 
voornamelijk aan onverschilligheid, aan onbe
kendheid bij wat tegenwoordig heet de autoch
tone bevolking. Dat is onze schuld. Dat is ons 
tekort. 

Het zou goedkoop zijn, een her
haling van de massamoord in de 

bewondering. Kritiekloze bewon
dering? Natuurlijk niet. Goede 
nabuurschap legt juist de plicht 
op tot meeleven en advies bij ont-

'weg met de getto's' 
toekomst te suggereren. De 
geschiedenis herhaalt zich niet, 
elementen van de geschiedenis 

sporingen, in Rostock, in Sachsen-
hausen of waar dan ook. Goede 
nabuurschap maant ook tot Euro-
pees overleg, omdat alle landen 
aantrekkelijk zijn en omdat zij alle kampen met 
vreemdelingenhaat. 

Lessen trekken 
Maar onze eerste blik moet die in de spiegel zijn 
en onze eerste greep die in eigen boezem. Neder
land is voller dan andere landen. Wij moeten dus 
extra oppassen voor spanningen die daarvan het 
gevolg kunnen zijn. Niet door de grenzen te slui
ten maar door een ernstig probleem onder ogen 
te zien. 
Het verleden kan ons daarbij helpen. Turken, 
Marokkanen en Surinamers zijn niet onze eerste 
immigranten. Vroeger was Nederland wel dege
lijk een immigratieland. Zuidnederlanders droe
gen de opstand. Fransen versterkten het prote
stantisme en het kapitalisme. Duitsers kwamen af 
op de vleespotten. Deze honderdduizenden pas
ten zich snel aan. Hetzelfde geldt voor hen die 
afkomstig waren uit de Oost. Immers hun 
gemengde bloed bracht hen hier. 
De les uit het verleden waarop ik doel heeft 
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blanke scholen. 

herhalen zich. Zo'n element is de 
gettovorming in onze steden, 
inclusief het wegtrekken van de 
oorspronkelijke bewoners en het 
overplaatsen van kinderen naar 

Het gaat daar niet goed. Wij mogen niet volstaan 
met allerlei hulp aan achterstandsgroepen. De 
getto's moeten weg. En laten wij goed beseffen: 
dat is geen cultureel, maar een economisch-poli
tiek probleem. Wij hebben een klassenstrijd naar 
binnen gehaald. Wij mogen de geschiedenis nu 
niet op haar onvermijdelijke beloop laten. 'Geen 
discriminatie', zegt de Grondwet. Dan geen 
behaaglijke afzondering. Daarin zit het kwaad, 
niet in een enkele ontsporing hier of daar. 
Zou het lukken, de komende vijftig jaar? Mensen 
zijn tot veel in staat. Vandaag een halve eeuw 
terug juichten wij om El Alamein. Wie had toen 
kunnen voorspellen hoe onstuimig de maatschap
pij zich zou ontwikkelen? En hoeveel veiliger en 
rechtvaardiger zij, ondanks alles, zou worden? 
Er ontbreekt nog zeer veel. In sommige opzichten 
-criminaliteit, milieuvervuiling, bejaardenzorg
tekenen zich zelfs verslechteringen af. Maar de 
Völkische Beobachter is weg en komt niet 
weerom. 
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De dichtslibbende 
ecologisering 

Aan de vooravond van de laatste verkiezingen, 
september 1990, beleefde het milieubesef een 
politiek hoogtepunt. In de verkiezingscampagne 
scoorde het milieu hoog. Het CDA 
als thermometer van het natio-

milieubeleid z'n voordeel mee kan doen? Of is het 
vaandel door de tand des tijds al zo versleten, dat 
ook voor de links de uitdaging hoe het dichtslib-

bende milieubeleid vlot te trek
ken, de verkenning van een nieuw 
en onbekend terrein betekent? nale bewustzijn liet bij monde 

van lijsttrekker Lubbers weten 
dat de C0 2 -uitstoot veel sneller 
terug moest dan tot dan was aan
genomen. 

Frank Biesboer 
In het thema komen diverse aspec

THEMA 
ten van die ecologische maat
schappijverandering aan bod: 
machtsverhoudingen, strategie, De eerste dagen van het kabinet 

traden de nieuwbakken bewinds-
lieden Aiders en Ma ij in de publi-
citeit met voorstellen als de 
tachograaf en het spitsvignet om te laten zien dat 
het menens is: milieubeleid betekent voor het 
nieuwe kabinet 'aanpakken'. 
De euforie is ondertussen voorbij. Niet vanwege 
gewenning aan ingrijpende maatregelen, alswel 
vanwege het ontbreken ervan. Het milieubeleid 
slibt dicht. Ook op het hoogste beleidsniveau is 
het besef aanwezig: als er geen nieuwe impulsen 
komen, dan lopen we vast. De organisatie Natuur 
& Milieu gaf haar jubileumcongres de titel 'Wind
kracht 9' mee, er is forse tegenwind. Binnen het 
ministerie van milieu worden sociologen in de 
arm genomen. Zij moeten helpen als deskundigen 
van maatschappelijke veranderingsprocessen. 

Ecologisering van de samenleving betekent inder
daad een diep ingrijpend maatschappelijk veran
deringsproces, en precies daarover gaat het 
thema in dit nummer van Politiek & Cultuur. Voor 
een links tijdschrift is de vraag naar het hoe en 
wat van maatschappelijke vernieuwing immers 
geen onbekend terrein: rond andere thema's, 
onder andere omstandigheden en met andere 
uitgangspunten is het al veel langer een onder
werp van links debat. Waarom zou links, dat de 
maatschappijvernieuwing in haar vaandel draagt, 
geen inzichten of ervaringen hebben waar het 
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economie, cultuur, emancipatie, 
het zijn enkele kernbegrippen die 
regelmatig terug zullen keren. 

Klarissa Nienhuys bijt het spits af met een verhaal 
over de strategie van de milieubeweging: ten 
tijde van de politieke euforie van het milieubeleid 
konden milieuorganisaties hun beste kansen en 
aanhang verwerven door het uitwerken van con
crete plannen om een ecologisering van de 
samenleving naderbij te brengen. Diverse plan
nen, variërend van 'Nederland Duurzaam' tot de 
aanpak van de mestproblematiek zagen het licht. 
Ergens in een interview noemde Nienhuys deze 
ontwikkeling de 'verambtelijking' van de milieu
beweging. Is die weg voldoende om het dichtslib
ben van het milieubeleid te voorkomen, of zou de 
milieubeweging toch ook de meer principiële kri
tiek op onze samenleving moeten verwoorden? 
Een simpel ja past niet op die vraag, concludeert 
Nienhuys, maar wie hem negeert, zal onherroe
pelijk vast komen te lopen. Ze doet voorstel voor 
een uitweg. 
Datzelfde reformisme-versus-radicalisme thema 
komt terug in het artikel van Frederik Janssens. 
Hij schrijft over de ervaringen van de Belgische 
milieupartijen Agalav en Ecolo, die op de drempel 
van de macht de ecotax in het centrum van de 
politieke besluitvorming hebben weten te bren
gen, inclusief concrete maatregelen. Macht lijkt 
in de milieubeweging een onbekend begrip: de 



milieubeweging is een door-en-door consensus
beweging. Daarmee kun je, zo blijkt, best resul
taten boeken. Tegelijkertijd zijn er vragen: is het 
veroveren van de macht wel de juiste manier om 
het bestaande milieu-vijandige systeem om te 
vormen? Loop je niet het risico zelf deel te wor
den van dat systeem en te blijven hangen in een 
eco-reformisme? Janssens onderzoekt de moge
lijkheden van een strategie gericht op bewust
zijnsverandering. Zou niet veel meer het accent 
moeten liggen op het tot stand brengen van een 
andere maatschappelijke praktijk naast het 
bestaande politieke systeem, op het scheppen van 
een nieuw collectief bewustzijn? 
Dat bewustzijnsaspect komt ook aan bod in het 
artikel van Hans-Dirk van Hoogstraten. In het offi
ciële beleid heeft het 'verinnerlijken' van een 
milieubewustzijn grote aandacht, denk maar aan 
de reclamecampagne 'Een beter milieu begint bij 
je zelf'. Milieu-ethiek is een flore-
rende intellectuele bedrijfstak 
aan het worden. Als we onszelf 
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ging heeft daarom volgens Theenes een structu
reel zwakke positie. Een echte oplossing heeft hij • 
niet; hij vestigt zijn hoop op een andere tegen
cultuur, waarin het besef centraal staat dat duur
zaamheid anders omgaan betekent met onze hui
dige manier van produceren en consumeren. 
Dat laatste komt terug in mijn eigen artikel over 
de economie. Om een verandering van produktie 
en consumptie te bereiken wordt veel aandacht 
gegeven aan milieuheffingen en de ecotax, zie 
ook het Belgische voorbeeld. Net als Janssens 
vraag ik me af of je er met dergelijke marktcon
forme instrumenten wel komt? Anders dan bij 
Janssens gaat het mij niet om de vrees voor 
'inkapseling in het systeem'. Mijn probleem is dat 
de milieubeweging een illusie creëert, wanneer 
ze de suggestie wekt dat je met de marktcon
forme maatregelen als de ecotax, het milieu 
uiterst efficiënt kunt redden. Er is namelijk iets 

mis met die doelmatigheid van de 
markt; die wordt op dit ogenblik 
bepaald door abstracte mone-

maar veranderen, dan komt het 
wel goed. Van Hoogstraten pleit 
voor een herwaardering van het 
denken over de rol van cultuur 
van auteurs als Gramsci en Althus-

'het besef groeit, 
nu nog de daden' 

taire criteria. Wil je de natuur red
den dan is een veel breder gede
finieerde doelmatigheid nodig, 
waarin het behoud van en de 

ser. Niet om ze te kopiëren: hun 
theorieën over culturele hegemo-
nie zijn in de aandacht weggezakt 
omdat ze op een veel te gesloten systeemdenken 
zijn gebaseerd. Ontdaan van dit nadeel pleit Van 
Hoogstraten voor een synthese met het meer 
individueel gerichte denken over milieu en cul
tuur. 
Het idee van de tegencultuur, waar Janssens over 
schrijft, en van de cultuur, dat bij Van Hoogstra
ten aan bod komt, is terug te vinden in het arti
kel van Piet Thoenes. In andere maatschappijver
anderende bewegingen vormde de emancipatie
gedachte een tegencultuur met een grote inner
lijke kracht. Theenes signaleert dat die tegencul
tuur tegelijkertijd een emancipatie beoogde bin
nen het kader van de bestaande cultuur, een 
poging om te veroveren wat de andere klasse, 
sekse of ras al bezit. De emancipatoire tegencul
tuur bevestigt in zekere zin de bestaande cultuur. 
Waar milieupolitiek vooral een breuk betekent 
met de dominante cultuur, kan ze zich veel min
der toelaten op de energie van het emancipatie
streven. Emancipatie ten opzichte van wat, met 
welk perspectief? Wanneer je weet dat er een 
stap terug moet worden gedaan? De milieubewe-
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concrete zorg voor de natuur cen
traal staat. Of om het anders te 
stellen: in de huidige concurren
tieverhoudingen gaat een bedrijf 

ten gronde dat 'te veel' doet aan het milieu; je 
moet dat omkeren naar een situatie waarin een 
bedrijf ten gronde gaat dat 'te weinig' aan het 
milieu doet. Dus geen afkeer van de economie, 
maar een ingrijpende verandering ervan. 

Een ecologisering van de samenleving betekent 
inderdaad een diep ingrijpende maatschappijver
andering, met aanzienlijke consequenties. Te veel 
heerst echter het idee dat we met 'enkele aan
passingen' en wat 'marktconforme maatregelen' 
al een heel eind kunnen komen en zelfs succes 
zullen hebben. Wanneer dan ook maar even die 
consequenties aan de deur kloppen, schrikken we 
terug: het gaat toch ook om de werkgelegenheid, 
onze concurrentiepositie, enzovoorts. De teneur 
van de artikelen in dit thema is dat het er vooral 
om gaat te overdenken hoe een samenleving met 
dergelijke consequenties kan leren leven, om 
daar creativiteit, politieke wilskracht en ervaring 
op los te laten. Ook voor links betekent het los
trekken van het milieubeleid de verkenning van 
nog veel onbekend terrein. 
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Strategie en milieu 

Volgens de natuur- en milieubeschermingsorga
nisaties is het milieubeleid in Nederland ver bene
den de maat. De politiek laat het bovendien op 
essentiële punten volledig afwe-
ten. De vraag is welke strategie 

waar de organisaties solide afspraken met elkaar 
kunnen maken en coördinatie en afstemming kan 
plaatsvinden. De twee beschikbare netwerk-orga-

nisaties, het Landelijk Milieu 
Overleg (LMO) en de Stichting 

men zou kunnen volgen om hierin 
verandering te brengen. Klarissa Nienhuys 

Natuur en Milieu (SNM), zijn hier
toe niet in staat. 

Natuur & 
milieubescherming THEMA 

Het LMO noch de SNM hebben 
noch de formele en gedelegeerde 
macht noch het vermogen om de 
natuur & milieubescherming te In de Nederlandse diskussie over 

het milieubeleid en alles wat daar-
mee samenhangt wordt vaak 
gesproken over dé milieubewe-
ging. Er zijn mensen die bij het woord milieube
weging voornamelijk denken aan activisten, dat 
wil zeggen publiek zichtbaar agerende en bewe
gende personen. In het verlengde daarvan wor
den nogal eens de activiteiten of opvattingen van 
de Vereniging Milieudefensie (VMD) als represen
tatief voor dé milieubeweging opgevoerd1. 
Enigszins milieukundig onderlegde sociologen en 
politicologen bedoelen met dé milieubeweging 
gewoonlijk het totaal of een subtotaal van aller
lei organisaties, die op het gebied van natuur en 
milieubescherming werkzaam zijn2-4. 
Teneinde verwarring te voorkomen hanteer ik in 
het navolgende 'de natuur & milieubescherming' 
als term voor de optelsom van alle Nederlandse 
non-gouvernementele non-profit organisaties 
(ngo's), die zich inzetten voor bescherming, 
behoud en herstel van natuur, milieu en land
schap. Deze definitie komt mijns inziens overeen 
met wat de meeste natuur- en milieuorganisaties 
gewoonlijk bedoelen als ze het zelf over dé 
milieubeweging hebben. 

De natuur & milieubescherming bestaat wel als 
collectief, maar opereert zelden formeel of stra
tegisch als zodanig. Als er al een wil is tot strate
gische samenwerking, dan ontbreekt er een plek 
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coördineren en te vertegenwoor
digen, of het moet zijn bij een
malige en kortdurende activitei-

ten. Geen van beide netwerk-organisaties geniet 
voldoende vertrouwen van de overige natuur- en 
milieubeschermingsorganisaties om ten behoeve 
van een gezamenlijke strategie als voorzitter en 
coördinator voor en namens het collectief te kun
nen optreden. 
Dit geeft de natuur & milieubescherming een 
relatief zwakke positie in langdurige confronta
ties met andere maatschappelijke partijen. Dat 
zijn velen in de natuur & milieubescherming als 
een serieus probleem gaan zien en leidde in 1989 
tot een poging om tot een hechtere samenwer
king te komen. 
De aanleiding daartoe vormde een ingrijpende 
verandering in de politieke en publieke perceptie 
van het milieuprobleem en de -mede daardoor
veranderde positie van de natuur & milieube
scherming. Deze veranderingen voltrokken zich 
ongeveer in de periode 1983-1989. 

Omslag in het beleid 
De verandering in de perceptie van de milieupro
blematiek begon internationaal en werd uitein
delijk nationaal en politiek vertaald. Belangrijke 
internationale 'milieu'gebeurtenissen waren in 
volgorde van opkomst: het gat in de ozonlaag 
(1984), het broeikaseffect (1985), Chernobyl 



(1986) en het Brundtlandrapport (1987). Nationaal 
volgden daarop het rapport Zorgen voor Morgen 
(1988), het Nationaal Milieubeleidsplan en het 
Natuurbeleidsplan (1989). 

Vanaf 1985 ontstond er een snel groeiende com
munis opinio onder de meest betrokken weten
schappers over de interpretatie van de beschik
bare feiten aangaande de ozonlaag en het broei
kaseffect. Onzekerheden in aanmerking genomen 
was het beleidsadvies alom: kies een no-regret 
policy. Als je wacht tot het zeker is, is het te laat. 
Beide milieuproblemen werden internationaal 
relatief snel als een politiek probleem geaccep
teerd. 
De World Commission on Environment and Deve
lopment werd in 1983 ingesteld op verzoek van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 
Ze publiceerde haar bevindingen in 1987 in het 
rapport Our Common Future ofte-
wel het Brundtlandrapport5. De 
betekenis daarvan begon lang-
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ger telkens opnieuw haar standpunt hoeven te 
verdedigen. De ernst van de situatie was erkend. • 
De aankondiging dat er een Nationaal Milieube
leidsplan zou komen - een nog nooit eerder ver
toond gezamenlijk werkstuk van vier ministeries 
(VROM, EZ, L&V, V&W) als de beleidsmatige vert
aling van Zorgen voor Morgen -leek daarvan een 
bevestiging. 
Groot was de woede toen bleek dat het NMP 
geenszins de vertaling van Zorgen voor Morgen 
bevatte. Het NMP is een moeizaam bevochten 
compromis tussen de meest betrokken ministe
ries. Bij het afwegen van belangen, zoals dat in de 
politiek heet, hadden natuur en milieu weer het 
onderspit gedolven. Dankzij het stugge verzet 
van EZ, L&V en V&W was de verhoopte grote stap 
voorwaarts ten gunste van natuur & milieu een • 
hinkje op de plaats geworden. 
De boodschap van het rapport Zorgen voor Mor

gen houdt in dat de uitstoot van 
milieuvervuilende stoffen natio
naal binnen één generatie met 

zaam door te dringen. 
Intussen zette de Nederlandse 
minister van VROM het Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene aan het werk. Het 

'grote stap voorwaarts 

werd hinkje' 

75-90% moet dalen om tot duur
zame randvoorwaarden voor de 
bescherming en het herstel van 
natuur en milieu te komen. 

rapport van het RIVM Zorgen voor 
Morgen verscheen in 1988. Het was 
het eerste omvattende overzicht 
van de toestand van het milieu in Nederland, 
geplaatst in een Europese en mondiale kontekst, 
en de te verwachten ontwikkelingen in die toe
stand tot het jaar 2010. Het was uitdrukkelijk 
opgesteld ter voorbereiding van het Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP)6. 
Een jaar later volgden het NMP en het NBP. De 
natuur & milieubescherming reageerde gemengd: 
verbijsterd, woedend, met pragmatisch optimisme 
of onverstoorbaar doorgaand op de ingeslagen 
weg. Deze reacties zijn illustratief voor het strate
gische probleem van de natuur & milieubescher
ming: het milieuprobleem kan op verschillende 
manieren gedefinieerd worden en zo ook de rol 
van (delen van) de natuur & milieubescherming. 

De structurele kant van het 
milieuprobleem 

Tot 1989 is het werk van de natuur & milieube
scherming sterk getekend door het streven naar 
maatschappelijke en politieke erkenning van de 
natuur en milieuproblematiek als geheel. De 
publicatie van Zorgen voor Morgen leek erop te 
wijzen dat de overheid de samenhang en de grote 
lijnen van de milieuproblematiek eindelijk door 
had. De natuur & milieubescherming was niet lan
ger een roepende in de woestijn. Ze zou niet lan-
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Ongeveer elk hoofdstuk van Zor
gen voor Morgen eindigt voor de 
goede verstaander met de mede
deling: al worden de beste tech-

nische maatregelen toegepast die er op de markt 
te krijgen zijn, ongeacht de kosten, dan nog zul
len de gewenste reduktiepercentages niet 
gehaald worden. 
Om de voor natuur en milieu benodigde doelstel
lingen te realiseren zullen (in de energiesector, de 
landbouw, het verkeer, etcetera) volumemaatre
gelen en structurele maatregelen (efficiency ver
betering, andere produktietechnieken, volledig 
hergebruik) genomen moeten worden. 
Dat dit sociale of economische consequenties zou 
kunnen hebben, werd in Zorgen voor Morgen aan 
de intelligentie van de lezer over gelaten. 'Daar 
zijn wij niet voor opgeleid', zou een van de 
samenstellers van Zorgen voor Morgen daarover 
later opmerken. 
Op de laatste pagina van de Nationale Milieuver
kenning 1990-2010, gepubliceerd in 1991, valt 
echter te lezen?: 
'Naarmate de technologische aanpassingsmoge
lijkheden, binnen de beperkte tijd die voor de 
maatregelen beschikbaar is, uitgeput raken, zal 
dat des te meer nopen tot een fundamentele her
ziening van onze verwachtingen over de aard en 
de omvang van de 'economische' groei.' 
Van de structurele boodschap in Zorgen voor 
Morgen is in het NMP niets terug te vinden. Het 



uitgangspunt van het NMP is een CPB-scenario 
waarin het Bruto Nationaal Produkt tussen 1985 
en 2010 verdubbelt. Deze produktiegroei staat 
nergens in het NMP ter discussie en wordt sinds
dien door de politiek als vanzelfsprekend aange
nomen. 
Het NMP gaat er vanuit dat het aantal auto's in 
het jaar 2010 anderhalf keer zo groot zal zijn als 
in 1985; het aantal woningen toeneemt van vijf 
naar zes miljoen bij een gelijkblijvende bevol
kingsomvang; Schiphol in tien jaar anderhalf keer 
zoveel passagiers krijgt; het elektriciteitsverbruik 
in 2010 anderhalf keer groter zal zijn en de afval
stroom zal ondanks alle NMP-maatregelen in die
zelfde periode nog met veertig procent in volume 
toenemen. 
De NMP-maatregelen compenseren voornamelijk 
de vervuiling als gevolg van de groei van de pro
duktie, terwijl die produktiegroei nodig wordt 
geacht om het milieubeleid te financieren. 

De absurditeit hiervan is de afgelopen jaren her
haaldelijk door tal van economen, waaronder het 
hoofd van de Afdeling Milieustatieken van het 
CBS, naar voren gebrachtB. 
In de huidige economische verhoudingen gene
reert dertig procent van de activeiten zeventig 
procent van de groei van produktie en consump
tie en dat zijn tegelijkertijd de meest vervuilende. 
De kosten van de schade door de vervuiling en het 
herstel van de gevolgen worden grotendeels niet 
betaald. Een kwart van de activiteiten draagt 
helemaal niet bij aan de groei. Met andere woor
den: als je de vervuiling echt terugdringt, ont
staat er een rem op de groei. Schonere sectoren 
kunnen wel snel uitbreiden maar daar stijgt de 
arbeidsproduktiviteit minder. 

Samenwerken of niet 
De natuur & milieubescherming reageerde in eer
ste instantie met een verrassend vertoon van 
eensgezindheid. Achtenveertig organisaties 
onderschreven een manifest van tien punten voor 
een duurzame ontwikkeling inclusief volume
maatregelen9. Hierin kwamen de volgende min 
of meer sociaal-economische eisen naar voren: 
- milieuheffingen op sterk verontreinigende 

activiteiten leggen; de belasting op arbeid en 
de BTW op milieuvriendelijke produkten en 
diensten verminderen 

- tien miljard extra per jaar voor het milieu, de 
helft via de overheid, de andere helft door het 
bedrijfsleven te financieren. Daarbij moet er 
een inkomensgarantie gelden voor de laagste 
inkomens. 

Tal van natuur & milieuorganisaties deden mee 
aan een grote bijeenkomst in Boxtel in augustus 
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1989 in het kader van de verkiezingen, waar Lub
bers zich min of meer commiteerde aan een 
mogelijke aanscherping van het NMP. Het LMO 
organiseerde in oktober 1989 een campagne 
onder hoogleraren en maatschappelijke organi
saties om het NMP verder aangescherpt te krij
gen. 
Omstreeks dezelfde tijd besloot de SNM om te 
proberen of er een betere samenwerking binnen 
de natuur & milieubescherming te bereiken was. 
Dat zou voor de SNM een betere positie in het 
lobbywerk op de departementen en in de politiek 
kunnen betekenen en een basis voor beïnvloe
ding van de institutionele sociaal-ekonomische 
kaders te bieden 1 o_ 
Na een jaar praten produceerde een daartoe 
ingestelde werkgroep medio 1991 een nota met 
uitgangspunten voor samenwerking 11_ 

In deze nota staat een uitdrukkelijke kritiek op de 
voortdurende groei van produktie en consumptie 
als centraal uitgangspunt voor het beleid. De pro
duktiefaktor milieu is veel te goedkoop, en met 
name arbeid duur en relatief zwaar belast. 
De nota constateert vervolgens: 
Een andere verdeling van de kosten van produk
tietaktoren arbeid, kapitaal, milieu en grondstof
fen laat het huidige patroon van uitgaven en 
inkomsten in de maatschappij niet ongemoeid. 
Binnen de Nederlandse natuur- en milieu-organi
saties bestaat overeenstemming over de nood
zaak van ingrijpende veranderingen in onze pro
duktie- en consumptiestructuur. Dit kan onder 
andere worden bewerkstelligd met financieel
economische instrumenten naast en in aanvulling 
op meer directe normstelling via geboden en ver
boden (. .. ). 
(E)en herwaardering van maatschappelijke nor
men en waarden ( ... ) en het herformuleren van 
sociaal-economische en maatschappelijke doel
stellingen of concretisering daarvan zijn van 
wezenlijk belang voor een goed natuur- en 
milieubeleid. De gezamenlijke natuur- en milieu
organisaties rekenen het daarom tot hun taak 
hieromtrent stelling te nemen en het maatschap
pelijk debat hierover sterk te stimuleren. 
De ontwikkeling naar een ecologisch duurzame 
samenleving kan met aanzienlijke sociale span
ningen gepaard gaan, gelet op de belangen die in 
het geding zijn, hetgeen ook geldt voor het hand
haven van een ecologisch duurzame samenleving. 
Voor beide geldt dat er ruimte moet zijn voor 
sociale dynamiek en voor constructieve oplossin
gen voor sociale spanningen. ( ... ) (De) tot stand
koming en handhaving van een ecologisch duur
zame samenleving dient verenigbaar te zijn met 
de uitgangspunten van onze democratie." 
Van de aldus bedoelde samenwerking is niets 



terecht gekomen. Er is uiteindelijk alleen een 
pragmatisch samenwerkingsplan opgesteld, 
bestaand uit afspraken 'op de werkvloer' om 
enigszins gecoördineerd het mestprobleem te lijf 
tegaan12. 

Positieve benadering 
Vooral de grote natuurbeschermingsorganisaties 
achten het voeren van een geformaliseerde geza
menlijke strategie bedreigend voor hun eigen 
positie. Men acht het wenselijker om formeel 
geen gezamenlijke strategie te hebben, want dan 
kan men daar ook niet op aangesproken worden. 
De reden lijkt hoofdzakelijk gelegen in de angst 
voor ledenverlies bij de verschillende organisa
ties. 
In de periode 1983-1989 is de aanhang van de 
grootste natuur- en milieuorganisaties middels 
systematische campagnes ongeveer verdrievou
digd van een half tot anderhalf 
miljoen leden en donateurs. Deze 
goed georganiseerde ledenwer-
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van vervoer of energiegebruik, evenals het 
recente Actieplan Nederland Duurzaam van Ver- • 
eniging Milieudefensie 14. 
Deze veranderde zelfopvatting is deels een weer
spiegeling van de gewijzigde opvatting van 
VROM, een niet onbelangrijke subsidiegever bij 
het maken van dit soort rapporten, over de rol 
van de natuur & milieubescherming. 
Tot voor kort beschouwde het ministerie van 
VROM de natuur & milieubescherming vooral als 
een lastige maar noodzakelijke achterban. Zoiets 
als het VNO voor EZ en het Landbouwschap voor 
(toen nog) L&V. 
VROM moet nu echter de uitvoering van het NMP 
coördineren en doen realiseren. In deze taak
opvatting wordt de natuur & milieubescherming 
voornamelijk als een communicatiekanaal en als , 
instrument voor beleidsimplementatie gezien. 
Voor deze beleidsimplementatie in het kader van 

het NMP worden aanzienlijke 
bedragen, in de vorm van project
subsidies, ter beschikking gesteld. 

ving ontstond als reactie op de 
dreigende afname van subsidies 
en teruglopende ledenaantallen 
in de no-nonsens sfeer van het 
begin van de jaren tachtig. 

1produktiefactor milieu 

is veel te goedkoop' 

In het NMP is geheel volgens 
moderne reclame- en communi
catieopvattingen een doelgroe
penbeleid geformuleerd. Volgens 

De betreffende organisaties moe
ten nu zeer veel mensen te vriend 
houden, die vanwege hun zorg 
voor natuur en milieu lid zijn geworden. Momen
teel lijken de ledenaantallen weer te stabiliseren 
of terug te lopen. Men wil uit het oogpunt van 
ledenbinding een positief imago uitstralen en zo 
weinig mogelijk geassocieerd worden met poli
tiek gekrakeel. 
Men concentreert de werkzaamheden en de 
public relations dus op wat de achterban graag 
wil horen. Over mogelijk onaangename klin
kende consequenties van serieus milieubeleid 
moet iemand anders het maar hebben. 
Men wil nog wel bij de leden een beroep doen op 
het individueel verantwoordelijkheidsgevoel: 
afval scheiden en energiebesparen en wat minder 
kilometers als het kan, maar daar houdt het wel 
op. 
Sommige meer uitgesproken milieu-organisaties, 
die overigens wel voor een gezamenlijke strate
gie voelen, geven ook de voorkeur aan een posi
tieve opstelling. Volgens hen is sinds 1989 de 
'negatieve' fase van het signaleren van het 
milieuprobleem achter de rug en men kan zich nu 
'constructief' met het vinden van oplossingen 
gaan bezig houden13. 
De praktische uitwerking van deze houding is te 
vinden in diverse rapporten van SNM en VMD met 
trendbreukscenario's, bijvoorbeeld op het gebied 
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deze opvattingen is de natuur & 
milieubescherming voor vele bur
gers een betrouwbaarder bron 
van informatie inzake milieupro-

blemen dan de overheid zelf. Hondebrokjes wor
den in de reklame per slot van rekening ook niet 
door de producent zelf maar door een daartoe 
ingehuurde kennelhouder aanbevolen. 
Bovendien is de achterban van de natuur & 
milieubescherming gezien zijn recente groei zelf 
een doelgroep geworden. Die moet zelf ook nog 
alledaagse milieuvriendelijke gewoontes leren. 
En zoals iedere milieuvoorlichter weet, dan hoor 
je positieve en geen negatief overkomende ver
halen te vertellen. Er zijn ook in het hier en nu 
nog zoveel praktische problemen op te lossen, 
dat moeilijke verhalen over de toekomst van de 
samenleving voor veel activisten wel kunnen 
wachten. 

Denken over de toekomst 
Over het algemeen wordt in de natuur & milieu· 
bescherming wel erkend dat het wenselijk zou 
zijn, als een bepaald deel van de natuur & milieu· 
bescherming zich een politiek zeer principiële 
(niet te verwarren met dogmatische) houding zou 
aanmeten en het milieudebat zou proberen te 
politiseren. Maar geen enkele organisatie lijkt 
daartoe bereid of in staat. De oplossing voor dit 
strategieprobleem van de natuur & milieube
scherming lijkt buiten de natuur & milieubescher-



ming te moeten worden gezocht. 
In 1977 voorspelde de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid dat de samenleving 
onvermijdelijk voor de keus zou komen te staan 
tussen verder aantasting van het milieu en een 
vermindering va:1 de levensstandaard. 
Wat in de eerder genoemde samenwerkingsnota 
niet staat (want dat was te controversieel) is dat 
én veel minder milieuvervuiling, én minder werk
loosheid én behoud van koopkracht voor ieder
een vrijwel zeker onmogelijk is. En dat de inhoud 
van het begrip koopkracht in het licht van de 
milieuproblematiek weleens op de helling zou 
kunnen komen te staan. 
Wat er ook niet in staat is dat natuur- en milieu
problematiek merkwaardig afwezig is in het hui
dige debat over de verzorgingsstaat. 
De natuur & milieubescherming heeft eigenlijk 
geen mensen in huis die daar wat zinnigs over 
kunnen zeggen. Typerend is, dat in het - overi
gens buitengewoon technocratische - rapport 
Actieplan Nederland Duurzaam de twee laatste 
hoofdstukken, over 'milieu en sociaal-democra
tie' respectievelijk 'marktconform milieubeleid', 
op persoonlijke titel door medewerkers van 
wetenschappelijke bureau's van politieke par
tijen zijn geschreven. 
Men vertoont in de natuur & milieubescherming 
al even naïeve reacties als de gemiddelde Neder
lander. Men wil niet horen dat de koopkracht 
mogelijk achteruit gaat en men wil niet praten 
over de mogelijke consequenties. 
Het komt niet bij hen op dat de ervaring van 
maatschappelijk welbehagen in de toekomst mis
schien ook nog met een paar andere zaken zou 
kunnen samenhangen. En dat een discussie over 
wat belangrijk voor de toekomst is misschien zelfs 
een aangenamer of op zijn minst acceptabeler 
maatschappijbeeld voor een milieukundig 
gesproken duurzame samenleving zou kunnen 
opleveren in vergelijking met de huidige samen
leving. 
Over het algemeen communiceren milieu-activis
ten in nogal calvinistische termen over de toe
komst of in saaie, technocratische termen. Dat 
hebben ze zelf niet zo in de gaten, want in de cul
tuur van milieu-activisten vertegenwoordigen 
'sober' en 'minder' een positieve waarde en zijn 
'lekker', 'veel' en 'luxe' verdacht. 
Het denken in de natuur & milieubescherming 
wordt bovendien sterk beïnvloed door het grote 
aantal mensen dat geselecteerd is op hun affini
teit met bèta-denken. Om in de discussies over
eind te blijven moet je om kunnen gaan met veel 
cijfers en getallen over zure regen, ammoniak, 
zwaveldioxide en verkeersstromen, en anders wel 
met biologische processen, ecosystemen en het 
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belang van het regenwoud. 
Het gevolg is dat zeer weinig mensen die tot het 
kader van de natuur & milieubescherming beho
ren, denken in termen van sociale verandering. 
Dat de waarden en normen moeten veranderen is 
wel duidelijk, maar waar een gemiddelde Neder
lander anno 2010 aangename gevoelens, zoals 
veiligheid, geluk of luxe, aan zou kunnen ontle
nen is totaal onduidelijk. En hoe een maatschap
pij verandert al evenmin. 

Voor het ontwerp van een toekomstvisie zal de 
natuur & milieubescherming mijns inziens buiten 
zichzelf moeten treden en een hybride forum van 
wetenschappers, politici en vertegenwoordigers 
van relevante belangenorganisaties de vraag 
moeten voorleggen: Als dit onze materiële rand
voorwaarden zijn, hoe kan de samenleving er dan 
op termijn uitzien en wat betekent dat voor de 
politieke keuzes van nu?" En dan niet onmiddel
lijk weglopen als het antwoord niet bevalt, maar 
doorvragen. 

Klarissa Nienhuys is milieukundige 
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Milieu en cultuur 
De actuele betekenis van het ideologie-begrip 

Over milieu en cultuur is de laatste jaren heel wat 
geschreven. Het is zonneklaar dat we leven in een 
milieu-vijandige cultuur. Auteurs als Wouter Ach
terberg en Wim Zweers 1 wijzen er 
op dat de normerende werking 

dan de tijdgeest: er is in de debatten over een 
hegemoniale cultuur en over ideologie sprake 
van een verlammende eenzijdigheid. Ik wil dit 

laatste aantonen via deze 
omweg: eerst wordt het een en 

van onze cultuur gericht is op 
materiële verrijking; we kunnen 
spreken van een technologische 
cultuur die gedomineerd wordt 
door beheersbaarheidsdenken. 

Hans-Dirk van Hoogstraten 
ander aan de orde gesteld over de 
relatie cultuur-natuur zoals Freud 
naar voren heeft gebracht. Ver
volgens komen de hiermee ver
band houdende overwegingen 
van Hans Achterhuis ter sprake, 

THEMA 
De redactie vroeg mij om een bij
drage in verband met deze pro
blematiek. De vraag werd toege-
spitst op het opvallende accentverschil tussen het 
cultuur-debat zoals het in de zestiger en zeventi
ger jaren werd gevoerd en de geluiden die nu te 
vernemen zijn. Ging het toen vooral over de cul
tuur (de bovenbouw) als hegemoniale macht, nu 
mondt het uit in pleidooien voor een andere cul
tuur, variërend van reclamespotjes via onderwijs 
tot het schetsen van een wervend ecologisch per
spectief. Het lijkt wel of de cultuur een verzame
ling is geworden van de individuele wensen van 
ons allemaal tezamen; de analyse van de rol van 
de cultuur lijkt net als onze samenleving geato
miseerd. Men kan zich afvragen of uit de debat
ten van toen geen nieuwe conclusies te trekken 
zijn binnen het actuele milieu-debat. 
Om op deze uitdagende vraagstelling een ant
woord te kunnen geven, moet kritisch gekeken 
worden naar de debatten van enkele decennia 
geleden waarop de redactie het oog heeft. We 
hebben met twee dingen te maken die nauw met 
elkaar samenhangen. Ten eerste is Marx uit de 
publieke discussie verdwenen en ten tweede is 
daarvoor nog een andere reden aan te dragen 
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die indringend over de schaarste
cultuur schreef, in het spoor van 
de fransedenker René Girard. Als 

ik daarna de ideeën van de op Marx geerinteerde 
denkers Antonio Gramsci en Louis Althusser kort 
schets, tracht ik met behulp van de eerder 
genoemde benaderingen de tekorten in dit soort 
marxistische cultuur-denken aan te geven. Pas als 
we zo ver zijn is het naar mijn idee mogelijk om 
de positieve, heden ten dage nog zeer actuele 
elementen uit het vroegere cultuurdebat naar 
voren te halen -wat ik als laatste deel van mijn 
bijdrage dan ook wil doen. 

Driften 
Freud heeft de trend gezet inzake de tegenstel
ling cultuur-natuur. Bij hem is de cultuur een 
gebied van sublimatie en Triebverzicht2. Van 
nature is de mens een driftmatig wezen, maar in 
een geciviliseerde samenleving is het onmogelijk 
om aan de bevrediging van de driften toe te 
geven. Wat een natuurlijk gegeven is wordt 
omgesmeed in een esthetische of morele hande
ling, die in een bestaande cultuur past. Voor 
Freud was dit een noodzakelijk gegeven dat 
behoorde tot het wezen van de civilisatie . 



Deze theorie doet nu verouderd aan, omdat de 
cultuur sinds Freud een omslag heeft doorge
maakt. Leefde hij in een victoriaanse fin-de-siècle 
sfeer, waarin de driften inderdaad onderdrukt 
werden en het afzien van lustbevrediging een 
formele deugd heette, onze cultuur is nu juist uit 
op het omgekeerde. Aan lustbevrediging van 
allerhande soort en aard is geld te verdienen. Het 
gaat er in onze cultuur juist om dat we onze pre
ferenties volledig hun gang kunnen laten gaan, 
dat we kunnen kiezen wat we willen: bevrediging 
in 'sex, food and car, justas you like it'. Natuurlijk 
bloeide het bordeel-wezen in de tijd van Freud 
(die trouwens een heel tijdperk meemaakte in 
zijn lange leven) en natuurlijk bestaan er in onze 
samenleving evengoed als toen de fatsoensnor
men; toch zou niemand het vandaag de dag in z'n 
hoofd halen om de cultuur te betitelen als het ter
rein waar men afziet van driftbevredig ing. 

Het gaat vooral om een verschil in 
mentaliteit. Freud shockeerde 
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hand krijgt. Ze blijven bestaan: iedere zoon wil 
zijn vader vermoorden, maar van de werkelijke 
moord wordt afgezien en dat kan ook omdat de 
cultuur compensaties biedt. 

Schaarste 
Het zwakke van cultuurtheorieën als die van 
Freud is, dat alles verklaard en beredeneerd 
wordt vanuit psychologische gegevens. Freud 
claimt te weten hoe het psychisch apparaat in 
elkaar steekt. Hij de-centreert het bewust hande
lende ik door het sterk afhankelijk te maken van 
het onbewuste het, waar het zwaartepunt van 
het menszijn is gelegen. Met de woorden van Ton 
Lemaire: 
'De cultuurgeschiedenis is daarom in Freuds ogen 
de geschiedenis van de onderdrukking en trans
formatie van 's mensen grondverlangen; het hele 
leven, zowel van het individu als van de soort, is 

zo bezien het verloop van het con
flict tussen het lustbeginsel en het 
re a I i te itsbeg i nse I. •4 

vele van zijn tijd- en klassegeno
ten door er op te wijzen dat de 
mens helemaal niet zo'n superi
eur autonoom subject is als men 
in de verlichtingstraditie graag 

'mensen bootsen elkaar 

voortdurend na' 

Voor machtsverhoudingen die in 
cultuur en maatschappij vorm 
hebben gekregen op politiek, juri
disch en institutioneel niveau is in 

voor waar hield. Het /eh is afhan-
kelijk van het Es en het gedrag 
dat ten toon wordt gespreid om 
een goede indruk op anderen te maken is afge
leid van het Ueberich. Hieruit komt een merk
waardige, gedateerde, maar nog altijd fascine
rende cultuur-theorie naar voren. De mens is van 
nature een wezen dat bezeten is door driften, 
waarvan eros en thanatos de voornaamste zijn, 
zeg levens- en doodsdrift. Om een geordende 
samenleving in stand te houden is het echter 
nodig vormen te vinden waarin de aggressieve 
seksualiteit en moorddadigheid een acceptabele 
vorm krijgen. Het afzien van de directe uiting van 
de driften krijgt vorm in een omvorming: van 
natuur (het driftmatige) in cultuur (het cre
atieve). 
Interessant is, dat Freud zich de moeite heeft 
getroost om te laten zien hoe cultuur zich ont
wikkelt. Hij gebruikt daarvoor zijn beroemde 
mythische vertellingen, waarin hij tracht duidelijk 
te maken dat aan de oorsprong van de traditie die 
zich tot cultuur ontwikkelt gewelddadigheden 
liggen. In de verhalen over de oerhorde en over 
Oedipus laat hij zien dat de vadermoord noodza
kelijk is om voort te kunnen. In Oer Mann Moses 
wordt dit gegeven op symbolisch-religieus niveau 
getild, maar de boodschap is geen andere. 
Typisch voor de voortschrijdende cultuur is dat 
men de natuurlijke impulsen steeds beter in de 
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dit soort theorieën weinig belang
stelling te bespeuren. Toch zijn de 
hier geschetste gegevens van 
groot belang om een visie op het 

thema 'milieu en cultuur' te kunnen ontwikkelen. 

Een voorbeeld van dit laatste is de bestseller van 
Hans Achterhuis over het fenomeen schaarste.s 
Ook hier is het centrale gegeven een typische 
eigenaardigheid van 'het verschijnsel mens': de 
begeerte en de neiging om anderen na te doen. 
Achterhuis meent dat het probleem van de 
schaarste in eerste instantie in de mens zelf zit. 
Let wel: het gaat dan over een economisch gege
ven, dat elk economisch leerboek als axioma 
gebruikt. 
Achterhuis' theorie is snel verteld. De opkomst 
van de Nieuwe Tijd onderscheidt zich onder 
andere hierin van de middeleeuwen, dat de men
sen als gelijken werden gezien. Hij beschouwt dit 
als een fundamentele verandering in de westerse 
cultuur en hij wijst het begin ervan aan in de 17de 
eeuw, met name bij de Engelse filosoof Thomas 
Hobbes. Hij legt er dan de nadruk op dat in een 
cultuur waarin alle mensen principieel als gelijke 
burgers worden beschouwd, de begeerte de kans 
krijgt zich ongebreideld te ontwikkelen. Aan de 
bevrediging van de begeerte is geen eind omdat 
mensen óók nog eens wezens zijn die elkaar 
voortdurend nabootsen. Dit betekent dat ieder 
wil hebben wat een ander heeft, vooral wanneer 



het als mooier en beter wordt ervaren. Hiermee is 
het principe van de ongelimiteerde groei en, als 
pendant, van de schaarste gegeven. 
Achterhuis leunt hier zwaar op de franse denker 
René Girard. In diens theorieën over het ontstaan 
van culturen zijn frappante overeenkomsten met 
die van Freud te onderkennen. Sterker nog dan 
Freud accentueert Girard het gewelddadige 
karakter van het ontstaan van culturen. Hij ver
bindt het oer-gegeven van de mimetische 
(=nabootsende) begeerte met het zondebok
mechanisme en zo ontstaat een fascinerende visie 
op het offer dat noodzakelijkerwijs gebracht 
moest worden om gemeenschappen in stand te 
houden en ze de gelegenheid te bieden zich te 
ontwikkelen tot geciviliseerde samenlevingen6. 
Girard laat, onder andere in studies over 
beroemde romanciers, zien dat in de moderne 
westerse samenleving de vergelijking en het 
nabootsen steeds meer kans krijgen omdat de 
hiërarchie verdwijnt en de gelijkheid voort
schrijdtl. 
Hier kan volgens Girard een ontwikkeling worden 
geconstateerd die zorgen baart. De moderne 
samenleving verliest het besef voor de mythische 
orde en voor het goddelijke gezag. Maar daar
mee is het oer-gegeven van de mimetische 
begeerte nog niet verdwenen. Precies dit gege
ven pakt Achterhuis op en hij laat zien tot welke 
rampzalige gevolgen dit leidt. Was er in vroegere 
samenlevingen een kans om deze kracht in te 
dammen door de mensen hun plaats te wijzen, nu 
kan ieder streven naar de bevrediging van steeds 
maar weer nieuwe behoeften. De samenleving 
speelt er op in door te produceren zonder eind. 
Maar omdat ook de begeerte geen eind kent, 
wordt de schaarste niet opgeheven. Het enige 
wat gedaan kan worden is, met een beroep op 's 
mensen redelijkheid, aan het licht brengen hoe 
het schaarste-mechanisme werkt. Ook moet dui
delijk worden gemaakt dat er genoeg voor alle 
aardbewoners is om in vrede en een zekere wel
stand met elkaar te kunnen leven. 

Appèl op de mens 
We stuiten hier op een houding die op het ogen
blik heel gebruikelijk is bij denkers en schrijvers 
over de relatie cultuur - milieu. Het is zoals de 
redactie in haar probleemstelling vermoedt: aan 
de cultuur wordt een normerende werking toe
gekend en de huidige cultuur is vooral gericht op 
materile verrijking. Omdat de cultuur technolo
gisch van aard is en geleid wordt door beheers
baarheidsdenken ligt dit ook erg voor de hand. 
Het enige wat hierin dan nog verandering zou 
kunnen brengen is het appèl op de mens als 
wezen dat zelf afhankelijk is van het ecologisch 
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evenwicht en dat verantwoordelijkheid draagt 
voor zijn handelen. In dit kader dient de mens als • 
cultuur-scheppend wezen zo veel mogelijk infor
matie te ontvangen over de vernietiging van de 
natuur. Als achterliggende gedachte geldt, dat 
confrontatie van de gevolgen van zijn handelen 
tot ànder handelen zal leiden. Het zijn de men
sen-samen die de cultuur veranderen en informa
tie is hierbij een cruciaal moment. 
We zitten hiermee midden in het milieu-ethische 
debat. De cultuur werkt normerend; de ethiek is 
de reflectie op normen, waarden en regels en het 
daarmee samenhangende handelen. Als de 
ethiek doorvraagt naar de oorsprong van de nor
men en de normerende krachten, dan stuit ze 
inderdaad op de technologische beheersingscul
tuur. Hierin is de zojuist genoemde visie op 1 

schaarste van groot belang. 
In een visie als deze wordt gesuggereerd dat 
vooral het consumeren en het overvloedige aan
bod van de markt tot deze situatie leiden. Wan
neer de mensen zouden beslissen dat het nu wel
letjes is met dat consumeren, wanneer ze de 
mimetische begeerte zouden weten te overwin
nen, dan zou ook het aanbod verminderen. Ten 
gevolge daarvan zou er minder geproduceerd en 
dus ook minder vervuild hoeven te worden, ja, er 
zou een betere verdeling van de beschikbare mid
delen en goederen tot stand kunnen komen. 
Milieu-filosofie, milieu-ethiek en milieu-kunde 
beijveren zich argumenten aan te dragen die 
bruikbaar zijn om de cultuur ten goede te beïn
vloeden. De gegevens die ons worden voorgeto
verd zijn divers, maar stuk voor stuk zwaarwe
gend. 

Bovenbouw 
Zoals gezegd is er een opvallend verschil met cul
tuurtheorieën die in de zestiger en zeventiger 
jaren opgang maakt::n. Ik wil nu nagaan of waar
devolle elementen uit het cultuurdebat van des
tijds, waaraan de namen van Gramsci en Althus
ser onlosmakelijk zijn verbonden, de heden
daagse discussie niet wat verder zouden kunnen 
helpen. De geschriften van Gramsci (1891-1937) 
hebben veel invloed uitgeoefend op Louis Alt
husser. In de debatten rond deze denkers wordt 
de cultuur op een heel eigen manier benaderd. 
Uitgangspunt is machtsgebruik in verband met 
klassentegenstellingen. De grote nadruk op dit 
facet kan alleen begrepen worden tegen de ach
tergrond van de analyses van het kapitalisme die 
er aan ten grondslag liggen. Alle produktie en 
handel dient om geld te creëren, ten dienste van 
de noodzakelijk accumulatie van kapitaal. De 
produktieverhoudingen kunnen gezien worden 
als de basis van de samenleving en daarboven ver-



heft zich de bovenbouw of de cultuur. Deze laat
ste heeft de taak de economische verhoudingen 
aan de basis, in de onderbouw, te stimuleren en 
te beschermen. Om die reden is machtshandha
ving van systeem-functionarissen in de boven
bouw van het grootste belang. En wel in dubbele 
zin: ze worden in staat gesteld te functioneren 
door het systeem en zij stellen het systeem in 
staat te functioneren. 
Gramsci nu onderscheidt twee sferen: de poli
tieke sfeer correspondeert met dwang (staat
smacht) en de culturele sfeer staat in het teken 
van de hegemonie; daarbij valt te denken aan 
instituties als het onderwijs, de media en de kerk. 
Op deze hegemoniale machtsuitoefening legt 
Gramsci grote nadruk omdat dit de sfeer is waarin 
in de West-Europese traditie intellectuelen func
tioneren. In deze lange traditie heeft de heers
ende klasse door langdurige ideologische ben
vloeding actieve instemming gekregen van hen 
over wie ze heerst. En dat is waar het allemaal om 
begonnen is: de sociale cohesie. In de cultuur als 
hegemoniale situatie bewerkstelligt de ideologie 
een spontane onderwerping aan de heerschappij 
van de heersende klasse. Intellectuelen hebben 
hierin een bemiddelende functie. 
Nu is Gramsci geneigd iedereen intellectueel te 
noemen die kan nadenken, die deel heeft aan 'de 
filosofie van alledag'. Waar het hem echter om 
gaat is de typische positie of functie van de intel
lectueel in de samenleving. Hij spreekt in dit ver
band van organische intellectuelen. Deze mensen 
zijn cultuurdragers en tegelijkertijd zijn ze verte
genwoordigers van de bovenbouw en kiezen als 
zodanig voor de belangen van de klasse met 
macht. Of toch niet? 
Hier is nu precies een scharniermoment aan te 
wijzen. Gramsci maakt als marxist gebruik van de 
categorie 'organisch intellectueel' om de positie 
van marxistische intellectuelen in de samenleving 
duidelijk te maken. Zij dienen een verbinding te 
leggen met de klasse die niet aan de macht is. 
Hieruit blijkt dat intellectuelen een zekere mate 
van autonomie bezitten. 
Bij zijn uitwerking van Gramsci's aanzetten over 
de hegemoniale macht binnen de cultuur onder
scheidt Althusser repressieve en ideologische 
'apparaten' (instituties). De eerstgenoemde (poli
tie, leger) kunnen fysieke dwang en geweld uit
oefenen, maar de tweede categorie is eigenlijk 
invloedrijker. Gramsci's term 'hegemonie' wordt 
vervangen door de term 'ideologie'. Zowel 
Gramsci als Althusser kiezen positie in de klassen
strijd - die ze als motor van de kapitalistische 
samenleving beschouwen - door een grote 
invloed toe te kennen aan de bovenbouw. Intel
lectuelen kunnen als cultuurdragers worden 
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gezien die in de sfeer van de bovenbouw de 
heersende ideologie bewaken. Daar wordt hege
moniale macht uitgeoefend, daar wordt het 
beeld van de werkelijkheid bepaald. De ideologie 
is altijd overal aanwezig en ze wordt in de insti
tuties waaruit de samenleving is opgebouwd 
voortdurend gereproduceerd. 

Hegemoniale cultuur 
Het is typerend voor dit sterke accent op de ideo
logie, dat van zelfstandig handelende en beslis
sende subjecten nauwelijks sprake is omdat de 
ideologie hen vóór is, ja, hen in het aanzijn roept. 
Dit is de wijze waarop de heersende klasse haar 
macht uitoefent. Typerend voor deze alles-over
schaduwende positie van de ideologie is de 
opvatting van Althusser dat bij verschuivende his
torische accenten, de ideologie altijd dominant 
blijft omdat hierdoor de bestaansvoorwaarden 
gereproduceerd worden. Zo overheerst in een sla
venhouders-maatschappij de politieke, in een 
feodale maatschappij de religieuze en in een gen
dustrialiseerde samenleving de economische ide
ologie. 
Ik denk dat hier één van de voornaamste redenen 
ligt waarom het denken over een hegemoniale 
cultuur uit het hedendaagse debat is verdwenen. 
Althusser benoemt de maatschappel ijk.e en cultu
rele instituties als staatsapparaten en hiermee 
ondergraaft hij elke mogelijkheid om de cultuur 
als zelfstandige entiteit op te vatten. Voor cul
tuuropvattingen à la Freud en Girard is in het 
geheel geen plaats. De mens verdwijnt uit het 
plaatje en daarmee de culturele traditie waarin 
religie, psychologie en antropologie zo'n belang
rijke rol spelen. 

De milieu-discussie concentreert zich nu juist op 
de verhouding mens-natuur. De centrale vraag is 
daar: wat doen mensen de natuur aan en welke 
consequenties heeft dit? 
Uiteraard speelt de economie in de milieu-discus
sies weldegelijk een rol. In Nederland zien we dat 
bij Hans Achterhuis en in nog sterkere mate bij 
voorbeeld bij Henk Tieleman die zelfs poneert dat 
onze cultuur in het teken van de economie staat. 
Toch worden andere argumenten gebruikt dan 
die welke in het hegemonie-debat naar voren 
komen. Het zijn hier de mensen zelf die de cul
tuur en dus ook de economie gestalte geven. Zij 
worden in hun gedrag benvloed, maar ze hebben 
de mogelijkheid er zelf uit te stappen of zich aan
een te sluiten ten einde tegengas te geven. De 
redeneringen zijn er op gericht te overtuigen. 
Gegevens over de gevolgen van ons handelen en 
over andere culturen waar de economie anders 
georganiseerd wordt, kunnen het handelen in 



positieve zin beïnvloeden. Het grote verschil is 
dat hier het accent op het totaal-karakter van de 
macht en de mechanismen die deze in stand hou
den, ontbreekt. 
In de theorie van Marx gaat het in de eerste plaats 
om de verhouding arbeid-kapitaal. Deze wordt 
beheerst door de noodzaak van kapitaalaccumu
latie. Het is de geldcreatie waar alles om draait. 
Daarvan zijn de visies op hegemonie en ideologie, 
op klassen en op de basis/bovenbouw-verhouding 
afgeleid. Dit centrale gegeven fungeert als een 
vanzelfsprekende achtergrond en zonder haar is 
het debat zelfs niet te volgen. 

Synthese 
Het lijkt mij van groot belang dat de laatstge
noemde gegevens een plaats krijgen in het hui
dige debat. Marx' centrale kritiek op het de 
markteconomie geldt als nooit tevoren. Om het 
'freudo-marxistisch' te zeggen: de 
cultuur is de plaats waar het op 
individualisme en welbegrepen 
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subject; het krijgt niet eens de kans om te 
bewijzen dat het bestaat. Mensen lijken zo ~ 

uitsluitend te leven in ruil-verhoudingen met 
elkaar en met de natuur. Cultuur en moraal 
worden gestigmatiseerd: ze staan geheel en al 
in dienst van deze relaties, die georganiseerd 
worden onder regie van het geld. 

- Tenslotte lijkt het mij van groot belang om 
beide visies op de cultuur vasthoudend op 
elkaar te betrekken. Het huidige denken over 
cultuur en milieu loopt het gevaar het kind 
van de systeem-kritiek met het badwater van 
de terecht gesignaleerde eenzijdigheid weg 
te gooien. Immers, alle nadruk komt te liggen 
op de individuen die doordrongen dienen te 
worden van de foute kanten van de norme
rende werking van de cultuur: de verkeerde 1 
kanten van het schaarste-bewustzijn, van het 
handelen ten aanzien van de natuur, en van 

eigenbelang gebaseerde systeem 
van geldcreatie wordt gesubli-
meerd. Het wordt acceptabel 
gemaakt omdat het mooier wordt 
voorgesteld dan het is; het lijkt wel 

'begeerte 
kent geen eind' 

de momenten waarop het 
vigerende economische han
delen over de schreef gaat
'waaraan wij allen schuldig 
zijn,'. De uiteindelijke reden 
van het handelen, de objec
tieve noodzaak, verdwijnt op 
deze manier uit het vizier. Te 
weinig wordt onderkend wat 
toch zonneklaar is voor wie 
niet stekeblind is: dat alles 

of we met psychologische gege-
vens hebben te maken zoals 
begeerte, waarop individuen kun-
nen worden aangesproken, maar er is meer aan 
de hand. 

Ik noem enkele voorwaarden waaronder het 
aspect 'cultuur' zinniger kan functioneren binnen 
de milieu-discussie dan momenteel veelal het 
geval is. 

Enerzijds dient de zojuist genoemde kern van 
de economie ter sprake komen: geld is nodig 
om te kunnen ruilen, om kapitaal te kunnen 
accumuleren en om waarde te kunnen meten. 
Deze drieledige functie van het geld heeft 
niets aan actualiteit ingeboet - integendeel. 
De wijze van produceren en consumeren, het 
gebruik van energie/grondstoffen en de ver
vuiling, de organisatie van de samenleving en 
de verdeling van rijkdom/armoede, de norme
rende werking van de cultuur en de machts
verhoudingen- al deze elementen zijn terug 
te voeren op de grote imperatief van de geld
creatie. 
Anderzijds moet, terugblikkend, vastgesteld 
worden dat in het hegemonie-debat te een
zijdig-structureel wordt geredeneerd. De cul
tuur als bovenbouw-fenomeen krijgt er een 
onpersoonlijk karakter. Dit kan leiden tot de 
opoffering van het vrije, cultuur-vormende 
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gericht is op de geldcreatie omdat het geld 
binnen een kapitalistisch systeem het enige 
echt schaarse middel is. 

Duidelijk moge geworden zijn welke bijdrage vol
gens mij de vroegere debatten kunnen leveren 
aan de huidige aandacht voor de relatie cultuur
milieu. Pleidooien voor verandering hebben 
alleen zin als precies wordt aangewezen waar de 
pijn van onze cultuur zit, hoe groot de hegemo
nie van het wereldwijde economische handelen 
is, en welke invloed de technologie in de breed
ste zin van het woord uitoefent. Het ligt voor de 
hand gebruik te maken van de vele nauwkeurige 
analyses van het economische systeem die in de 
achter ons liggende decennia zijn gemaakt. Het 
tegengeluid heeft geen zin zolang de hegemo
niale positie van de produktie, de ruil en het 
bankwezen in onze cultuur niet scherp en vast
houdend aan de orde wordt gesteld. Het zijn niet 
alleen personen die 'bewerkt' dienen te worden, 
maar de nadruk zou moeten liggen op datgene 
wat personen representeren. Als duidelijk wordt 
aan wie en aan wat mensen met invloed zich ver
binden, dan kan Gramsci's concept van de organi
sche intellectueel' nieuwe diensten bewijzen. Het 
in de milieu-discussie zo belangrijke begrip ver-



bondenheid krijgt langs deze weg andere, maat
schappelijke en politieke dimensies. 

Hans-Dirk van Hoogstraten is universitair hoofddo
cent sociale ethiek aan de universiteit van Nijmegen 
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Is de milieubeweging 
emancipatie in de knop? 

De redactie stelde me de vraag naar de relatie tus
sen de milieubeweging en de (andere?) grote 
emancipatiebewegingen in de 
westerse cultuur. Als ik het goed 

een noodzakelijke trendbreuk een cultuurgebeu
ren is, dus naar onze verantwoordelijkheid wordt 

toegeschoven, wat zijn dan de 
krachten die moeten worden 
gemobiliseerd om de milieube-begrijp, stelt ze die niet zo zeer uit 

een indelings- of klassificatiebe
hoefte, maar vanuit de hoop uit 
een bepaald antwoord een zekere 
troost te kunnen putten. De eman
cipatiebewegingen hebben 
immers een redelijk positief saldo 

Piet Thoenes weging eventueel nog wat eman
cipatoire vleugels te geven van 
een niet-Icarisch karakter? 

THEMA Vooruitgang 

opgeleverd- en als de milieube-
weging nu ook tot die familie 
behoort, dan mogen we op den duur toch iets 
meer van dat jongste kind verwachten dan het 
gekwakkei waarin het tot dusver schijnt te blijven 
steken, of niet? 
Ik zal me in dit artikel richten op de beantwoor
ding van de volgende drie vragen: 1. In welke 
opzichten is de milieubeweging emancipatoir? 
Kan men de komende ecologische mens zien als 
een geëmancipeerde? Waarvan dan? 2. Wat is uit 
de beantwoording van vraag 1 dan af te lezen 
over falen of slagen van de milieubeweging bin
nen een gestelde periode? 3. Wat te doen? Als 
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We leven, eigenlijk wel jammer, 
in een periode waarin het geloof 
in ons vermogen om grootschalig 

op lange termijn geprogrammeerde maatschap
pijverandering aan te brengen in discrediet is 
geraakt. Toch is het volgende geschreven zoniet 
vanuit de overtuiging dan toch vanuit de hoop
dat als de bomen maar kaal genoeg zijn we daar 
toch weer toe zullen worden bewogen. 
Willen we weten in hoeverre de milieubeweging 
een emancipatoir karakter heeft, dan moeten we 
eerst komen tot een nadere karakteristiek van 
emancipatie en emancipatiebewegingen. Er 
bestaat een algemeen aanvaarde redelijk han
teerbare omschrijving: Emancipatie heet het pro-



ces waarbij sociale groeperingen vanuit een 
tweederangspositie in de samenleving oprukken 
naar een volwaardige plaats. 
Men heeft die emancipatie telkens weer eender 
en toch weer anders zien plaatsvinden bij de sla
ven, de horigen, de burgers, de arbeiders, de 
andersgelovigen, de homoseksuelen en de vrou
wen. In ons westers cultuurmodel heeft zich al 
veel sociale emancipatie voltrokken, maar gelijk
berechtiging van andere geloven en rassen lijkt 
soms moeilijker in praktijk te brengen. 
Het gaat steeds over een proces: er was een ach
terstand en die werd door de betrokken groep 
meer en meer ingelopen. Soms is dat proces goed
deels voltooid, soms is het onderweg, soms is het 
nog maar net begonnen maar kan het zich spie
gelen aan een 'al verder zijn' elders. 
Die beweging in de richting van gelijkstelling is in 
onze cultuur extra gecompliceerd. De vooruitbe
weging is namelijk de beweging 
van iemand die voorwaarts loopt 
in een rijdende trein. Degenen die 
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betekenen ieder zijn macht, zijn geld, zijn genoe
gen, zijn veiligheid. Die emancipatie had een ver- • 
grote kans van slagen waar het meer voor de min
dere niet inhield minder voor de meerdere. 

Kansen milieubeweging 
Kijken we nu naar de milieubeweging, dan is er 
een heel goede idealistische component, maar de 
tweede, de meer egocentrische motoriek komt 
nauwelijks tot gelding. Hoogstens is er sprake van 
een algemeen gedeelde angst. Het gaat niet om 
meer en winst, maar om minder en offers. 
De sprong is ook groter. Het gaat niet om herstel 
binnen een aanvaard cultuurmodel van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap, maar om een trend
breuk van het model als zodanig. De stap van 
steeds meer voor iedereen naar misschien wel 
steeds minder voor iedereen. Binnen deze optiek 
is het verschil tussen de milieubeweging en de 

emancipatiegroepen groot. De 
emancipatie is een correctie bin
nen het westers groeimodel, de 

hij in wil halen zijn inmiddels zelf 
ook al weer verderop gegaan. Het 
willen hebben wat de ander 
heeft, wordt dan bij verkrijging 
het ontvangen van wat de ander 

1Van meer naar minder 
milieuredding daarentegen een 
breuk met dat model . 

voor iedereen~ Wat betekent dat voor de kansen 
van de milieubeweging? Hiervoor 

al had en al weer achter zich gela-
ten heeft. Zeker in een sterk in 
beweging zijnde bezitscultuur als 
de onze, ziet men dat gebeuren. Een proletari
sche groep die verburgerlijkt is tot autobezit
tende klasse. ziet dat pasverworven bezit verwor
den tot een milieubedervend monster. 
In diezelfde cultuur geldt ookdat gelijkberechti
ging betekent dat men hetzelfde bezitten kan, 
mag en moet als de ander. Achterstandsgroepen 
zijn groepen die minder hebben, terwijl iedereen 
nu juist zo nodig naar 'meer' streeft. Emancipatie 
krijgt zo de kleur van: deze persoon heeft ook 
recht op méér goederen, kennis, vermaak en 
diensten. Bij een inherent geworden geloof in 
een vooruitgang door groei, is voor de betrok
kene emancipatie het ter beschikking kunnen 
krijgen van wat de ander al heeft. Het gaat over 
rechten meer dan over plichten, over winst meer 
dan over ontzegging. 
Emancipatiebewegingen hebben in de praktijk 
-zo wordt hier verondersteld- veelal een dubbel 
karakter. Enerzijds maken ze deel uit van een in 
onze cultuur nog steeds wijd verbreid vooruit
gangsdenken, verbonden met een zegenrijk 
idealisme. Het gaat daarbij dan om het herstel 
van menselijke waardigheid, om de rechten van 
de mens. Anderzijds is er veelal sprake van een 
machtsstrijd. In een geïndividualiseerde cultuur 
wil eenieder zijn recht, en dat wil nog al eens 
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is aangeduid, dat een bepaalde 
motoriek die het bij de emancipa
tie goed deed als onderdeel van 
een steeds-meer-cultuur voor de 

milieuredding niet zal werken. 
Het is echter niet het enige moment waarop die 
zaak beoordeeld kan worden. Zo zou het interes
sant zijn als we meer wisten over de incubatietijd 
van diverse veranderingsbewegingen. Het is waar 
dat sommige negentiende-eeuwse deskundigen 
al bezorgd waren over bos en bodem. Maar nie
mand trok zich daar iets van aan. Zelfs toen in 
1950 Egbert de Vries een bijzonder duidelijk boek 
schreef onder de titel 'De aarde betaalt', kwam er 
nauwelijks reactie. In feite werd de angst eerst 
algemeen na Meadows' prognoses voor de Club 
van Rome enkele tientallen jaren geleden. Hij 
zette een zuinigheidsspoor uit in een wereld die 
verder nog geheel en al uit was op een onafzien
bare groei. Er waren geen andere krachten die 
om andere redenen voor ascese pleitten, noch 
religieus, noch politiek of cultureel. 

Terug naar de natuur? 
Maar, kan men zeggen, er was toch wel al een 
oude bondgenoot! Sinds Rousseau zijn we er op 
aan gesproken dat onze cultuur een misgreep 
was en dat we terug moesten naar de natuur. Een 
emancipatiebeweging is dat evenwel niet zozeer, 
met als belangrijke uitzondering de beweging 
voor seksuele hervorming, die wel degelijk als 



een belangrijke bevrijdingsbeweging kan worden 
geboekstaafd. 
In het algemeen is er de laatste decennia binnen 
de ruimte van de gegroeide vrije tijd een enorm 
toegenomen belangstelling voor natuurbeleving. 
Meer dan dat, het begint tot ons door te dringen 
dat er een heel vervelende binding bestaat tussen 
een onnatuurlijke levenswijze en onze cultuur
ziekten: aangetaste harten, bloedvaten, longen 
en ingewanden. Het 'terug naar de natuur' is toch 
vooral iets voor de vrije tijd of voor de patiënt. 
Het is geen vorm van vooruitgang. Het is een her
stelbeweging. iets waar we heen terug gaan. 
Als het al een revolutie zal worden dan zou het 
een conservatieve zijn. Tot dusverre zijn die in 
onze wereld niet zo succesvol gebleken, zoals de 
Contra-reformatie, het Réveil, de Morele Herbe
wapening. Nu waren de dragers daarvan meestal 
deftige oudere heren. In die hoek is de milieube
weging nog niet beland. 
Voor de milieuverontrusting 

27 

tendom: we zijn ons onze zonden bewust, maar 
we zijn te zwak om er iets aan te doen. Het Chris
tendom biedt dan tenminste nog de Genade, 
maar voor milieuzondaars hebben we zoiets niet 
in te bieden. 
Zijn er dan geen andere middelen? Er wordt 
beweerd dat de media de nieuwe heersers der 
aarde zijn. Laten we eens haar met een smeek
schrift voor de voet vallen. Een verzoek om alles 
in te zetten om kijkers en lezers in beweging te 
krijgen. Dat kan wel beweging veroorzaken, 
maar over het algemeen slechts van korte duur. Er 
wordt een opening gemaakt naar een giroreke
ning. Maar dan is het weer over. Natuurlijk blijven 
ze aandacht vragen voor het milieu en haar giro
nummers, en dat is ook niet onbelangrijk. Het zijn 
ook wellekkere beelden van de oprukkende woe
stijn tot het afbrokkelende regenwoud: traditio
nele bestanddelen van wat ze ons elke avond om 

8 uur aan ellendemedicijn toedie
nen. Maar we stompen er op af, 

geldt zelfs dat ze zeer algemeen 
verspreid is, internationaal, 
onder beide seksen en in alle 
standen. ledereen voelt wel aan 
dát het zo niet door kan gaan. 
ledereen heeft sympathie voor 
Greenpeace en Natuurbehoud. 

'iedereen voelt aan 
dat het zo niet door 

kan gaan' 

zelfs als van jaar op jaar het narig
heidsgehalte wordt verhoogd. Op 
den duur leidt dat misschien zelfs 
tot meer algemene moedeloosheid 
dan tot algemene activering. 
Het blijft dus een activiteit op het 
niveau van de bewustzijnsvergro
ting. Daarbij blijft het handelings
vervolg beperkt tot het op zichzelf 

Maar per persoon gezien is dat 
overwegend een minderheids-
overweging. We lezen erover, we zien het en 
daarna lopen we weer verder langs het geijkte 
pad van school, carriereen oudedagsrust. Het is al 
verwonderlijk dát er al zoveel milieuwetgeving 
bestaat of in de maak is. 
Eén en ander overwegende over de grote trends 
en modes van onze dagen, is de milieubeweging 
eigenlijk een nog niet al te draagkrachtig buiten
beentje. Daarbij hebben we de enorme maat
schappelijke gevolgen voor Kapitaal en Arbeid, 
als we de zaak even versimpelen, nog niet eens 
aan de orde gehad. 

Wat te doen? 
De derde vraag dus. Nogmaals: het milieupro
bleem is een cultuurprobleem. Het vindt zijn oor
zaak in onze overdadige manier van bestaan. Als 
het een cultuur is die we zelf hebben gemaakt, 
dan moet er ook een manier te vinden zijn om die 
zelf weer te verandelen. 
En er is al iets belangrijks gedaan. Het probleem 
is onderkend en aan ons duidelijk gemaakt. Er 
bestaat al een milieubewustzijn. Vandaar moet 
de stap gezet worden naar een gedragsverande
ring. Zouden we wel dat bewustzijn houden maar 
niet de stap naar gedragsverandering zetten, dan 
verzanden we in hetzelfde dilemma als het Chris-
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best nuttige girobiljet. Daarmee kunnen dan 
natuurlijk allerlei verenigingen aan het werk blij
ven. Ook dat is goed en die kunnen nog best wat 
groei gebruiken. 
De boten van Greenpeace geven op de televisie 
ook een beeld van aantrekkelijke heroïek. Het is 
goed maar toch niet goed genoeg. Teveel nog 
bewustzijnsversterking en teweinig situatiever
andering. 

Duiveluitdrijving? 
Waarom komt het moment van de Daad dan toch 
niet van de Staat? Toegegeven, we hebben haar 
gesmaad, verklaard tot klassestaat, ambtenaren
congsi en in zichzelf verstrikt establishment, maar 
juist de milieuzorg zou haar boven de klassente
genstellingen kunnen verheffen. Het is toch voor 
een deel een technisch probleem, dat met techni
sche middelen als vergunningen en verboden kan 
worden geregeld? Zoiets als een nieuw ministerie 
van Waterstaat of van Landbouw. Die hebben 
toch ook ons land boven water en gevoed weten 
te houden? Misschien komt dat ook nog wel, 
maar het lijkt er nog niet erg op. 
De partijendemocratie en de coalitiekabinetten 
zijn ook niet zo geschikt als voorhoedebeweging 
en eigenlijk ook niet zo sterk als het er om gaat 



tegenstribbelende belangengroepen tot gehoor
zaamheid te brengen. Kortom het gemis aan 
kracht van de burgerlijke democratiel. Dus dan 
toch maar een Comité du Salut Public? Of alleen 
maar een met extra bevoegdheden uitgeruste 
Rijkscommissaris voor het Milieu? Het is eigenlijk 
wel waarschijnlijk dat het daar nog eens van zal 
komen. Aartsdemocraten zullen dan wel mompe
len dat we bezig zijn de duivel uit te drijven met 
Beëlzebub. Als er eenmaal één commissaris over 
de dam is, volgen er meer. Misschien stelt zo'n 
commissaris zelfs een arbeidsdienstplicht in voor 
de milieuzorg voor de verondersteld gretige han
den van onze oudere jongeren en beter nog ook 
onze jonge ouderen als nieuwe VUT-vorm. 
Wat ons bezighoudt is de vraag, als er dan een 
mobilisatie zal komen, eventueel zelfs op Euro
pees niveau, wanneer dat dan wel wezen zal. Met 
wanneer is dan niet in de eerste plaats gedacht in 
kalendertermen van tien, twintig of honderd 
jaar, maar gemeten aan de mate van milieuvervaL 
Of, enigszins marxistisch geformuleerd: hoe ver 
moet de Verelendung voortschrijden voor de tijd 
rijp is voor een revolutie? 

Op afstand bezien 
Welnu, de mensheid die deze aardbol zo rijkelijk 
bevolkt zal er ooit eens mee op moeten houden. 
Het ziet er immers niet naar uit dat het kosmisch 
gebeuren gericht wordt door op onze soort afge
stemde zingeving. We zullen daarin moeten 
berusten, maar het zou toch jammer zijn als die 
ondergang specifiek geweten moest worden aan 
ons eigen geklungel. ... Als het zo moet zijn dan 
maar door een werkelijk externe oorzaak, een al 
te koude ijstijd of een interplanetaire botsing. 
Zoals de wijsgeer zei: "Grossartig soli die Welt zu 
Grunde gehen'.2 
Jan Romein, de voortreffelijk, heeft onze wes
terse cultuur eens raak getypeerd als de afwijking 
van het algemeen menselijk patroon. Binnen dit 
patroon zijn we miljoenen jaren rustig bezig 
geweest met jagen, verzamelen, verbouwen, met 
een enkel vermetel uitstapje naar irrigatieland
bouw in rivierdelta's. En toen, betrekkelijk 
ineens, was daar die afwijking. Een afwijking 
waar we trots op waren. In luttele eeuwen waren 
we opgeklommen tot het niveau van Gödel, 
Escher en Bach.3 We wisten niet altijd zeker waar 
die afwijking weer als gewoon kon gelden en 
waar dat zijpad ons verder nog zou brengen. De 
voorhoede was al doorgedrongen tot de emanci
patie op het niveau van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Een voorhoede dáárvan reikte al 
weer naar de volgende fase: die van schoonheid, 
waarheid en gerechtigheid.4 
Wat toen al niet klopte bij de verwezenlijking van 
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die emancipatoir-humanistische droom, kon nog 
op afstand worden gehouden als hinderlijk • 
gerommel van een achterhoede die het niet bij 
kon benen. Maar de voorhoede wees de weg en 
waarom ook niet? Over de hele marsorde valt nu 
de slagschaduw van een verloederend milieu en 
een bedreigde mensheid. 
Ik wil het accent leggen bij het zoeken naar een 
vorm van voorlopig nog overleven. Met een dui
delijke wens tot elegant overleven. 
De grote overgang van een milieubewust denken 
naar een trendbreuk die moet leiden tot milieu
bewust handelen, tot een ware milieu-emancipa
tie, is ons nog niet gelukt. Hoe zit dat dan, 
waarom is die incubatietijd zo lang, vooral voor 
ons gevoel zo lang? 
Ik blijf denken, dat die t3nker die op de Shet
landse klippen liep doordat de kapitein de 
instructie had vanwege concurrentieredenen ris
kant te opereren, hét voorbeeld is van een milieu
bedreigend, onzinnig functionerend kapitalis
tisch systeem. Dat systeem zal dus veranderd moe
ten worden. Het heeft een tijdlang getracht, 
onder pressie van een socialistische beweging, 
zich meer sociaal te gedragen. Die pressie is ver
regaand weggevallen, zeker nu gebleken is dat 
de socialistische economieën ook geen toonbeeld 
waren van voorbeeldige omgang met het milieu. 
In plaats van dat nu, anno 1993, aan de trend
breuk wordt begonnen, vrees ik dat we afdrijven 
van de secend best oplossing. Die meer bescha
mende dan beschaafde afwikkeling is die waarbij 
we door een cumulerende serie atoom-, olie- en 
atmosfeerrampen de trend wel zal móeten bre
ken en van plek tot plek wel over de revolutio
naire streep zullen worden getrokken. Echt ele
gant is dat natuurlijk allerminst. 
De compromisformule waar ik dan op uit kom, is 
dat er een omgekeerde evenredigheid bestaat 
tussen de mate waarin we milieugeëmancipeerd 
blijken en de mate van rampenlading die we over 
ons heen laten komen alvorens we het roer daad
werkelijk willen wenden. 

Piet Thoenes is emeritus-hoogleraar sociologie 

Noten: 
1 Zie ook Bader V.M., Liberale democratie zonder 

alternatief?, in Politiek en Cultuur, jrg. 52, no. 
3, pl. 16. 

2 Die vervelende Nietzsche weer. Het wil me niet 
te binnen schieten waar hij dat gezegd heeft. 

3 Gödel, Escher, Bach, an eternal golden braid. 
A metaphorical fugue on minds and machines 
in the spirit of Lewis Carroll, Penguin, 1980. 

4 Heel dierbaar bij ons tachtigers, nog in de rela
tief schone lucht van vóór 1914. 
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Het •vergroenen• 
van de maatschappij 

Machtsstrategie of 
bewustzijnsverandering? 

Een goede manier om de maatschappij te leren 
kennen is proberen om ze te veranderen. Veel 
actievoerders uit de milieubewe-
ging zijn hier tegenaan gelopen: 

ieders manier van denken. Kortom: we moeten 
anders gaan leven, individueel en collectief. 
Alleen ... groen voluntarisme van een klein deel 
van de bevolking is niet genoeg om het systeem 

om te keren. 
Systemen hebben de neiging zich 

de huidige verspil- en wegwerp
maatschappij is een bijzonder taai 
systeem. Dat dit systeem zo moei
lijk te veranderen is zou je op twee 
manieren kunnen verklaren. 

Frederik lanssens 
te verzetten tegen elke poging 
tot verandering van de eigen 
organisatie of regels. Zelfs bij het 

THEMA 
optreden van zeer grote storin
gen, wat van de dreigende ecolo
gische rampen toch wel kan 1 Vanuit een visie op 'macht' en 

'de heersende machtsverhoudin-
gen'; De huidige milieuverwoes-
tende economie wordt in stand 
gehouden door een complex patroon van machts
verhoudingen. Mensen, instanties, instituties en 
allerhande groepen met macht hebben belang bij 
het voortduren van de huidige wijze van produ
ceren en consumeren. Zij gebruiken botweg hun 
machtspositie om dat voortduren te garanderen. 
Vooral groene partijen zullen deze machtsanalyse 
maken. 
2 Vanuit een visie op 'geblokkeerde leerproces
sen' in crisissituaties. Vooral milieu-activisten en 
groene bewegingsmensen zullen deze analyse 
maken. Vaak is voor hen de confrontatie met de 
onbuigzame realiteit pijnlijk omdat zij dit niet 
verwachten. Milieu-activisten zijn zelf bewust 
geworden van de 'grenzen aan de groei' en van 
de noodzaak om van duurzaamheid een belang
rijk criterium te maken, en zij gaan ervan uit dat 
ook politici en regeringsleiders hiervan overtuigd 
en bewust gemaakt kunnen worden. M.a.w. ze 
steunen op een 'bewustzijnsstrategie': via het 
sensibiliseren van de juiste actoren moet het 
beleid beïnvloed worden, en niet alleen het 
beleid, maar ook ieders gedrag, ieders handelen, 
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gezegd worden, hebben syste
men de neiging hun toevlucht te 
zoeken in het contraproduktieve 

recept 'meer van hetzelfde'. Zodoende roepen ze 
onverbiddelijk meer van dezelfde problemen op. 
Groene bewegingsmensen die geïnspireerd wor
den door het systeemdenken, zullen spreken over 
een noodzakelijke 'paradigma-wisseling' om ooit 
tot werkelijke veranderingen te kunnen komen. 
Groene politici raken wat geïrriteerd door dit 
soort verzuchtingen; zij blijven voorlopig functio
neren binnen de krijtlijnen van de oude para
digma's, en voelen zich daar vaak ook lekker bij, 
en maar goed ook. Geen enkellevend wezen kan 
het zich veroorloven zijn wereld zo maar opnieuw 
'uit te vinden'. Ten tweede is er meestal geen 
enkele garantie dat een beproefde, dikwijls met 
veel moeite gevonden systeem, zoals het huidige 
parlementaire stelsel, overboord gezet kan wor
den, om plaats te maken voor iets dat werkelijk 
beter is. Zeker niet in tijden dat grote groepen 
mensen zich weer met koppelriemen omgorden 
om ter rechterzijde op te marcheren. 

Het zou mooi zijn: een vruchtbare dialoog tussen 
groene bewegingen en groene partijen, waarbij 



elke partner respect opbrengt voor de kijk- en 
denkwijze van de ander. Mij lijkt het wezenlijk 
om te beseffen dat beide kijkwijzen legitiem zijn, 
en samengebracht moeten worden. 
Het is jammer dat men in de milieubeweging vaak 
wars is van een 'machtsstrategie'. Iemand als 
Wouter van Dieren, één van de eerste milieu-acti
visten in Nederland en lid van de Club van Rome, 
vertolkt dit als volgt: 'De milieubeweging moet 
zuiver blijven. Ze mag nooit meedoen aan het 
politieke machtsspel. Intrede in het politieke sys
teem, uitbouw van een eigen partij-apparaat: het 
leidt veel te snel tot corruptie en gewetenscon
flicten. De groenen zijn veel efficiënter buiten het 
systeem dan erin. Ze mogen geen compromissen 
sluiten, want dat doet het vertrouwen aan de 
basis afbrokkelen; ze moeten integendeel de 
klassieke partijen verplichten in de richting van 
de milieubeweging te evolueren.' (De Financieel 
Ekonomische Tijd, Milieu-katern 
van 23 oktober 1992). 
Hoe doe je dat echter, de klassieke 
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hevige discussies met de 'bewegingsmensen' die 
hun maagdelijkheid niet wilden verliezen en niet , 
voor de stap naar de partijpolitiek kozen, werd 
toch besloten op het eind van de jaren zeventig 
om als Agalev deel te nemen aan verkiezingen. 
De onverwachte weerklank van het nieuwbakken 
partijtje bij de verkiezingen- bij de Europese ver
kiezingen van 1979 behaalde men 2,3%- gaf een 
nieuwe, nu bewust nagestreefde partijpolitieke 
wending aan het gebeuren. Er volgde nu een toe
stroom van politiek geïnteresseerde mensen en 
her en der werden er politieke Agalev-groepen 
gesticht. 
Nu in 1993 blijkt dit de juiste keuze geweest te 
zijn. Door het electorale succes van Agalev wor
den andere partijen gesensibiliseerd om in het 
eigen partijprogramma milieu-hoofdstukken op 
te nemen, en wordt het thema 'politiek fatsoen' 
bovenaan op de agenda gezet. Pas met Agalev in 

het parlement, sinds 1981, heeft 
de overheid ernstig werk 
gemaakt van een milieubeleid. 

partijen 'verplichten' groen te 
worden? Het blijkt dat je decennia 
lang met overtuigingswerk bezig 
kan zijn, terwijl het verkeerde 

'Agalev een electoraal 
De conclusie is: om politiek iets in 
beweging te zetten, is het 
belangrijk de electorale machts-

beleid onveranderd blijft door-
gaan. 

Het verhaal van de Anders Gaan 
Leven-beweging, die opteerde voor een 'bewust
zijnsstrategie', naar Agalev, een partij die bin
nengedrongen is in het Vlaamse politieke sys
teem, en sindsdien meedoet aan 'machtsstrate
gieën', verheldert wellicht de kwestie. 

Een politieke vuist maken 
De herlevingsbeweging Anders Gaan Leven 
begon eigenlijk vanuit een religieus gemoti
veerde kritiek op de consumptie-, concurrentie
en prestatie-maatschappij, in een tijd waarin het 
eerste rapport van de Club van Rome, 'Grenzen 
aan de groei' van Dennis Meadows, ophef maakte 
en de Belgen door de olieschok in 1973 enkele 
autoloze zondagen konden smaken. De religi
euze inspiratie werd verbonden met een ecologi
sche kritiek op de samenleving, en men stortte 
zich in de actie: de Groene Fietsers werd opge
richt. Door acties te voeren rond politiek hete 
hangijzers werd men meer en meer in de politiek 
betrokken. Op een bepaald moment koos men 
om milieugevoelige kandidaten op de traditio
nele lijsten te steunen met een groene stip! Dit 
bleek echter niets uit te halen: individuele wel
willenden op een groen-vijandige lijst konden het 
tij niet keren. De traditionele partijen bleven 
doof voor ecologische bekommernissen. Na zeer 
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basis van de traditionele partijen 
aan te tasten. Electoraal schom
melt Agalev tussen de 8% (parle
mentsverkiezingen 1991) en de 
12,2% (Europese verkiezingen 

1989). Zeker in het huidige versnipperde politieke 
landschap is dit voldoende om invloed te hebben 
op het beleid. Dit wordt nog maar eens geïllus
treerd bij het tot stand komen van het politiek 
akkoord rond de ecotax. 

De strijd om de ecotax 
Zoals men weet is België verwikkeld in een inge
wikkelde staatshervorming: de gemeenschappen 
(de Vlaamse en de Franstalige) en de gewesten 
(Vlaanderen, Wallonië en Brussel) worden uit 
elkaar gehaald en het staatsapparaat wordt 
geherstructureerd. Momenteel staat men voor de 
derde fase van die staatshervorming, waarvoor in 
het parlement een tweederde meerderheid nodig 
is. Om die tweederde meerderheid te realiseren 
sprak men de groene partijen aan. Agalev en haar 
Waalse zusterpartij Ecolo hebben toegezegd om 
mee te werken, en wel om te waken over de door
zichtigheid van de staatshervorming, om de 
bevoegdhedenverdeling inzake milieubeleid tus
sen het federale en het gewestelijke niveau te 
verbeteren, en om op federaal niveau de notie 
'produktbeleid' vast te leggen. Met produktbe
leid bedoelen we de noodzaak om te kunnen stu
ren: produkten die passen binnen het kader van 
een duurzame samenleving moeten aantrekkelijk 



gemaakt worden, terwijl andere produkten 
onaantrekkelijk gemaakt moeten worden of reso
luut verboden. De ecotax is een instrument van 
dit produktbeleid. (Produktbeleid staat tegen
over het traditionele produktiebeleid: het aan
zwengelen van de economische expansie en het 
verhogen van produktie en consumptie.) 
De toevallige macht die we met Agalev en Ecolo 
uitmaken, samenhangend met de typisch Belgi
sche situatie dat de grote traditionele partijen 
afkalven, hebben we ten volle gebruikt, zonder 
scrupules. Macht is niet vies, je kan macht aan
wenden voor goede zaken. Doe het dan, als je 
kan! 

Op 7 december 1992 werd met 7 Belgische par
tijen, de Vlaamse en Franstalige regeringspartijen 
en Agalev en Ecolo, een uiteindelijk akkoord 
bereikt over. de ecotax. Er komt een 'korf' van 
ecotaxen op verschillende produktgroepen: de 
drankverpakkingen, papier, batterijen, indus
triële verpakkingen, pesticiden voor niet-land
bouwgebruik en wegwerpprodukten. 
Het zou ons in dit kader te ver voeren om alle 
details van de regelgeving op te sommen, maar 
belangrijk voor ons groenen is dat: 

hergebruik als eerste prioriteit aanvaard is 
boven recycling en zeker boven verbranding. 
Dit lijkt voor groenen misschien vanzelfspre
kend, maar dat is het voor anderen zeker niet; 
de doelstellingen inzake hergebruik en recy
cling wettelijk worden vastgelegd, i.p.v. opge
nomen in vrijwillige en vrijblijvende conve
nanten tussen overheid en industrie; 
de te halen recyclinggraad hoger zijn vastge
steld, zeker voor bijvoorbeeld plastic, waar
van momenteel minder dan 1% uit huishou
delijk afval wordt gerecycled. Het wordt 
afwachten of men de doelstellingen haalt. 
Indien niet, dan wordt de gereduceerde eco
tax vervangen door een veel zwaardere. 

Meer fundamenteel kunnen we tevreden zijn met 
het akkoord, vertelt Chris Steenwegen van het 
Instituut voor Politieke Ekologie, de Agalev-stu
diedienst, omdat het op twee gebieden toch een 
trendbreuk inluidt: 
1 ecologisch: het plan van de industrie om 'her
gebruik' volledig uit te schakelen, en over te stap
pen naar wegwerpverpakkingen, en recyclebare 
wegwerpverpakkingen, wordt omgedraaid: er zal 
meer hergebruik zijn in de toekomst en minder 
afval, een belangrijke trendbreuk. 
2) maatschappelijk: tot op heden dacht de indus
trie dat zijzelf mag bepalen hoeveel verpakkin
gen er geproduceerd moeten worden en hoe 
deze eruit moeten zien, met als gevolg een 
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stroom van 'weg-werp verpakkingen'. 
Dit beleid betekende een enorme besparing voor 
de industrie en de groot-distributie, maar zorgde 
voor een onoverzienbare afvalberg. Agalev en 
Ecolo hebben het primaat hierover teruggegeven 
aan de overheid en de politiek, wat alle andere 
partijen, uitdrukkelijk ook premier Dehaene, toe
geven. De jarenlange gesprekken tussen overheid 
en industrie over convenanten inzake het recy
clen van verpakkingen hebben nauwelijks iets 
opgeleverd. De gesprekken werden immers enkel 
gevoerd binnen het paradigma van de industrië
len. Alle pogingen van de overheid om een ander 
denkraam op te leggen, werden afgewezen. Tót 
het moment dat men de Groenen nodig had voor 
een tweederde meerderheid om de derde fase 
van de Staatshervorming rond te krijgen. 

Taaie maatschappelijke weerstanden 
Het eindresultaat is een compromis na een bik
kelharde strijd. We hebben veel geleerd, ook over 
onderhandelen met andere politieke partijen en 
met de industrie op topniveau, en over het lance
ren van een thema in het maatschappelijke debat. 
We hebben ook gezien dat onze sociale basis 
reëel verankerd is in de maatschappij, al is ze toch 
tamelijk smal. Vooral in de ingezonden brieven
rubrieken nam men het voor de ecotax op, de 
redactionele berichtgeving was haast unaniem 
zeer kritisch. 
Agalev staat volledig buiten de grote media
kanalen, en vaak moesten we handenwringend 
vaststellen dat onze voorstellen vertekend en ver
wrongen werden voorgesteld in de grote 
Vlaamse kranten en tijdschriften. Een 'kwaliteits
krant' als De Standaard verlaagde zich tot een 
regelrechte hetze tegen de Groenen en de eco
tax-voorstellen. Vooral de maskers van de poli
tieke commentatoren vielen af. Oplettende lezers 
konden grote contradicties blootleggen tussen de 
zakelijke artikelen van de milieu-journalisten 
enerzijds en de ongebreidelde ideologische kri
tiek van de hoofdredacteuren anderzijds, die 
bevlogen aanvallen op Agalev ontketenden en 
over de ecotax allerlei nonsens de wereld instuur
den. Men lanceerde geruchten als de 30 fr. ecotax 
op een tube tandpasta, dat de Belgische inflatie 
in één klap met vijf procent de hoogte ingejaagd 
zou worden, dat duizenden werkloos zouden 
worden in de chemische industrie, dat alles een 
Waals komplot was om het Franstalige onderwijs 
in België beter te kunnen financieren, enzo
voort ... Men noemde de ecotax-voorstellen 'een 
historische blamage voor het politiek personeel' 
(Marc Platel, Het Belang van Limburg, 29-1 0-92), 
'de zoveelste Belgenmop' (Jan Veenstraeten, 
Gazet van Antwerpen, 18-11-92}, 'een politieke 



koop' (Laurent Panneels, Het Laatste Nieuws, 29-
10-92). Wetenschappers, juristen en economen 
werden van stal gehaald om op opiniepagina's 
tegen de ecotax te argumenteren, of beter 
gezegd: te fulmineren. Gérard Bramoullé, een 
Franse professor publieke financiën aan de uni
versiteit van Aix-en-Provence en auteur van een 
boekje 'La peste verte' wordt uitgebreid geci
teerd, terwijl zijn uitspraken uiteraard niet de 
ecotax-voorstellen van de Vlaam~e en Waalse 
Groenen kunnen betreffen: 'Zoals een schimmel 
overwoekert de ecohysterie de samenleving. De 
groene godsdienst ziet de natuur het liefst zon
der de mens. Achter de façade van de milieube
scherming schuilt een streven naar collectiviteit. 
De blinde haat tegen het individu en het kapita
lisme valt op. Na de val van het communisme 
dient zich de nieuwe heilsleer van de bureaucra
tische ecologie aan .. .'. Kurt Deketelaere, profes
sor aan het Instituut voor Milieu-
recht van de KU Leuven noemt 
ecotax 'een juridisch monstertje', 
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lijks sprake. 
De vraag mag zelfs gesteld worden of de alge
mene goodwill t.a.v. de ecologische problematiek 
niet een ernstige klap te verwerken krijgt door dit 
akkoord over de ecotax, dat zoals de meeste Bel
gische akkoorden tijdens nachtelijke onderhan
delingen in luxueuze kastelen en in een kleine 
cenakels is bedisseld. Alleszins krijgen Agalev en 
Ecolo nu ook het imago van beleidspartij mee, al 
hebben we nog nooit in een regering gezeten! 

Kritiek op de machtsstrategie 
In de Helling van het najaar '92 wordt in een leuk 
artikel over 'de groene tinten van Groen Links' 
het onderscheid gemaakt tussen 'lichtgroen' en 
'diepgroen'. Dat onderscheid bestaat in Agalev 
ook. Vanuit een diepgroer.e hoek formuleerde de 
Leuvense filosoof Ullrich Melle enkele kritische 
beschouwingen in het Agalev-ledenblad 'Blad-

groen' (jrg. 11, nr. 4, 11 december 
1992). Los van de bovenstaande 
bedenking dat de besluitvorming 

en Charles Bricman, assistent aan 
de rechtenfaculteit van de ULB, 
beweert dat 'groene ideeën het 
spoor dragen van totalitair den
ken.' Het slot van zijn betoog 

'ecotax resultaat 
rond de ecotax te weinig in een 
breed maatschappelijk debat 
werd voorbereid, is zijn vrees dat 
de politieke overwinning rond de politiek compromis' 

luidt als volgt: 'In de oppositie 
hadden de groenen de grote ver-
dienste vragen te stellen, te inter-
pelleren. Nu zij op de drempel van de macht 
staan, willen zij hun regels opleggen. Zij moeten 
dus op hun beurt worden bekritiseerd en gecon
testeerd. Wij moeten in onze maatschappij mid
delen vinden om de burger te verdedigen tegen 
de natuurlijke neiging van de Macht hem te zeg
gen wat goed voor hem is. Anders zal op een dag 
op onze televisieschermen, na het journaal, ooit 
de spot verschijnen: Green brather is watching 
you.' 

Eerlijk gezegd, ik kan me niet voorstellen dat dit 
soort oprispingen in een 'brede maatschappelijke 
discussie' in Nederland als argumenten ingezet 
zouden kunnen worden. De groene politieke 
overwinning rond de ecotax heeft dus niet te 
maken met een brede 'groene consensus', maar 
veeleer met de typisch Belgische manier om tot 
een compromis te komen, waarbij de Groenen nu 
eenmaal nodig waren. Heel deze hetze toont vol
gens mij aan dat het milieubewustzijn in Vlaan
deren niet erg diep is doorgedrongen. Al is de 
milieubeweging al 30 jaar in de weer, van een 
echte consensus over de noodzaak om drastisch 
het roer van het beleid om te gooien naar meer 
duurzame ontwikkeling, zoals in het Brundtland
rapport gesteld wordt, is in Vlaanderen nauwe-
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ecotax Agalev helemaal in de rich
ting van marktconforme instru
menten zal sturen. Bepaalde 
argumenten t.a.v. de onderne-

merswereld gaan helemaal mee in het verhaal 
van de industrie: de concurrentiekracht van de 
bedrijven zou niet in het gedrang mogen komen 
door de ecotax, die zou alleen maar geheven 
mogen worden op produkten waarvoor op de 
markt een alternatief beschikbaar is, enz ... Zo 
praat Agalev nu ook mee in termen van 'de con
currentiekracht', 'de markt' ... 
Eigenlijk gaat het hier om zeer minimale correc
ties op de gigantische milieuvernietigende 
machine. Is het wel gunstig als dit hèt verhaal van 
de Vlaamse groenen wordt? Zijn andere partijen 
niet veel beter geplaatst om dergelijke eco-refor
mistische politiek door te drukken? Ongetwijfeld 
hebben ze beter uitgeruste studiecentra om één 
en ander te becijferen! Is het trouwens geen illu
sie om te denken dat met gedragspsychologische 
instrumenten als de ecotax de noodzakelijke posi
tieve behoeftenstructuur opgebouwd kan wor
den. Want dat is de ecotax: een pijnlijke prikkel 
geven, zodat de menselijke rat wel op een andere 
manier zijn weg, zal zoeken langs de rekken van 
het consumptie-labyrint. Kortom: de ecotax als 
een zoveelste controle-instrument van buiten, 
van boven, vanuit de overheid. Is dit niet in strijd 
met het oorspronkelijke groene maatschappij pro
ject? Heeft Agalev zich niet al te zeer laten inkap-
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selen in de patriarchale machtsstructuren van het 
politiek apparaat? 
Ik vroeg me af of dit een gelijksoortige reactie is 
zoals die van Wouter Van Dieren: Agalev had 
nooit partij mogen worden. Door mee te doen 
aan het machtsspel is Agalev haar zuiverheid en 
haar geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Ik ging 
met Ullrich Mei Ie praten, en na een dag discussië
ren ben ik toch overtuigd dat er meer aan de 
hand is. Als actief Agalev-lid heeft hij jarenlang 
mee aan de kar getrokken om de partij uit te 
bouwen. Machtsvorming, partijvorming is nodig, 
zeker, alleen mag de partij niet verengen tot een 
louter partijpolitieke zaak. De groene partijen 
werden meer dan tien jaar geleden met veel aar
zelingen opgericht. Het moesten anti-partij-par
tijen zijn, omdat partijen deel uitmaken van het 
systeem, dat opengebroken en getransformeerd 
moest worden. De partij zou geen doel op zich
zelf zijn, maar een tijdelijk ins-
trument van een cultuurrevolu-
tionaire beweging en van een 
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gaan leven, maar wij kunnen en willen onze ver
worvenheden ook niet loslaten. Een culturele 
transformatie in de diepte is ondenkbaar zonder 
een diepe verandering van de mensen, van hun 
waarden, hun behoeften en verzuchtingen. Wij 
zijn allemaal getekend door dagelijkse conditio
neringen, door een bepaalde opvoeding, alsook 
door een lange Europese en mensheidsgeschiede
nis met haar uiteindelijke wortels in de natuurge
schieden is. Bewuste zelfverandering is van daar
uit een ontzettend moeilijk proces, zeker voor 
groene politici, waarvan de geesten bezet zijn 
door agendapunten van politieke tegenstanders. 
Wie vandaag beslist, bewuster, rechtvaardiger, 
verstandiger, zinvoller, gezonder, soberder en 
innerlijker te leven zal zich geconfronteerd zien 
met een werkelijkheid die daarop totaal haaks 
staat, en die één grote verleiding is tot het dia
metraal tegenovergestelde patroon. Weerstand 

bieden tegen deze machtige ver
leiding veronderstelt bewustwor
ding, vooral zelf-bewustwording. 

fundamentele oppositie in de 
samenleving. Niet enkel het par
lement, maar de civiele maat
schappij zou het strijdtoneel 
moeten zijn: in de hoofden en de 

'Agalev is geen 
Ook hier staat men alleen zwak, en 
heeft men onderlinge steun en 
hulp nodig. groene zuir Het is haast ondenkbaar dat hier
voor ruimte zou gemaakt kunnen 
worden binnen de partij. Agalev 
als partij is druk doende zich te 
positioneren en te profileren tus-

harten van de mensen zou aan 
een nieuwe consensus gewerkt 
worden, van waaruit de netwer-
ken van de toekomstige ecopacifistische samenle
ving aaneengeknoopt zouden worden. 
Ullrich Melle's zorg is het tegengaan van de soci
aal-democratisering van het groene project. Vol
gens hem moet de collectieve groene energie 
geheroriënteerd worden. Naast het op machts
vorming in het institutionele apparaat gerichte 
werk, moet er volgens hem in de toekomst veel 
meer energie besteed worden aan het het sociaal
culturele, of zeg maar aan het utopische werk. 

Groen cultureel project 
Uitgangspunten van dit 'groene culturele project' 
dat de basisvoorwaarden moet scheppen voor het 
'groene politieke project', zijn de apocalyptische 
analyse van de industrieel-kapitalistische oorlogs
en rijkdomsmachine, het inzicht in de diepe 
onrechtvaardigheid van onze parasitaire levens
stijl, het verdriet en de wanhoop over de onop
houdelijke natuurvernietiging, de 'verlelijking' 
van onze wereld, en de vervreemding van onszelf 
en van anderen. Evenzeer van belang is de pijn
lijke bewustwording hoezeer wijzelf in onze ver
langens en behoeften verknocht zijn aan de grote 
rijkdoms- en vernietigingsmachine waarbinnen 
wij leven. 
Wij willen zo niet verder leven, wij willen anders 
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sen en tegenover andere partijen, om te scoren in 
de media en om de volgende electorale overwin
ning voor te bereiden. Wellicht moet er een 
aparte ruimte gecreëerd worden om het utopi
sche werk te laten plaatsvinden. Dit moet bewe
gingswerk zijn, consensus-werk, grassroots-werk. 
Het kan niet centraal gepland en via afdelingen 
doorgegeven worden. Het groeit lateraal, en mag 
onder geen enkele voorwaarde rechtstreeks door 
Agalev geïnstrumentaliseerd worden. Het is geen 
groene zuil. Het is werk van lange adem, niet 
gericht op onmiddellijk zichtbare resultaten. Het 
volgt een andere economie van de tijd dan die 
van de versnelde versnelling, die kenmerkend is 
voor de industriële megamachine. Het is geduldig 
en afwachtend in plaats van activistisch, mobilise
rend en forcerend. 

Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was 
van Melle's verhaal, al klinkt het pleidooi voor 
'utopisch werk' mij wat New Age-achtig in de 
oren. Maar, corrigeert Ullrich Mei Ie mij, het is niet 
de bedoeling bij de pakken te blijven zitten tij
dens of na die 'bewuste zelfverandering', of dit 
als een privé-ontsnapping uit de ellende te 
beschouwen. Tezelfdertijd moeten hieruit 
nieuwe institutionaliseringen volgen: een sociale 



en ecologische organisatie van de landbouw zoals 
Herman Verbeek dit beschrijft in 'In Boeren Han
den' en 'Boerenbelang'; het ombuigen van de 
geldstroom van arm naar rijk om een milieuvrien
delijke economie mogelijk te maken, door in te 
grijpen op het rentemechanisme, zoals Henk van 
Arkel dit beschrijft in 'Het Gelijk van het Genoeg'; 
een 'Ontschaarsing van Arbeid, Tijd en Geld', 
zoals Raf Janssen dit bepleit ... De zelfverandering, 
individueel en collectief, mag niet los staan van 
de maatschappelijke en politieke uitdagingen 
van vandaag. 

Opnieuw kiezen voor een 
bewustzijnsstrategie? 

In de weken na dit gesprek probeer ik via lectuur 
mijn eigen gedachten te ordenen. Bij Gregory 
Bateson ('Steps to an Ecology of Mind', 1973 en 
'Mind and Nature', 1979) ontdek ik een bevesti
ging van Mei I e's benadering. Bateson is trouwens 
een belangrijke inspiratiebron voor iemand als 
Fritjof Capra, een denker van de internationale 
groene beweging. Volgens Bateson is de poging 
om via 'macht' en 'geweld' aan verandering te 
werken een 'epistemologische fout'. 'We do nat 
live in the sart of universe in which simple lineal 
control is possible. Life is nat like that.' Volgens 
Bateson is elk levend systeem een mutueel-caus
aal, zelf-corrigerend netwerk van elementen, 
zoals vriendschapsnetwerken, buurten, samenle
vingen, ecosystemen. Bateson gelooft dat al deze 
systemen holistisch functioneren en de eigen
schappen hebben van wat hij de 'Mind' noemt. 
Dat wil zeggen dat alle levende systemen en alle 
aggregaten van levende systemen kunnen 'leren', 
'informatie verwerken', en dus letterlijk in staat 
zijn tot kennen, denken en beslissen. 
Een essentieel punt voor Bateson is het inzicht dat 
alle sociale systemen en alle ecologische systemen 
circulair georganiseerd zijn, dit wil zeggen: ze 
bestaan uit circulair-causale, cybernetische lussen 
van interactie. De belangrijkste implicatie van 
Batesans perspectief is dat geen enkel onderdeel 
van een dergelijk intern interactief systeem unila
terale controle of 'macht' kan uitoefenen op de 
rest van het systeem. Over macht zegt Bateson: 
'The myth of power is, of course, a very powertul 
myth and probably most people in this world 
more or less believe in it. lt is a myth which, if 
everybody believes in it, becomes to that extent 
selfvalidating. But it is still epistemologicallunacy 
and leads inevitably to various sorts of disaster." 
In de visie van Bateson zal het forceren van 
machtsoplossingen in om 'teven welk ecosysteem 
of sociaal systeem, onvermijdelijk culmineren in 
destructiviteit en pathologie. Hij noemt het 
geloof in de macht-metafoor en het idee dat 
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'meer macht' alsmaar meer mogelijkheden 
schept, een anti-biologische en anti-ecologische 
visie. Waarom anti-ecologisch? 
1 omdat wordt veronderstelt dat lineaire causa
liteit mogelijk is. Geloven in macht is geloven dat 
het mogelijk is voor een deel van het systeem om 
unilateraal een ander deel van het systeem te 
controleren, wat volgens Bateson nooit kan. 
2 het geloof in macht genereert pathologie: het 
vernietigt snel de flexibiliteit, potentialiteit en 
complexiteit van het ecosysteem. Waar voorheen 
een meerzijdige complexiteit het geval was, zal 
het systeem na verloop van tijd genivelleerd wor
den tot een vlak iets, indien niet tot een levenloos 
iets. Dat geldt zowel voor het steevast vergiftigen 
van het lichaam met alcohol of drugs, als voor 
niet aflatende inspanningen de eigen partnerre
latie te controleren, als voor de ononderbroken 
milieuvervuiling door chemische industrie en 
intensieve landbouw. 

Binnendringen in machtscentra 
Tot zover deze excursie naar Bateson. Wat moet 
een politieke partij als Agalev of Groen Links met 
Bateson? Ik denk dat Bateson éénzijdig is, en 
macht alleen als 'onderdrukkend' ziet, en niet als 
iets dat potentieel ook produktief en creatief kan 
zijn. Maar zijn nadruk op het feit dat een orga
nisme of een sociaal systeem moet leren is belang
rijk. 
De relevantie lijkt me het volgende: wellicht 
spruit de intuïtieve positie van Ullrich Mei Ie inder
daad voort uit een bredere, meer integrale of 
meer holistische kijk op de zaak, verwant aan de 
positie van Bateson. 
Terwijl ik aan het begin van mijn artikel stelde dat 
ik het jammer vond dat de groene beweging al te 
lang wars geweest is van een machtsstrategie, wil 
ik op dit moment iets aanvullends beweren! 
Namelijk, moeten we vanuit de groene partijen 
niet opnieuw de kaart trekken van een bewust
zijnsstrategie? Moet de gerealiseerde machtsver
werving niet opnieuw ingehaald worden door 
nieuwe collectieve leerprocessen? Is het niet 
nodig een bredere en een diepere consensus te 
vinden voor de noodzaak om individueel en col· 
leetiet anders te gaan leven? Is het deblokkeren 
van maatschappelijke leerprocessen over de 'toe
stand van de wereld' niet een belangrijkere 
opgave dan het voorbereiden van de eerstvol· 
gende electorale overwinning? En zijn de groene 
partijen toegerust om deze uitdaging waar te 
maken? Zijn ze niet te véél en te éénzijdig gericht 
op het binnendringen in de machtscentra, en het 
verwerven van invloed binnen het institutionele 
apparaat? Hoe moet zo'n vernieuwde bewust
zijnsstrategie georganiseerd worden, en is dit 
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niet dé manier om de veelbesproken vervreem
ding tussen 'politieke klasse' en 'civiele maat
schappij' te overbruggen? Heeft ook de niet-poli
tieke groene beweging in dit kader niet een 
belangrijke taak, die momenteel te weinig wordt 
opgepakt? 

Deze vragen zijn werkelijk open al klinken ze wel
licht tendentieus. Een 'af' antwoord heb ik wer
kelijk niet. Nu zit ik op de pool van de bewust
zijnsstrategie, en morgen vind ik wellicht weer 
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dat we 'met alle macht' onze invloed moeten 
laten gelden, geweldloos weliswaar. Het schrijven 
van dit artikel heeft mij tot enige wilde specula
ties aangezet, besef ik. Ik kijk uit naar reacties op 
deze denkbeweging. De discussie over deze kwes
ties is onderdeel van de beoogde bewustzijnsstra
tegie. 

Frederik lanssens is diensthoofd bij Ploeg vzw, de vor
mingsdienst van Agalev. 

De markt aan de 
natuur aanpassen 

Pleidooi voor een nieuwe doelmatigheid 

Wie zich de vraag stelt waarom het milieubeleid 
zo stroperig verloopt kan al gauw de conclusie 
trekken: dat ligt aan de economie. 
Kijkend naar de Haagse politiek 
zien we het beeld: Andriessen 

om het milieuvraagstuk in de economie een vol
waardige plaats te geven. De basisgedachte daar

bij is dat de milieu-effecten en de 
kosten daarvan geïnternaliseerd 
moeten worden in het econo-

(Economische Zaken) is de sta-in
de-weg voor Aiders (Milieu). De 
feiten spreken voor zich: een 
krachtige werkgeverslobby blok
keert de invoering van milieu
heffingen, economische belangen 

Frank Biesboer misch handelen. Dat werkt als 
volgt: op dit ogenblik hoort het 
grootste deel van de milieu
schade tot de zogenaamde 
externe effecten van de econo-
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gaven voor president Bush de 
doorslag om zich op de UNCED-top 
in Rio de Janeiro uiterst terughoudend op te stel
len. Is de conclusie onontkoombaar dat milieu en 
de huidige economische ordening onverenigbaar 
zijn? Kan de weg voor een effectief milieubeleid 
alleen worden vrijgemaakt wanneer we eerst zor
gen voor een grote ommekeer in de economie, 
een economische revolutie? 

Ecotax 
Ondanks de schijn van het tegendeel is het hele
maal niet zo vanzelfsprekend dat milieu en eco
nomie tegenover elkaar staan. Er is immers zowel 
in de economische theorie als vanuit de milieu
invalshoek een rijk scala aan ideeën gesopperd 
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mie. De economische gevolgen 
van afvalstoffen, bodem- en 
luchtverontreiniging tellen niet 

mee in de prijs van de economische activiteiten 
die daarvan de oorzaak zijn. Wanneer alleen -
heel kortzichtig - wordt gekeken naar de toe
name van materiële welvaart, dan zijn die externe 
effecten uiterst 'voordelig'. We kunnen gratis en 
voor niets van de natuur gebruik maken als reser
voir voor onze economische activiteiten. Totdat 
blijkt dat de natuur geen eindeloos reservoir is, 
maar een beperkte omvang en draagkracht heeft. 
Worden die grenzen bereikt, dan slaat de natuur 
hard terug en moeten we ons zorgen gaan maken 
over het broeikaseffect, het gat in de ozonlaag, 
het verdwijnen van waardevolle soorten, enzo-
voorts. 



De oplossing van dit probleem ligt eigenlijk voor 
de hand: sta die externe effecten niet langer toe, 
maar internaliseer ze. Waar in de markt prijzen 
als het belangrijkste reguleringsmechanisme 
functioneren ligt het voor de hand dat die inter
nalisering geschiedt via het in rekening brengen 
van de kosten van de externe milieu-effecten. 
De afgelopen jaren is over dit idee een stroom 
aan publikaties verschenen, met begrippen als 
ecotax, milieuheffingen, verhandelbare emissie
rechten, enzovoorts. Alle zijn er op gericht om op 
de een op andere manier de milieukosten in reke
ning te brengen bij het economisch handelen. 
Ecotax betekent een dusdanig hoge belasting op 
een produkt dat het verbruik ervan daalt tot het 
niveau waarop de effecten voor het milieu toe
laatbaar zijn. Dat gaat gepaard met een algehele 
herziening van het belastingstelsel, vooral een 
forse reductie op de loonbelasting. Het inschake
len van arbeid wordt aantrekke-
lijk gemaakt, vervuilende activi-
teiten extra duur. Milieuheffin-
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krachtig instrument aan dat zo perfect aansluit 
bij de bestaande ordeningsprincipes, dat nie· 
mand het belang en de noodzaak ervan zou kun· 
nen ontkennen. Het idee van de ecotax heeft -
althans in theorie- ook duidelijk wortel gescho· 
ten. 

Des te merkwaardiger is het dat het doorvoeren 
ervan op zo veel problemen en weerstand stuit. 
Hier is toch het ideale instrument aangereikt om 
de efficiëntie van de markteconomie te verzoe· 
nen met de eisen van het milieu? Waarom dan 
nog gaan dwarsliggen? 
Hier doet de gesel van de internationale concur
rentie z'n werk. Wanneer Nederland de ecotax 
eenzijdig doorvoert, dan ontstaat voor het 
bedrijfsleven zo'n groot concurrentienadeel dat 
onze economische toekomst op het spel wordt 
gezet. Van de kant van de ondernemers (organi-

saties) is dit argument uit den 
treure in het geding gebracht, tot 
in het torentje van Lubbers aan 
toe. Ook enkele vakbonden bie-gen vormen hiervan een beperkte 

variant: op een produkt wordt 
belasting geheven teneinde het 
gebruik ervan duurder te maken 
en terug te dringen en tegelijker-

'is markteconomie te ver- ken gevoelig voor dit argument 

zoenen met milieu?' milieu is belangrijk, maar evenzo 
de werkgelegenheid. De interna· 

tijd fondsen te vormen voor 
milieubeleid. Bij verhandelbare 
emissierechten wordt de hoeveel-
heid toegestane emissie als uitgangspunt geno
men. Ondernemingen of particulieren krijgen 
dan via een of andere verdeelsleutel toestem-
mingvoor een bepaalde hoeveelheid emissie. Wie 
daar onder blijft kan z'n emissierechten verkopen 
aan wie meer emissieruimte nodig heeft. Op die 
manier wordt aan een bepaalde hoeveelheid ver
vuiling een prijskaartje gehangen. 
Links om of rechts om, al dit soort maatregelen 
zijn er op gericht om via het prijsmechanisme eco
logisch handelen te bevorderen. 

Marktconform 
Het idee van de internalisering van milieukosten 
is uiterst aantrekkelijk: het sluit perfect aan bij de 
huidige sturingsmechanismen van de markteco
nomie. Prijzen verschaffen meetbare en vergelijk
bare informatie over de inzet van grondstoffen 
en arbeid (kosten) in produkten, wat leidt tot een 
zo doelmatig mogelijke inzet van economische 
middelen om een optimaal resultaat te bereiken 
(alle tekortkomingen en negatieve aspecten laat 
ik maar even buiten beschouwing). Wanneer in 
de prijzen ook de milieu-effecten worden betrok
ken, dan kan datzelfde prijsmechanisme zorgen 
voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van het 
milieu. Ecologen dragen hiermee een uiterst 
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lisering van milieukosten is alleen 
mogelijk wanneer dat op interna· 
tionaal niveau gebeurt, wanneer 
er geen concurrentievervalsing 

ontstaat, zo luidt het belangrijkste verweer. En 
internationaal komt daar voorlopig nog niets van 
terecht. De wereldmarkt wordt weliswaar geacht 
ons het nodige voordeel te bieden, voor het 
milieu functioneert ze vooralsnog als een blok· 
kade. 
Ondernemers en vakbonden zou kortzichtig 
eigenbelang voor de voeten geworpen kunnen 
worden, en terecht. Toch kom je met dergelijke 
verwijten niet erg ver. De afhankelijkheid van de 
wereldmarkt is tegenwoordig erg groot; natio· 
nale milieumaatregelen kunnen inderdaad leiden 
tot een bepaalde vorm van concurrentienadeel, in 
ieder geval tot overgangsproblemen. Werkgele· 
genheid kan gevaar lopen, er moet worden inge· 
leverdop de economische groei zoals gemeten in 
het Bruto Nationaal Produkt. Beide vormen 
belangrijke ankerpunten in het denken over 
maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang. 
Dus gelden ze als een zwaarwegend argument 
tegen de invoering van milieuheffingen. lnterna· 
lisering van milieukosten mag dan zeer martk· 
conform zijn, de huidige marktordening staat 
invoering ervan toch in de weg. Beide laten zich 
minder in elkaar passen dan het woord markt sug· 
gereert. 



Externe effecten 
Een verklaring van deze paradox schuilt in het 
woord externe effecten. Waarom is de markt wel 
in staat in een prijs de produktiviteit van een 
Japanse autofabriek tot uitdrukking te brengen 
en niet de waarde van een niet-verzuurd bos? 
Waarom functioneert de markt in het ideale 
geval als een uiterst doelmatig en efficiënt ins
trument om economische goederen te benutten, 
terwijl de natuur wordt uitgeput? 

In het woord externe effecten zit al opgesloten 
dat de huidige markt er niet goed mee overweg 
kan, sterker nog, het bestaan ervan vormt een 
integraal onderdeel van het huidige functioneren 
van de markt. Om die externe effecten vervolgens 
toch in rekening te brengen is een min of meer 
gekunstelde ingreep nodig: de prijs ervan moet 
politiek worden vastgesteld. Dat 
lijkt een tweede paradox: om te 
zorgen dat de markt goed werkt 
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lende instrumenten, ingezet om uiteindelijk het
zelfde doel te bereiken, tot heel verschillende 
prijzen. Hier is geen beroep op een anonieme 
markt mogelijk, maar moet een gezaghebbende 
keus worden gemaakt, die door een meerderheid 
van de samenleving wordt geaccepteerd. 
Afgezien van dit soort problemen, er zit ook een 
absolute beperking aan de mogelijkheid milieu
kosten in rekening te brengen. Wie kan bepalen 
wat de economische waarde is van een ongerept 
Antarctica? Bij lokale, overzichtelijke projecten is 
de milieuwaarde nog wel enigszins in kaart te 
brengen, bij meer globale effecten is dat vrijwel 
ondoenlijk. Hoe moet de waarde van de ozonlaag 
worden gemeten? Milieubehoud is niet alleen 
een kwestie van ons hier, vandaag. Het gaat ook 
om toekomstige generaties. Dan wordt het nog 
moeilijker: hoe zou je nu moeten vaststellen wat 
voor economische waarde toekomstige genera-

ties zullen toekennen aan dat
zelfde Antarctica. We zouden nu 
vast wel bereid zijn honderd gul-

moet de staat in de prijsvorming 
ingrijpen. 
Waar een dergelijke prijsvorming 
politiek wordt bepaald is ze 
onmiddellijk ook voorwerp van 

'milieubehoud: ook voor 

toekomstige generaties' 

den extra neer te tellen voor onze 
koelkast als we daarmee het 
behoud van de ozonlaag hadden 
kunnen garanderen. Maar wie wist 

politieke strijd, en dus kwets-
baar. Sterke belangengroepen, 
zoals ondernemers en vakbon-
den, kunnen zo'n prijsstelling- met succes- aan
vechten. Wanneer op de markt olieprijzen stij
gen, aandelenkoersen dalen, de koers van de gul
den hoog is, dan wordt niemand enige verant
woordelijkheid aangerekend; dat is nu eenmaal 
het lot van de markt. Maar wanneer de overheid 
besluit een milieuheffing in te voeren, dan is deze 
onmiddellijk aanvechtbaar, met zelfs de moge
lijkheid van sancties tegen de verantwoordelijke 
bij nieuwe verkiezingen. Het internaliseren van 
milieukosten brengt dus een heel ander mecha
nisme in werking dan de 'normale' prijsvorming 
op de markt. 

Die kwetsbaarheid wordt nog vergroot doordat 
nauwelijks precies is vast te stellen hoe hoog de 
milieukosten precies zijn. Bij de ecotax zijn wel 
voorstellen gedaan om de prijs zo hoog te maken 
als noodzakelijk is om het verbruik tot het 
gewenste niveau terug te dringen. Bij het gebruik 
van verhandelbare emissierechten wordt de prijs 
bepaald door de kosten die moeten worden 
gemaakt om het laatste stukje vervuiling via 
investeringen-technische middelen te voorko
men. De hoogte van de door minister Aiders voor
gestelde milieuheffingen was mede bepaald door 
de gewenste opbrengst. Zo leiden drie verschil-

"' z 

"' 0 

0 
u 

Cl 
z 

f
I 

u 

Cl 

dat twintig jaar geleden? Het is dus 
niet altijd even eenvoudig om de 
externe milieu-effecten in reke
ning te brengen. 

Wereld van verschil 
Er is nog een ander probleem van meer princi
piële aard. Het is geen toeval dat externe effecten 
externe effecten zijn. Dat heeft er mee te maken 
dat lang niet alle materiële voorwerpen zo maar 
marktgoederen zijn. Om als een economisch 
'goed' op de markt te worden verhandeld moet 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 
* de mogelijkheid van private toeëigening. Vrij 

beschikbare goederen hebben per definitie 
geen prijs, doen dus niet mee op de markt. We 
kunnen vrijelijk genieten van het strand, ten
zij het tot het privé-bezit van een of ander 
hotel behoort. 

* 

* 

beschikking over intrinsieke gebruikswaarde, 
los van de ecologische of sociale samenhang. 
Tropisch hardhout heeft voor ons nut, niet 
omdat eens een paradijsvogel op een tak 
heeft gezeten, maar omdat we er kozijnen, 
deuren en tafels van kunnen maken. 
universele beschikbaar- en verplaatsbaarheid. 
Hetzelfde tropisch hardhout krijgt waarde 
omdat we het vanuit het tropisch regenwoud 
naar de Amsterdamse houthaven kunnen ver
plaatsen. Een belangrijke uitzondering vor
men winplaatsen van grondstoffen en toeris-



tische attracties die plaatsgebonden zijn. 
* deelbaarheid en kwantificeerbaarheid. Hout 

verkoop je per kilo, olie per vat. Een mooi uit
zicht vanaf het duin laat zich niet kwantifice
ren. 

* het bestaan van behoeften en voorkeuren van 
actuele potentiële kopers. Zonder aanwezige 
vraag kan iets geen economisch goed worden. 
Behoeften en voorkeuren van toekomstige 
generaties hebben per definitie een onderge
schikte rol. 

Aan de hand van deze criteria is ook wel begrij
pelijk waarom natuurexploitatie zo gemakkelijk 
een extern effect is geworden en geen rol speelt 
in de prijsvorming. Vrijwel alle waarden die in de 
natuur van belang zijn, voldoen niet aan boven
genoemde criteria. De kwaliteit die het tropische 
hout als gebruikswaarde voor de mens heeft, is 
een heel andere dan die welke ze in de natuur 
heeft. Natuurlijke waarden zijn veelzijdiger, 
gecompliceerder dan de waarden die in het eco
nomisch proces worden toegemeten. Bij natuur
lijke waarden gaat het om biologische processen, 
zoals de kwaliteit van een boom om - eenmaal 
omgevallen - te worden verteerd door micro
organismen. Van die veelzijdigheid aan kwalitei
ten gebruikt de markteconomie slechts een heel 
specifiek aspect, los van de ecologische samen
hang van de natuur. In de markt is het uitsterven 
van walvissoorten geen enkel probleem: dan 
wordt gewoon een vervanging gezocht. Het ver
dwijnen van de laatste Europese visotterkolonie 
bij de Shetlandeilanden is van een heel andere 
dimensie dan de extra kosten die in het vervolg 
gemaakt zullen moeten worden om het oliever
voer over zee minder riskant te maken. 
Het zijn kortom, twee werelden, die van de markt 
en de natuur, ieder met zijn eigen wetmatighe
den, regulering, spelregels en reproductievoor
waarden. Slechts voor een deel raakt de wereld 
van de markt die van de natuur. Wanneer bij
voorbeeld een toegangspijs wordt gevraagd voor 
een natuurpark dan heeft de markt de waarde 
van dat park 'een prijs' gegeven. Voor het over
grote deel zijn beide werelden verschillend of, 
nog sterker, sluiten elkaar zelfs uit. Een boom in 
het tropisch bos heeft op de markt geen enkele 
waarde omdat een paradijsvogel er in kan verblij
ven; eenmaal verwerkt als kozijn is de vogel een 
deel van zijn biotoop kwijtgeraakt. 

Andere doelmatigheid 
Hier kom ik tot de kern van mijn betoog: het hui
dige doelmatigheidscriterium van de markt valt 
niet samen met het doelmatigheidscriterium dat 
zou moeten gelden voor een optimaal natuurbe
houd. Rekent de eerste met een zo groot moge-
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lijke opbrengst door de efficiënte inzet van eco· 
nomische goederen, bij de andere doelmatigheid 
gaat het om behoud en ontwikkeling van natuur· 
lijke kringlopen, van veelzijdigheid en samen· 
hang, om subtiele evenwichten. 
Deze constatering heeft consequenties voor de 
manier waarop we tegen het toerekenen van 
milieukosten aan moeten kijken: het kan wel iets 
helpen om de natuur een waarde in het econo· 
misch verkeer te geven, maar slechts voor dat 
beperkte deel van de natuur dat aan een 
(ruil)waardetoekenning kan voldoen. Voor het 
overgrote deel van de natuur biedt toerekening 
van milieukosten geen soelaas, kan het ons zelfs 
verder van huis brengen omdat het versluierend 
werkt. Het milieu is niet te redden wanneer we 
ons volledig zouden overgeven aan het huidige 
doelmatigheidscriterium van de markt. 

In ons economisch handelen zullen dus andere 
doelmatigheidsuiteria hun intrede moeten doen. 
Naast de strikt monetaire kosten-baten-analyse 
en toerekening van milieukosten, zal het ook en 
vooral gaan om ons concrete handelen ten aan· 
zien van de natuur, de manier waarop we de 
natuur als fysiek organisme in stand houden en 
verder laten ontwikkelen. Naast de economen 
zullen biologen, ecologen, natuurwetenschap· 
pers criteria voor economische activiteiten en de 
afweging ervan moeten vaststellen. De economi· 
sche doelmatigheid zal veel breder, zeg maar 
natuurlijker, moeten worden gedefiniëerd. Suc· 
ces wordt niet langer alleen bepaald door rende· 
mentsverwachtingen, maar veel meer door de bij· 
drage aan behoud en versterking van het natuur· 
lijke draagvlak van ons bestaan. Dat betekent 
inderdaad een economische revolutie: het uitbre· 
ken uit de vernauwing van de economische ratio· 
naliteit tot een abstracte, slechts op geldwaarde 
gerichte efficiëntie, naar een veel bredere, de 
grondslag van ons leven zelf omvattende doel· 
matigheid. Het gaat om andere criteria voor 
begrippen als waarde, produktiviteit, een kwali· 
tatieve bestemming van groeidoelen waarin de 
natuur een wezenlijke plaats wordt toegekend. 

Illusies 
De vraag is vervolgens hoe zo'n breder doelma· 
tigheidsbegrip tot werkelijkheid wordt gemaakt. 
Wat dat betreft valt veel van de huidige markt te 
leren: die beschikt over een zeer uitgebreid en 
krachtig scala aan reguleringsmechanismen, insti· 
tuties, kennis en publieke beïnvloeding om het 
huidige doelmatigheidscriterium beslissend te 
maken. Het bereiken van een andere, bredere 
doelmatigheid, zal dus een minstens zo krachtig 
geheel aan instituties en regelingen verlangen. 



Zo kennen we in ons land afspraken waarmee 
dumping van goederen kan worden voorkomen, 
bestaan er keuringen voor deugdelijkheid op het 
gebied van elektriciteit. Dat soort instrumenten 
zijn ook inzetbaar als het gaat om de milieukwa
liteit van produkten. Wie bijvoorbeeld niet kan 
zorgen voor een adequate goedgekeurde recy
cling van z'n produkt heeft niet het recht het op 
de markt te brengen, enzovoorts. Er is een heel 
scala aan maatregelen denkbaar, waaronder ove
rigens ook de ecotax, om die nieuwe doelmatig
heid vaste grond onder de voeten te geven. 

Betekent dit nu afschaffing van de markt, het 
afwijzen van marktconforme milieuinstrumen
ten? Nee, het betekent dat de markt aan andere 
doelmatigheidsuiteria moet gaan voldoen. Niet 
de natuur moet via de toerekening van een 
(ruil)waarde geschikt worden 
gemaakt voor het functioneren 
op de markt, omdat dat nu een-
maal voor het geheel en de veel-
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beter weerbaar maakt, voorkomt dat we in de 
valkuilen van het puur op geldwaarden gerichte 
marktdenken stappen. Wie pleit voor de invoe
ring van een ecotax door aansluiting te zoeken bij 
de huidige doelmatigheid zaagt in veel sneller 
tempo de poten onder de eigen ecologische stoel 
vandaan dan er ooit ecotax zal worden inge
voerd. Zo'n pleidooi creëert namelijk de illusie als 
zouden we via een aanpassing van het milieu aan 
de huidige ordeningsprincipes van de markt het 
milieu kunnen redden. De huidige doelmatigheid 
van de markt staat een consequente milieupoli
tiek echter in de weg. 
Mijn pleidooi is niet anti-markt, wel tegen de hui
dige eng gerichte doelmatigheid van de markt. Te 
veel wordt het idee geventileerd als zouden we 
de huidige enge doelmatigheid rustig z'n gang 
kunnen laten gaan, mits er maar voldoende 

sterke ecologische randvoorwaar
den worden gesteld. Mijn betoog 
is anders: alleen wanneer de doel-

zijdigheid van de natuur onmoge
lijk is. De markt moet in zijn func
tioneren gereed worden gemaakt 
om de natuur te dienen. Geld, 
prijzen blijven daarin allemaal 

'ecologische Wende 
matigheid op behoud en verster
king van de fysieke natuur wordt 
gericht, is een effectief milieube
leid mogelijk. noodzakelijk' 

best een rol spelen, maar niet lan-
ger als enig criterium. Het gaat 
niet slechts om een correctie van de markt, maar 
een wezenlijk andere inrichting van de markt. Dat 
is de kern van wat in mijn ogen de noodzakelijke 
ecologische revolutie zal moeten omvatten. 

Is mijn pleidooi nu een antwoord op het breken 
van de weerstand tegen het doorvoeren van 
milieubeleid? Het is ondenkbaar te verwachten 
dat de noodzakelijke ecologische Wende een sim
pel gegeven is. Het belang van mijn pleidooi voor 
een nieuwe bredere doelmatigheid is dat het ons 
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Marcel Minnaert 
Bij zijn honderdste geboortejaar 

Marcel Gilles Josef Minnaert werd geboren in het 
Vlaamse Brugge in 1893, als telg van een familie 
van vrijzinnig-liberale onderwijsmensen; beide 
ouders waren leraar en oom Ger-
ard Désiré, inspecteur bij het 

aanmerken als collaboratie; Minnaert werd bij 
verstek ter dood veroordeeld (3). 

Baanbrekend 
In Leiden begon hij het werk aan 

onderwijs, speelde een grote rol in 
de opkomende Vlaamse Bewe
ging. Die beweging sprak Minna
ertal heel vroeg sterk aan; op het 
Gentse Atheneum doceerden lera
ren zoals de Vlaamse dichter-acti
vist René de Clercq, en tijdens zijn 

Leo Molenaar 
de spectroscopie van de zon bij de 
Utrechtse astronoom W.H. Julius, 
die hem in 1919 aanstelde als 

CULTUUR 
'observator'; voor Minnaert ving 
daarmee een onderzoekspro
gramma aan waar hij tot 1940 

studie aan de transtalige universi-
teit van het Vlaamse Gent was hij 
al een bekend activist (1). In 1914 promoveerde hij 
in de kwantitatieve fotobiologie. Om de fysische 
aspecten van dit onderwerp te doorgronden en 
zich verder in de natuurkunde te bekwamen, ging 
hij in 1915 in Leiden studeren; toen een wereld
centrum met coryfeeën zoals Lorentz Eh rentest en 
Kamerlingh Onnes. Hij werd in dat studiejaar lid 
van het wis- en natuurkundig dispuut Christiaan 
Huygens, waar hij vrienden voor het leven zou 
maken zoals Hans Kramers, Dirk Coster, Jan en 
Willy Burgers en Dirk Struik: 'Huygens maakte de 
wetenschap aantrekkelijk en toegankelijk. Huy
gens gaf ons een vorm van studentenleven, zo 
geheel verschillend van de toentertijd traditionele 
kroegtaferelen.' ( ... )'Ik herinner mij in het bijzon
der het bezoek aan een dekenfabrikant aan de 
noordkant van Leiden; een wijk waar je eigenlijk 
nooit kwam, waar je het bestaan nauwelijks van 
wist; en ik weet nog de tegenstelling tussen de 
grauwe armoede van die straten en de liefelijke 
sierlijkheid van Rapenburg en Breestraat.' (2). De 
laatste twee jaar van de Eerste Wereldoorlog was 
hij propagandist van en docent op de met instem
ming van de Duitse bezetters vervlaamste Gentse 
Universiteit. In november 1918 moest hij uitwijken 
naar Nederland, omdat de Belgische regering het 
activisme van tal van Vlaamse intellectuelen zou 
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baanbrekende bijdragen aan 
leverde; de precieze bepaling van 

het zonnespectrum en de daaruit afleidbare 
natuurkundige toestand van de zonne-atmo
sfeer. In 1925 promoveerde hij opnieuw; dit keer 
op het fysische onderwerp 'onregelmatige straal
breking', en kreeg hij na de dood van Julius onder 
L.S. Ornstein de leiding van de heliofysische afde
ling van het Fysisch Laboratorium. Met zijn leer
meester A. Pannekoek leidde hij in 1927 een 
eclipsexpeditie naar Lapland, die zowel opzien 
baarde door de kwantitatieve metingen aan het 
zonnespectrum als voor de creatieve voorstellen 
van Minnaert aangaande hun standaardisering. 
In 1937 werd hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar en tevens directeur van de Sterre
wacht in het stadsbolwerk 'Sonneborgh', en kon 
hij een hoogleraarspost aan het Yerkes-observa
torium van Chicago weigeren. Als voorwaarde 
had bij bedongen dat zonnetelescoop en rooster
speetagraaf van het Fysisch Laboratorium werden 
verplaatst naar de Sterrewacht. In datzelfde jaar 
werd hij voorzitter van de commissie-zonnespec
troscopie van de International Astronomie Union. 
Baanbrekend werk van Minnaert, J. Houtgast en 
G.W.F. Mulders, de laatste kon in 1936 op voor
spraak van Minnaert onmisbare platen meene
men van het Californische Mount Wilson-Obser
vatorium, leidde in 1940 tot het totstandkomen 
van de Utrechtse Photometric Atlas of the Solar 



Spectrum (4). Het was met name dit werk, dat 
Minnaert de hoogste onderscheiding op astrono
misch gebied opleverde namelijk de gouden 
medaille van de Royal Astronomical Society in 
Londen (1947) en de gouden Catherine Bruce
medal van de Californische Astronomical Society 
of the Pacific (1951). (5). 

In 1946 werd Minnaert benoemd als gewoon 
hoogleraar. In de jaren vijftig kon in samenwer
king met het Nat Lab van Philips, het PTT-Lab en 
met geld van ZWO tevens onderzoek naar de 
radiostraling van de zon starten. In 1961 begon 
op initiatief van Minnaerts opvolger C. de Jager 
de werkgroep-RuimteOnderzoek. Hij nam in 1963 
op zeventigjarige leeftijd afscheid van de Univer
siteit; hij schreef toen een overzichtsartikel '40 
jaar zonnespectrocopie' en door zijn vakgroep 
wed een prestigieus symposium 'Het zonnespec
trum' aan hem opgedragen. In die 40 jaar was het 
Utrechtse laboratorium met zijn primitieve uit
rusting en zijn budget van enkele honderden gul
dens veranderd in een omvangrijk onderzoeks
centrum. 

Gebalde vuist 
In 1929 trouwde Minnaert met de fysica B.M. Coe
lingh, en er werden snel twee zoons geboren: 
Koen en Boudewijn. De Belgische amnestiewet 
van 1932 maakte de veroordeling van Minnaert 
ongedaan, en nu kon Minnaert zich tot Neder
lander laten neutraliseren. De betrokkenheid met 
de Grootnederlandse zaak ging door, zoals bleek 
bij de begrafenis van de dichter René de Clercq in 
Lage Vuursche waar Minnaert en twee makkers 
met gebalde vuist protesteerden tegen de poging 
van Vlaamse en Nederlandse fascisten De Clerq 
voor hun doeleinden te annexeren. In november 
1940 werden de Joodse wetenschapsmensen aan 
de Utrechtse universiteit, waaronder de fysicus 
Ornstein, ontslagen. Hiertegen richtte Minnaert 
in de collegezaal een bezielende rede. Het was 
echter niet dit protest maar de gebalde vuist, die 
bij de Gestapo te boek stond als argument voor 
Minnaerts gijzeling in Sint Michielsgestel per mei 
1942 (6). Hij zou daartwee jaar blijven. In het her
inneringsboek over 'Beekvliet' hebben gijzelaars 
zoals H. Brugmans en P.H. Ritter jr de markante 
verschijning van Minnaert in het kamp beschre
ven. Hij kwam over als een asceet van de arbeid. 
Ritter getuigde: 'Hij gaat even nauwkeurig met 
het leven en de menselijke verhoudingen om als 
met de waarden, die hij uitweegt op zijn labora
torium. Ja, heel het leven is eigenlijk één labora
torium voor hem. Hij meet en weegt alles, wat 
zich voordoet op den spiegel van zijn bewustzijn 
met dezelfde precisie. En zoo wordt hij. de theo
retische ontkenner van het moralisme, de zede-
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lijkste mensch, dien ik ooit ontmoette'( ... ) 'Als hij 
niet arbeidt, holt hij naar een plicht, maar dit 
jachten is geen ongeduld, het is gehoorzaamheid 
aan de klok van zijn bestaan, waarop hij letten 
moet, zooals hij zijn aandacht gespitst houdt op 
de wijzers van het instrument, dat zijn natuur· 
kundige onderzoekingen regelt.m• 

Tegen atoombewapening 
Als kan worden vastgesteld dat Minnaert veel 
talen beheerste inclusief de Scandinavische talen, 
Spaans, Russisch en Esperanto, dat hij verdienste· 
lijk landschappen schilderde en pianospeelde, dat 
hij een unieke verzameling muziekinstrumenten 
onderhield, dat hij een compilatie van veelal door 
hem vertaalde gedichten samenstelde over de 
sterrenhemel 'Dichters over sterren' (1948), dat 
hij tal van internationale contacten verzorgde op 
het gebied van astronomie, vredeswerk en 
natuurkundedidactiek en overigens dol was op 
voettochten in de hele wereld; dan moet dat 
gezien worden in het licht van deze dagelijkse 
wijding aan de arbeid. In samenhang daarmee 
praktiseerde Minnaert onthouding van alcohol 
en nicotine, strikt vegetarisme en bewust tweede 
klasse reizen. 
Deze puritein werd gegrepen door de normatieve 
uitgangspunten van het socialisme: de maat· 
schappij diende niet te steunen op mededinging, 
maar op samenwerking en onderlinge mensen· 
liefde (B). Deze idealen zag Minnaert nog het 
meest belichaamd in de communistische landen, 
zij het dat zijn communicatieve geest en een 
zekere skepsis hem behoedden voor een absolu· 
tering van dit ideaal. Na Hiroshima wierp hij zich 
op de strijd tegen de atoomwapenwedloop. Dat 
was zijn voornaamste beweegreden bij het mede· 
oprichten van het Verbond van Wetenschappe· 
lijke Onderzoekers, waarvan hij voorzitter zou 
zijn toen de Koude Oorlog uitbrak. De regering 
van de VS verbood hem in 1951 de toegekende 
eremedaille persoonlijk op te halen; voor de uit· 
reiking moest de Amerikaanse astronoom 0. 
Struve naar Utrecht reizen. In 1952 verwelkom· 
den hij en zijn vrouw op Schiphol een delegatie 
Russische astronomen: Minnaerts ideaal was 
internationale samenwerking en dan concreet die 
tussen wetenschapsmensen van Oost en West. In 
een bezielend artikel van 1955, 'De maatschappe· 
lijke gevolgen der atoombewapening', polemolo· 
gie avant la lettre, hekelde hij de wederzijdse spi· 
raai van verdachtmaking en haat die een voor· 
waarde was voor het opvoeren van de bewape· 
ningsspiraal: 'Uit de stroom van feiten wordt sys· 
tematisch alles gezeefd wat kan bijdragen tot het 
geven van een gunstige indruk over het Oosten; 
een heel enkele krant die het andere standpunt 



inneemt doet hetzelfde tegenover Amerika. Hoe 
onverstandig, hoe onwijs, hoe gevaarlijk! Terwijl 
vóór onze ogen een groots experiment wordt 
genomen met twee maatschappelijke stelsels, die 
elk beproeven hun potentialiteit volop te ontwik
kelen weten we niets anders te doen dan te vitten 
en haat te zaaien in de harten. Zouden we niet in 
de eerste plaats ons best moeten doen, om objec
tief ingelicht te worden over wat aan de andere 
kant gebeurt en om te begrijpen wat men ermee 
bedoelt?' (9). 

Minnaert nam met de Utrechtse afdeling van het 
Verbond in 1948 het socialistisch getinte initiatief 
om een studie te beginnen naar de belemmerin
gen, die er voor getalenteerde arbeiderskinderen 
waren op hun weg naar de universiteit. Het VWO 
formuleerde op basis van die studie de wenselijk
heid van een op de Franse verhoudingen geënt 
'studieloon', dat althans de financiële obstakels 
weg moest nemen. In de jaren vijf
tig propageerden Minnaert en de 

volkssterrewachten en in publikaties voor een 
groot publiek zoals het driedelige 'De natuur
kunde van het vrije veld' (1937-1940) en 'De ster
rekunde en de mensheid' (1946). Anderzijds 
begon al met 'Natuurkunde in leerlingenproeven' 
(1924) een voor Nederland vroegtijdige preoccu
patie met de didactiek van de natuurkunde voor 
aanstaande leraars. In Utrecht werd hij in 1930 
privaat-docent in de didactiek en methodiek van 
de natuurkunde, zodat hij met M. Kohnstamm de 
pionier in Nederland was. De Natuurkundige Ver
eniging (NNV) stelde in 1937 een commissie in 
met onder andere H.C. Burger, Minnaert en F. 
Zernike, die aanbevelingen deed voor de invoe
ring van een leerlingenpracticum op de middel
bare school. In Utrecht werd de wiskunde-werk
groep opgericht van de Werkgemeenschap voor 
Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs 
(WVO), die in december 1950 zijn bijeenkomsten 

op Minnaerts 'Sonnenborgh' 
begon, en waarvan de resultaten 
later onder voorzitterschap van wiskundige Freudenthal deze 

gedachte, die door de studenten
vereniging Politeia werd omarmd, 
en in 1963 door de Studenten Vak
beweging op de dagorder werd 
geplaatst (10). 

'maatschappij baseren Op H. Freudenthal uit zouden mon

samenwerking en 
den in het befaamde Wiskobas-
project. Het werk hieraan leidde 
tot een vooraanstaande positie 
van de Utrechtse faculteit op het 

mensenliefde' 
Hoe dergelijke activiteiten op de 
Utrechtse universiteit van de jaren 
vijftig werden gewaardeerd, 
bleek uit het passeren van Minnaert als Rector
Magnificus in 1957, wat voor hem als een don
derslag uit heldere hemel kwam. De bioloog V.J. 
Koningsberger hield in de Senaat een betoog dat 
erop neerkwam dat Minnaert voor diens eigen 
bestwil behoed moest worden tegen eventuele 
collaboratie in het geval van een Russische bezet
ting van Nederland. Minnaert was diep gegriefd 
en verweerde zich met een geïmproviseerd 
betoog tegen de bewering 'dat vijf collega's, die 
straks achtereenvolgens aan de beurt komen voor 
het rectoraat, niet wensen met mij als secretaris 
samen te werken', en vergeleek deze methoden 
met die van MacCarthy in de Verenigde Staten. 
Een protest in de erop volgende Senaatsvergade
ring van Freudenthal en vijf collega's van de 
faculteit wis- en natuurkunde kon deze discrimi-
natie niet ongedaan maken (11). 

Gedreven tot het laatst 
De kennismaking in Christiaan Huygens met een 
werkgroep op het terrein van de natuurkunde
didactiek van mevrouw Ehrenfest, groot bewon
deraarster van de Haagse onderwijzer en didacti
cus Jan Ligthart, zou Minnaert blijvend boeien. 
Enerzijds kwam die betrokkenheid tot uitdruk
king in zijn vele werk voor volksuniversiteiten en 
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gebied van de wis- en natuurkun
dedidactiek in de wereld; de jaar
lijkse 'Minnaert-prijs' voor de 

natuurkunde-didactiek getuigt van die inspan
ningen (12). Vermeld moet ten slotte worden zijn 
voorzitterschap van de KNAW-commissie die de 
uitgave van het verzameld werk in vijf delen ver
zorgde van, vergelijk Minnaert, de Bruggenaar en 
Vlaamse balling Sirnon Stevin (1548-1620}; het 
verschafte zijn door MacCarthy gebroodroofde 
vriend en geestverwant Dirk Struik in de VS 
enkele jaren wiskundig-historisch werk (13). 

Het deed Minnaert ongetwijfeld goed dat hij. die 
in 1951 niet naar de VS mocht reizen, tussen 1961 
en 1970 tot voorzitter werd gekozen van de com
missie van de International Astronomie Union die 
de internationale uitwisseling van vakgenoten 
stimuleerde. Eind jaren zestig nam Minnaert de 
verantwoordelijkheid op zich van de actie 'Boe
ken voor Hanoi'. In deze actie manifesteerde zich 
een man die in de Verlichting was blijven geloven: 
tegenover de fragmentatiebommen en ontblade
ringsmiddelen die de geperverteerde natuurwe
tenschap deed neerkomen op Vietnam, stelde hij 
het sturen van hoogwaardige westerse weten
schappelijke werken voor de wederopbouw van 
dat land. De Jager noemde die bezigheid 'symbo
lisch' (14). 

Minnaert, ere-doctor van de universiteiten van 
Heidelberg, Nice en Moskou, overleed op 26 okto-



ber 1970 aan kanker. Zijn lichaam stelde hij ter 
beschikking aan de wetenschap. Deze maand is 
hij 100 jaar geleden geboren. 

Noten: 
1. Veel gegevens berusten op een interview met 

Minnaert dat een bezoekteam van de Belgische 
Televisie onder leiding van de hoogleraar J. 
Florquin op 19 juni 1970 in Utrecht maakte, en 
dat werd uitgezonden op 25 juni van dat jaar. 
Voorts op verschillende necrologieën die met 
name C. de Jager over Minnaert schreef voor 
onder meer het Jaarboek van de Vlaamse Aka
demie, Solar Physics, Astrophysics and Space 
Science en het kwartaalblad van de Royal 
Astronomical Society te Londen. 

2. De citaten komen uit een feestvoordracht zon
der titel van Minnaert voor de leden en reünis
ten van Christiaan Huygens in 1970, waarvan 
een handgeschreven tekst bewaard is gebleven. 
Behalve de eigen herinneringen had Minnaert 
voor die voordracht de notulen van het dispuut 
van 1914-'18 tot zijn beschikking. 

3. In veel artikelen over Minnaert en ook in de 
necrologieën wordt een veroordeling tot 15 
jaar vermeld. Uit mondelinge informatie aan de 
schrijver van De Jager zou blijken dat hij in wer
kelijkheid ter dood veroordeeld was; ook die 
straf werd destijds veelvuldig uitgesproken. 

4. J. Houtgast: Prof.dr. M.G.J. Minnaert, ter nage
dachtenis; Hemel en Dampkring, 1970, 289-292. 

5. A. Pannekoek: Wetenschap en Samenleving, 
1951, 7. 

6. Mededeling aan de schrijver van mevrouw Min
naert-Coelingh, die in Den Haag bij de Gestapo 
om opheldering had gevraagd over de gijzeling 
van haar man, gedaan in een gesprek op 12 
maart 1990. 
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7. P.H. Ritter jr e.a.: 'Beekvliet'. Anders dan bij H. 
Brugmans en Ritter jr die persoonlijke aanrakin· 
gen met Minnaert uitvoerig beschrijven, wordt 
in de recente zakelijke studies van J. Bank en 
M. de Keyzer over Sint Michielsgestel niet over 
Minnaert gesproken. Ook geciteerd bij C. de 
Jager: 'Professor Minnaerts zeventig jaren', 
Wetenschap en Samenleving, 1963, 167-170. 

8. Deze formulering van socialisme is in juni 1970 
door Minnaert met de hand bijgeschreven als 
slotzin van het script voor het TV-interview van 
de Belgische Televisie. 

9. M.G.J. Minnaert: De maatschappelijke gevolgen 
der atoombewapening; Wetenschap en Samen· 
leving, 1955, 49 e.v. Licht gewijzigd opgeno
men in de VWO-uitgave 'De grenzen van de 
atoombom: Wetenschappelijke onderzoekers 
waarschuwen', Amsterdam-Antwerpen, 1956. 

10. M.G.J. Minnaert: Studieloon; Politeia jaargang 
12, no. 1, oktober 1956. 

11. H.W. von der Dunk, W.P. Heere, A.W. Reinink: 
'Tussen ivoren toren en grootbedrijf: De 
Utrechtse universiteit 1936-1986', 1986, 75. Ook 
verteld aan de schrijver door H. Freudenthal op 
20 november 1989. Stuk van Freudenthal c.s. 
aan de Senaat van Utrecht van 15 juni 1957 in 
bezit van de schrijver. 

12. M.M. Smit-Niessen: 'Professor dr M.G.J. Minna· 
ert overleden', necrologie namens de werk
groep-Natuurkundedidaktiek van november 
1970. 

13. Dirk Jan Struik: 'De "zaak-Struik" van 1951', 
autobiografische terugblik op de MacCarthyja
ren in Politiek en Cultuur, 1992, no. 4, 31-42 
(vertaling van de schrijver). 

14. C. de Jager: 'Leven en werken van Marcel Min
naert', 1971: 'Het had voor hem een symboli
sche zin, dat men een oorlog kon bestrijden 
met boeken.' 
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Het einde van de jaren zestig stond in het teken van de democra
tisering van de samenleving, die op velerlei gebied baanbrak. Bij 
die doorbraak stuitten de revolutionairen van toen op die gene-

ratie die vlak na 1945 tevergeefs had aangedrongen op verre
gaande maatschappijverandering, maar die door de aanstor

mende generatie van 1968 tot het establishment werd gerekend. 
Nu, in 1993, zijn we weer één generatie verder. Hoe heeft de 
generatie van 1968 zich ontwikkeld en hoe wordt daarover 

geoordeeld door jongeren van nu? Hoe zat het met de machts
aspiraties toen? Welke aanspraken heeft de jongste generatie? 

Politiek en Cultuur organiseert over dit thema 
voor haar lezers en andere belangstellenden een discussie

bijeenkomst onder de titel 

De machtsaanspraken van een generatie 
25 jaar na mei 68 

Representanten van beide generaties zullen op de vraagstel
ling ingaan, op de achterliggende drijfveren, idealen en 

resultaten. Het aprilnummer van P&C zal in het teken staan 
van mei '68-'93 en zal het programma van de studiedag 

bevatten. 

Aanmeldingen bij 
Stichting P&C, 

Hoogtekadijk 145, 
1018 BH Amsterdam, 

Inlichtingen bij Leo Molenaar, 
015-134131 

u 

"" c.. 

I 11 





47 

Tegen racisme en 
vreemdelingenhaat 

Fotograaf Bert Zijlma (46) was er de afgelopen 
jaren telkens bij als er acties waren tegen racisme 
en vreemdelingenhaat. Vanaf 1976 heeft hij zich 
toegelegd op sociale fotojourna-
listiek. Veel van zijn foto's vonden 

Nederlandse nazi's. Met een algemene werksta
king werd geantwoord op de door hen ontke
tende straatterreur en pogroms tegen onze 

joodse medeburgers. Deze unieke 
verzetsdaad wordt elk jaar her

hun weg naar vakbondsbladen, 
tijdschriften en dagbladen, waar
onder De Waarheid. Aan het 
begin van de tachtiger jaren was 
hij één van de oprichters van het 
Amsterdams Fotografen Kollek
tief. Daaruit kwamen een aantal 

Bert Zij/ma 
dacht in het licht van actuele 
gebeurtenissen en ontwikkelin
gen. Zeer velen zijn geschokt, 
bezorgd en verontwaardigd over 
de uitbarsling van discriminatie 
en vreemdelingenhaat, zoals die 

FOTOKATERN 

fotoboeken en -tentoonstellingen 
voort, onder meer van de grote 
vredesdemonstraties. 

Fototentoonsteil ing 
Zijn laatste project is een fototentoonstelling 
voor het Comité Herdenking Februaristaking 
1941 met als motto Tegen racisme en vreemdelin
genhaat. Een selectie daarvan drukken wij hier als 
voorproef af. De tentoonstelling in de Mozes en 
Aaronkerk omvat naast foto's ook speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte schilderijen van zo'n 
twintig kunstenaars, en tekeningen van scholie
ren over het thema. 
De tentoonstelling Tegen racisme en vreemdelin
genhaat is te zien van zondag 21 februari tot en 
met donderdag 25 februari in de Mozes en Aäron
kerk aan het Waterlooplein te Amsterdam van 
12.00 tot 16.30, op de 25ste tot 18.00. 

Oproep en defilé 
Op 25 februari vanaf 17.00 uur vindt op het Jonas 
Daniël Meijerplein in de hoofdstad weer het jaar
lijkse defilé langs de Dokwerker plaats. Zoals elk 
jaar ook nu weer in het teken van de actuele situ
atie. Uit de oproep van het Comité: 
'Tijdens de februaridagen van 1941 heeft de 
bevolking van Amsterdam en wijde omgeving 
ondubbelzinnig NEEN gezegd tegen de Duitse en 
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nu met name in een aantal Euro
pese landen waarneembaar zijn. 
Het is dringend geboden actief 

stelling te nemen tegen deze uitwassen en elke 
vorm van racisme en anti-semitisme af te wijzen. 
Verdraagzaamheid jegens minderheden in de 
samenleving en eerbiediging van menselijke 
waarden dienen in daad en woord te worden uit
gedragen.' 

Bij de foto's 
Foto 1: Augustus 1983. Vlak na de racistische 
moord op Kerwin Duinmeijer uiten enige jonge
ren hun woede door een alternatieve kransleg
ging bij het nationale monument op de Dam. 
Foto 2 en 3: Een ontspannen en multicultureel 
buurtfeest Weesperzijde (mei 1984},met daar
naast de grimmige blokkade van het (oude) stad
huis van Amsterdam tijdens de installatie van het 
eerste CD-raadslid (april 1986}. Foto 4 en 5. Eerste 
grote demonstratie tegen de Centrumpartij in het 
voorjaar van 1986, hier op het Museumplein in de 
hoofdstad, met ernaast het overschilderen van 
racistische leuzen door actiegroep De Witte Reus 
(november 1983). Foto 6: Een vredig beeld van 
een zigeunerfamilie in hun nieuwe, stenen behui
zing in Nieuwegein (juli 1985). 

San Verschuuren 
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De USA van Bush 
naar Clinton 

Een jaar geleden werd ik 65 en had er toen een 
halve eeuw werk voor de CPN en Groen-Links 
opzitten. Vrienden en vriendinnen zamelden geld 
in en boden mij en mijn vrouw een 
reis aan naar Amerika. Dat werd 

Maar het museum heeft tevens een actuele com
ponent. De samenstelling van de Amerikaanse 
bevolking, als ook het huidige immigratiebeleid 

worden in beeld gebracht. 
Sinds 1954 is de massa-immigratie 

een tocht van 12.000 kilometer 
door 28 staten. Vier spannende 
maanden, waarin de USA van 
Bush naar Clinton overging. Enige 
politieke impressies. 

Max van den Berg 
uit Europa beëindigd en speelt 
alleen de individuele binnen
komst nog een rol. De laatste 
kwart eeuw wordt gekenmerkt 
door een massale binnenkomst 
van Spaans sprekende immigran-

BUITENLAND 
Ellis lsland 

Ons eerste bezoek in New York 
gold Ellis lsland, dat sinds kort is 
ingericht als immigratiemuseum. Tussen 1892 en 
1954 passeerden hier twaalf miljoen hoofdzake
lijk Europese emigranten. Dat wil zeggen alleen 
de straatarme mannen, vrouwen en kinderen die 
op het scheepsdek de overtocht maakten en op 
veelal mensonwaardige wijze werden opgevan
gen. Passagiers eerste en tweede klas konden 
zonder meer naar Manhattan afreizen. 
Na veertig jaar kon voldoende afstand worden 
genomen van de dramatische gebeurtenissen om 
te komen tot een objectieve expositie, waarin 
naast voorbeelden van humanitaire hulpverle
ning ook de zwartste kanten van het immigratie
beleid niet worden geschuwd. Door middel van 
duizenden persoonlijke documenten wordt een 
en ander op indringende wijze getoond. 'Toen ik 
uit Livorno vertrok, vertelde men mij dat de stra
ten in New York geplaveid waren met goud. Toen 
ik aankwam waren ze in het geheel niet gepla
veid. Dat heb ik zelf moeten doen met zware ste
nen' schreef een Italiaanse immigrant. 
Vele Amerikanen stromen dagelijks naar dit 
museum, op zoek naar hun 'roots'. Op zoek naar 
het emigrantenschip dat hun vader, grootmoeder 
of overgrootvader naar de USA heeft gebracht. 
Met de hoop op erkenning onder de tienduizen
den immigrantenfoto's die er te zien zijn. 
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ten, Mexicanen, Zuid-Amerikanen 
en bewoners uit het Caraïbische 
gebied. Het gaat hier om miljoe-

nen mensen, die in menige zuidelijke streek van 
de USA de meerderheid vormen. In de metropool 
San Antonio is 75% van de bevolking Spaans 
sprekend, gaan kinderen naar scholen waar in het 
Spaans les wordt gegeven, met Engels als tweede 
vak. Door deze half illegale, maar oogluikend 
toegelaten stroom van arme gezinnen verkeren 
de lonen en de sociale omstandigheden in het zui
den van de USA op een aanmerkelijk lager peil 
dan in het noord-oosten en langs de westkust van 
Californië. De immigratiepolitiek van de USA is 
erop gericht tot het jaar 2000 6 miljoen Oost
Aziaten toe te laten. Het percentage bewoners 
afkomstig uit Korea, China, Japan, Viet-Nam en 
de Filipijnen neemt voortdurend toe. In het begin 
van de volgende eeuw zullen de van oorsprong 
blanke Amerikanen niet meer de meerderheid 
van de bevolking vormen. Ook het grotere 
geboorteoverschot onder de Spaanse en neger
bevolking speelt hier een rol. Door de verbetering 
van de gezondheidssituatie onder de Indianen is 
deze groep al weer uitgegroeid tot ruim 2 mil
joen. Vormen de VS nu de spreekwoordelijke 
smeltkroes van volkeren? Eigenlijk niet. Recente 
onderzoeken tonen aan dat net 2% van de bevol
king gemengd gehuwd is. Het is verbazingwek
kend om te zien hoe lang alle mogelijke bevol-
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Pasfoto's van immigranten die de USA bin
nenkwamen via Ellis lsland 

kingsgroepen zich aan hun eigen taal, levensstijl 
en territorium blijven vasthouden. De negersla
ven, die naar Amerika werden getransporteerd 
kwamen uit alle delen van Afrika en spraken 500 
verschillende talen. Talen die nu nog doorwerken 
in Engelse dialecten, die voor anderen moeilijk 
verstaanbaar zijn. 
In uitgestrekte delen van Texas wordt Duits 
gesproken. Er zijn Heimat-avonden en bierfees
ten compleet met lederhosenorkest. China Town 
in New York breidt zich onder de invloed van de 
Oost-Aziatische elektronicahandel steeds verder 
uit. In de stad hebben zich Koreaanse en Japanse 
wijken gevormd. Jiddish wordt op scholen 
geleerd en is een uitgebreide omgangstaal. 
Deze kaleidascoop van volkeren wordt getroffen 
door een vrij diepgaande en slepende crisis, die 
bijna alle aspecten van de samenleving raakt en 
niet alleen beperkt blijft tot de tegenstelling arm 
en rijk, alhoewel die extreem genoemd kan wor
den. 
En tegen deze achtergrond hebben we moeten 
vaststellen dat het racisme in de USA omvangrij
ker is en dieper zit dan we ons hadden voorge
steld. Cosbyshow, Powell als opperbevelhebber 
en zwarte topatleten zetten je op een verkeerd 
been. Zeker, in de bovenlagen van de samenle-
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ving is de emancipatie gevorderd (althans ir 
bepaalde delen van het land), maar over het alge 
meen zijn de minderheden weggestopt in verval 
len wijken van de steden, in krotten en caravan 
parken op het platteland. Het werkelozenpereen 
tage schommelt daar rond de 40%. Zij die eer 
baan hebben moeten buitengewoon zwaar er 
lang werken (1 0 uur per dag) met 14 dager 
vakantie per jaar. 
De recente rassenrellen in LosAngeles staan nier 
op zichzelf. Tijdens ons bezoek werd er een veld 
slag geleverd tussen zwarten en de politie ir 
Washington Height in Manhattan met 45 gewon 
den, vonden heftige rellen in de Bronx en Brook 
lyn plaats en werd een zwarte wijk in Chicago. 
Cabrini Green, onder staat van beleg geplaatst 
Wij wilden een bezoek brengen aan Harlem. 0~ 
het VVV-kantoor van Manhattan zijn folders voor 
het grijpen van alle belangwekkende wijken er 
gebouwen. Niets van Harlem. 'U wilt naar Har 
lem? Om de hoek vertrekt straks een speciale bw, 
die een tocht door die wijk maakt.' 'Maar we wil 
len op eigen gelegenheid.' 'Oh!?' Na enig aan 
dringen komt een prachtige Harlemfolder voor 
de dag, maar wel van onder de toonbank. 
Op het VVV-kantoor van Las Vegas: 'Wilt u naar 
down town? Weet u niet dat dat overgenomen i1 
door de zwarten?' Tijdens een weekend passeren 
we de buitenwijken van Chicago. Die zaterdag er 
zondag werden er 42 mensen vermoord. 'Ik zou L 

niet aanraden de buitenwijken in te gaan. De 
zwarten zijn er de baas', zegt een vriendelijke 
blanke man op de camping. We wonen een weet 
bij vrienden op de grens van Mississippi en Ala 
bama. Om de hoek is een café waar de leden van 
de KKK, weliswaar zonder witte gewaden, elke 
zaterdag bijeenkomen. Van tijd tot tijd wordt een 
neger 'gepakt'. Wij dachten dat het niet meer 
bestond, maar hebben zelf kunnen constateren 
dat de negers op het zuidelijke platteland nog 
steeds niet geïsoleerd durven te wonen en alleen 
in groepen zich enigszins veilig weten. 'Ga niet 
naar El Paso, het is er gevaarlijk, want het stikter 
van de Mexicanen', zegt een joviale arbeider van 
de Ford fabrieken, die we in Arizona ontmoeten. 

De sterke geslotenheid van de eigen etnische 
groep bevordert de vooroordelen over anderen. 
De algemene maatschappelijke crisis en de deplo· 
rabele toestand van de steden versterkt de span· 
ningen tussen etnische minderheden en blanken 
en tussen minderheden onderling. Daarbij komt 
het regelmatig tot heftige racistische uitbarstin· 
gen. De Democratische Partij heeft vele vertegen· 
woordigers(sters) van minderheden op belang· 
rijke posten geplaatst. Ongetwijfeld een vooruit· 
gang, maar voor het opheffen van de maatschap· 
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pelijke achterstand van deze minderheden is veel 
meer nodig. 

De ziel van de steden 
Tijdens de presidentsverkiezingen speelde de 
kwestie van het verval van de Amerikaanse ste
den een grote rol. Maar het beeld verdient enige 
nuance. Grofweg kan gesproken worden van vier 
stedentypen. Allereerst de oude miljoenen-agglo
meraties van Boston tot Washington, met New 
York als machtig centrum. Daar heeft ons bezoek 
zich beperkt tot Manhattan. 
Manhattan: een ongelooflijke dynamiek, 
gepaard aan ongekende rijkdom en armoe. Cen
trum van financiën, verzekeringen, advocaten
kantoren, cultuur, handelsfirma's, wetenschap en 
warenhuizen. Marmeren winkelpaleizen op de 
Sth Avenue en volgepropte pijpenlaatjes in de 
oude Chinese wijken. Nergens wonen zoveel 
schatrijke mensen als in New York. Nergens is de 
gemeentekas zo leeg. Twaalf jaar republikeins 
beleid doet zich overal gevoelen. Sommige wij
ken worden nauwelijks schoongehouden, de toe
gangswegen zijn slechter onderhouden dan in de 
vroegere DDR, de pieren van de oude handelska
des liggen er verroest en ingestort bij. In de stad 
zijn overal open plekken, die wachten op nieuwe 
investeerders. Het hart van Manhattan, het 

Solidariteitsaffiche van Indianen en 
Nergers 

ss 
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Openbaar vervoer is er niet in New Mexico, 
maar schoolbussen rijden er tot in de 

kleinste dorpen 

gebied rond Times Square, is verwaarloosd en 
wordt voor het aanzien van de stad een schande 
genoemd. Maar New York heeft zoveel te bieden, 
er zijn zoveel schitterende vernieuwingen, dat 
van een totaal verval niet kan worden gesproken. 
Het blijft een stad waar men ogen, oren en vooral 
voeten tekort komt. En dat geldt voor alle grote 
steden in het noord-oosten. 
Een tweede stadstype wordt gevormd door de 
historische plaatsen van Spaanse, Franse of 
Engelse oorsprong. Als we spreken over histori
sche bebouwing bedoelen we van maar zo'n drie
honderd jaar oud. Maar de intieme straatjes, 
pleintjes en watertjes geven deze steden een 
charme, die voor Europeanen niet bijzonder is, 
maar in Amerika een grote aantrekkingskracht 
heeft. San Francisco, Santa Fe, San Antonio, New 
Orleans, Albuquerque, Galverston en enkele 
andere steden zijn populaire toeristencentra 
geworden, doordat het oude stadscentrum in 
goede staat is gebleven. 
En dan hebben we de boom towns, steden die 
door elektronica, ruimtevaart of biochemie 
explosief zijn gegroeid. 
Phoenix, Tucson, Houston, Dallas, Sirmingham 
maar ook Las Vegas dat door de gokindustrie is 
uitgegroeid tot een metropool van anderhalf mil-
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joen inwoners mogen daartoe worden gerekend. 
De beelden die wij van deze steden op ons net
vlies hebben, horen thuis onder de rubriek ver
lakkerij. Twee voorbeelden. Las Vegas: wat zien 
wij anders dan de Strip met zijn 5 kilometer neon
verlichte gokpaleizen? (De meest imponerende 
en amusante kitsch die we ooit gezien hebben). In 
werkelijkheid is de stad een stoffige wirwar van 
villaatjes, houten huisjes, boerderijtjes, krotten 
en ontelbare caravanparken voor de armen. De 
echte rijken wonen in kapitale landgoederen, die 
met enkele honderden bij elkaar zijn gebouwd en 
omgeven zijn door hoge muren en bewaakte toe
gangspoorten. 
Nog erger is de hoofdstad van Arizona, de mil
joenenstad Phoenix. Boven de woestijn hangt een 
wolk van smog. We naderen dus. Deze stad wordt 
gevormd door enkele parallellopende snelwegen 
en strekt zich daarlangs uit over een afstand van 
ruim honderd kilometer. Wie deze afrijdt wordt 
links en rechts geconfronteerd met een aaneen
schakeling van winkelcentra, benzinestations, 
groepjes huizen, motels en ... niet minder dan 462 
caravankampen omgeven door honderden cara
van- en camperbed rijven. Openbaar vervoer is er 
nauwelijks en dus scheuren honderdduizenden 
auto's dag en nacht af en aan. De mensen wonen 
verloren in een baaierd van schreeuwende 
reclame, rommelige bedrijven en stukken onbe
bouwde woestijn. 

Maar de toeristenfolders geven een ander beeld. 
Dat wordt bepaald door een vierkante kilometer 
waar de meest luxueuze winkelcentra van glas, 
koper en spiegels zijn voorzien met een overvloe
dig gebruik van de kennelijk onmisbare fonteinen 
en watervallen. Ook door beelden van de miljo
nairswijk Scottsdale, met zijn prachtige culturele 
centrum en zijn galeriestraat. Maar in werkelijk
heid is het een onleefbare samenleving. 
We spraken een Belgische Philipsingenieur, die er 
drie maanden tewerk was gesteld. 'Het is hier zo 
saai en vervelend, dat ik uit pure armoe op Hei
neken ben teruggevallen.' 

Maar de overgrote meerderheid van steden en 
stadjes is er nog erger aan toe. Zij bezitten geen 
historisch gegroeide vorm maar munten uit door 
een chaotisch ongezellig patroon. Aan de stads
randen, veelal op kruisingen van snelwegen, wor
den grote winkelcentra gebouwd, verscholen 
achter parkeerterreinen van enorme omvang. De 
gevolgen voor de binnensteden (down town) zijn 
desastreus. Waar nog wat winkelstraten beston
den, maakt de concurrentie van de mails (over
dekte winkelcentra) of van de supermarkt-con
centraties aan de buitenkant alles kapot. Omdat 
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Mexicaanse kinderen vieren Halloween in 
een grensdorp in Arizona 

er voldoende ruimte is in de USA en men naar alle 
kanten volop kan uitbreiden, worden de binnen· 
steden nauwelijks gerestaureerd. Open plekken, 
dichtgetimmerde en verwaarloosde panden zijn 
daar schering en inslag. Na de verkiezingsover· 
winning van Clinton verscheen in de pers een 
oproep van een aantal planologen. Zij riepen de 
toekomstige regering op om hoofdaandacht te 
schenken aan de binnensteden van Amerika. De 
vergaande verwaarlozing daarvan bevordert een 
troosteloze saaiheid en een groeiende misdaad. 
'Geef onze steden weer een ziel', zo eindigde dit 
appèl. 

Schone bermen 
Na de milieuconferentie in Rio hadden we niet 
zo'n hoge pet op van de Amerikaanse milieube· 
weging. Maar dat viel weer mee. Er is een groei· 
end milieubewustzijn, al zijn de acties vaak 
anders gericht dan in Europa. 
Opmerkelijk in de USA is de grote zorg voor het 
natuurbehoud. Aan de ene kant verbazingwek· 
kend voor een land waar nog hele streken onge· 
rept en nauwelijks bewoond zijn. Aan de andere 
kant maakt het de vestiging van beschermde 
natuurgebieden niet zo kostbaar. Er behoeft 
immers niets onteigend te worden. Het Yellow 
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Stone park was het eerste beschermde natuurge
bied in de wereld en de honderden nationale en 
staatsparken die er op volgden zijn van buitenge
woon hoge kwaliteit. De voorzieningen, de voor
lichting, de service van de parkrangers zijn voor
treffelijk. Europa kan hier nog veel van leren. 

De grootste milieubeweging van de USA wordt 
gevormd door de bermbeschermers. Alle moge
lijke bedrijven en instellingen nemen een aantal 
kilometers autoweg voor hun rekening en maken 
de bermen regelmatig met hele ploegen tegelijk 
schoon. Daar waar de weg niet 'geadopteerd' is, 
vertoont de weg een palet van flessen, blikken, 
karton en andere rotzooi die uit de auto's worden 
gesmeten. Een groot deel van de USA heeft dank 
zij deze beweging aantrekkelijke autowegen en 
schone bermen. Maar ook wat de auto zelf 
betreft (door de afbraak van openbaar vervoer 
volkomen onmisbaar) komt een discussie op 
gang. Het terugdringen van overmatig en onnut
tig autogebruik wordt thans aan de orde gesteld. 
Door de komende 5 jaar de benzineprijzen met 
25% te verhogen wil men naast fiscale voordelen 
ook inspelen op het streven naar zuiniger 
gebruik. Vreemd genoeg wordt Clinton hierbij 
gesteund door de auto-industrie, die een super
zuinige auto (1 op 40) in omloop denkt te gaan 
brengen en daarmee een voorsprong op de 
Japanners hoopt te behalen. Woedende tegen
stand wordt ontwikkeld door de olie-industrie, 
die Clinton verwijt de bewegingsvrijheid van de 
Amerikanen te willen beperken. 
Maar ook met rookvrije ruimten en milieuvrien
delijke verpakkingen staat de USA niet achteraan. 
Langzaam komt ook het spoorwegverkeer weer 
op gang. Zo wordt op dit ogenblik in Texas een 
TGV-lijn voorbereid die Dallas, Houston en San 
Antonio met elkaar moet verbinden. In het 
Navajo indianenreservaat hielden schoolkinderen 
een milieuactie, die er op gericht was de vervui
ling van de vliegtuigstrips in het uitgestrekte 
woestijngebied tegen te gaan. 'VIiegtuigstrips 
zijn onze levensaderen'. De prairiegraslanden in 
het noorden staan onder speciaal milieubeheer. 
In de Grand Canyon is zojuist een milieuverdrag 
met de industrie afgesloten, dat binnen 10 jaar de 
vervuiling van dit natuurwonder moet doen 
beëindigen. De unieke reuzencactussen in de 
Ionarawoestijn van Arizona zijn stuk voor stuk 
beschermd. Zij dreigen door massale uitgravingen 
en verkoop aan de rijken in Californië uit te ster
ven in hun natuurlijke omgeving. Ook carpooling 
aan de randen van grote stedelijke agglomeraties 
is veel verder gevorderd dan in Europa. 

Maar de zwakke plekken in de Amerikaanse 
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Pueblo-indiaanse danseres in Albuquerque 

milieupolitiek blijven duidelijk zichtbaar. De 
luchtverontreiniging door de chemische, de olie
en de zware industrie is enorm. Wie het olie-cen
trum Port Arthur aan de Golf van Mexico binnen
rijdt, komt in een compleet vervuilde wereld 
terecht. Roetzwart water, een stinkende lucht, 
een smerige smogvorming waartegen de roestige 
en ouderwets aandoende olie-installaties drei
gend afsteken. Ook het onttrekken van water 
voor industriële doeleinden begint in het gehele 
westen van de USA uit te lopen op een groot 
drinkwaterprobleem. 

Mediageweld 
Een moeder buigt zich bezorgd over het kinder
bedje. De kleine is doodziek. Is herstel nog moge
lijk? Dan een keiharde stem: 'Had de moeder 
maar eerder naar het St. Johnziekenhuis moeten 
gaan, want daar geeft men de beste medische 
verzorging'. 
We hebben een lokaal TV-station aanstaan. De 
reclame, die hinderlijk om de tien minuten elke 
film, toneelstuk of reportage onderbreekt, is van 
een agressiviteit die we niet gewend zijn. Dok
ters, notarissen en ziekenhuizen, dominees, pas
toors, scholen en kerkgenootschappen maken op 
voor ons vreemde wijze reclame voor eigen 
standje. Kerken presenteren zich niet als gods-
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In de moerassen van Louisiana wordt overal 
gevist, niet als sport maar ter aanvulling van 

het voedselpakket 

dienstige genootschappen, maar als therapeuti
sche instellingen voor vereenzaamde en 
bedroefde mensen. Dominees worden aanbevo
len vanwege hun opbeurende verhalen. Gebeds
genezers trekken honderdduizenden mensen en 
vormen geliefde TV-programma's. Wie van 
reclame verschoond wil blijven kan zich op een 
kabelzender abonneren. Maar de onderlinge con
currentie van de kabelzenders leidt tot steeds 
meer geweld en porno. 
Er worden in de USA duizenden kranten uitgege
ven. Alleen aan de kust zijn buitenlandse kranten 
te koop, in het binnenland praktisch niet. Ook 
buitenlandse TV-zenders zijn niet te ontvangen 
(ander systeem}, zodat buitenlands nieuws alleen 
in flitsen en slagzinnen via pers en TV binnen
komt. Neem de ramp in de Bijlmer. Duizenden 
doden en gewonden lezen we vol schrik in een 
lokale krant. Snel vrienden gebeld voor nadere 
informatie. De volgende dag geen letter meer 
over de Bijlmer, alleen ellenlange verhalen van 
Boeing directieleden, die alle schuld afwijzen. 
Door het satelietmonopolie komt er ook nauwe
lijks sociaal nieuws uit de USA naar buiten. Het 
voltallige overheidspersoneel van Philadelphia 
staakt een maand. Hotelpersoneel in Las Vegas 
staakt anderhalf jaar. Hongerstaking bij de Levi 
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Een arbeider in South-Dakota die zich heeft 
aangesloten bij een brigade die de bermen 

schoon houdt 

broekenfabrieken. Men leest er geen letter over 
in Europa. Dit soort acties komen nauwelijks voor 

Cowboys in olieverf 
Wie de Amerikaanse beeldende kunst in de 
Nederlandse musea volgt, krijgt het beeld van 
een toonaangevende avant garde. 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Claes Olden· 
burg hebben overal in Europa grote indrul 
gemaakt. Dat beeld stemt overeen met de werke· 
lijkheid in New York, LA of New Orleans. Een 
bezoek aan de galeries in Soho op Manhattan of 
in het French Quarter van New Orleans geeft een 
boeiend overzicht van contemporaine kunst, die 
uitblinkt door kwaliteit en originaliteit. Het 
museale gebeuren in deze steden is ongeëven· 
aard. Tijdens ons bezoek aan New York verdrong 
men zich bij het gerestaureerde Guggenheimmu· 
seum. Kort daarna stonden mensen in lange rijen 
voor de schitterende overzichtstentoonstelling 
van Henri Matisse. 
Maar wie de kust verlaat krijgt heel wat ander1 
voorgeschoteld. In onvoorstelbare hoeveelheden 
en variaties worden musea en kunsthandel volge· 
stampt met wat genoemd wordt Western Art. De 
verkoop van cowboys te paard, van indianen vol 
veren en wigwams kent geen grenzen. Tijdens de 
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opening van de jaarlijkse verkooptentoonstelling 
van South Western Art in het staatsmuseum van 
Phoenix werd tussen 20 en 22 uur voor ruim 1,6 
miljoen dollar aan cowboys en indianen in olie
verf verkocht. Stuk voor stuk is dit werk, dat tech
nisch gezien zeer knap wordt vervaardigd en 
mms echt boeit, wel te genieten. Maar als totaal
beeld is het vervelend. In deze maalstroom van 
bijna fotografisch realisme duikt voor onze ogen 
plotseling een spandoek op boven een grote 
kunsthandel 'Socialistisch realisme uit de Sowjet
Unie'. En daar hingen de werken. 'Arbeider leest 
Prawda', 'Partisanen van Pskow' en 'De verkiezin
gen voor de opperste Sowjet', en dat in de meest 
reactionaire staat van de USA, Arizona. De prijzen 
lagen tussen de 120.000 en 200.000 dollar. Alles 
was verkocht. Sowjet-werk, in West-Europa niet 
aan de straatstenen te slijten, blijkt in de USA een 
aantrekkelijke speculatie- en beleggingsobject te 
zijn. 

Van Bush naar Clinton 
Wie door de USA reist tijdens de presidentsver
kiezingen merkt daar totaal niets van. In de twee 
maanden voor de verkiezingsdag hebben we ner
gens ook maar een bord, spandoek of adverten
tie gezien. Wel propaganda voor plaatselijke 
grootheden. Kiest Sherif Andersen, stemt 
Johnson voor de schoolcommissie, mevr. Smith als 
rechter of als burgemeester, Huis van Afgevaar
digde. Deze kandidaten worden door middel van 
biljetten en ontelbare borden langs de wegen 
onder de aandacht gebracht. De presidentskandi
daten zijn alleen via de TV te volgen of bij een 
toevallige ontmoeting of een van de vele mee
tings in het land. TV coast-to-coast kost een half 
miljoen dollar per seconde en is alleen voor de 
top weggelegd. 
Wij bevinden ons in het hoofdkwartier van de 
Democratische Partij van de staat Arizona. Het is 
aan de vooravond van de verkiezingen. Er heerst 
een opgewekte bedrijvigheid en mensen lopen in 
en uit. De kantoorruimten bieden de bekende 
chaotische aanblik. Stapels verkiezingsmateriaal 
liggen her en der voor het grijpen. De sensatie 
van de dag is de oproep van de rechtse Republik
ein Berry Goldwater om voor de Senaat maar op 
een democraat te stemmen, want zijn eigen par
tij heeft in zijn ogen een 'meatball' naar voren 
geschoven. We krijgen het officiële Clinton-pro
gramma en een door de staat uitgegeven instruc
tieboek 'Hoe te stemmen'. Dat laatste is geen 
overbodige luxe, want de arme kiezer moet op 
verschillende kandidaten een stem uitbrengen, 
nog los van de presidentskeuze, en daarnaast op 
hetzelfde biljet zijn ja of nee invullen als ant
woord op een reeks referendumvragen. Daarom 
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Personeel van een hotelconcern in Las Vegas 
in staking 

ziet men langs de weg de voor een buitenstaan
der volkomen onbegrijpelijke teksten als 'Stemt 
ja op vraag 11 0'. 

De kiezers van Clinton 
Clinton wint op duidelijke wijze de verkiezingen. 
Amerika is toe aan een verandering. Met welk 
programma is deze winst behaald? Vermindering 
van de bewapeningsuitgaven, meer dan Bush van 
plan was. Hogere belasting voor de rijken met 
inkomsten boven de 250.000 dollar per jaar. Mid
dengroepen gaan minder belasting betalen, 
evenals de armste mensen. Grote investeringen in 
de gezondheidszorg en het onderwijs. Herstel van 
de infrastructuur en de binnensteden. Investeren 
in bedrijven met toekomst en in jobtrain ing. Geen 
subsidies meer voor bedrijven die werkgelegen
heid naar het buitenland exporteren en geen 
belastingfaciliteiten voor buitenlandse concurre
rende investeringen. Het creëren van miljoenen 
arbeidsplaatsen en het aanpakken van de mis
daad. Veel aandacht voor vrouwenrechten, voor 
de belangen van minderheden, steun aan de 
bestrijding van aids. 
Terwijl Bush het herstel van de USA aan de 
'markt' wilde overlaten en met gesloten ogen de 
binnenlandse toestand volgde, stelde Clinton de 
sturende taak van de overheid aan de orde. 



Een Keynesiaans programma, dat sterk herinnert 
aan de New Deal van Roosevelt uit de jaren der
tig. 
Clintons programma sloeg aan. De Amerikanen 
zien al vier jaar hun levensstandaard dalen. Grote 
delen van de middengroepen zijn in het gedrang 
gekomen. Elke maand moesten 100.000 Ameri
kaanse gezinnen hun ziektekostenverzekering 
opzeggen en plaatsten zich daarmee buiten de 
medische zorg. Amerika is met de geboortesterfte 
op de wereldranglijst naar de 20ste plaats gezakt! 
Bush beloofde de belastingen niet te verhogen. 
Maar de binnenlandse nood liep zo hoog op dat 
de staten verplicht waren de ene lastenverzwa
ring na de andere in te voeren. Onze toeristen
gids van 1992 zegt dat een metrokaartje in New 
York een dollar kost. In september was het echter 
1.10 dollar en toen we in september terugkwa
men was de prijs opgetrokken tot 1.25 dollar. 
Onroerendgoedbelasting voor eigen huizen is 
opgelopen tot 3000 dollar per jaar. De miljoenen 
werklozen krijgen huur, gas en licht vergoed en 
daarnaast wekelijks 20 miljoenen voedselbonnen 
uitgereikt. Een deprimerende vertoning in de 
supermarkt, die ons doet denken aan de crisisja
ren van 1930-1940. Het bonnensysteem wordt 
gemotiveerd door het pogen drankmisbruik 
tegen te gaan. Maar de alcoholisten verkopen 
hun bonnen en komen zo toch aan drank. 

Wie stemden op Clinton? In meerderheid alle 
gezinnen met inkomsten onder de 75.000 dollar 
per jaar. Daarboven komt Bush in de meerder
heid. Verder de zwarte en spaanssprekende 
bevolking en de indianen, die voor 70% naar Cl in
ton gingen. Bush wint ruim onder de Aziatische 
minderheden. Maar beslissend voor de winst van 
Clinton was zijn meerderheid in de buitenwijken 
en de satelietsteden waar de blanke middengroe
pen wonen. 
Verkiezingsanalisten spreken over de winst van 
een sociale en democratische coalitie van slecht 
bedeelden, middengroepen in zorg, etnische 
minderheden en de democratische homo- en 
vrouwenbeweging. In het Amerikaanse parle
ment is een ongekend aantal zwarten, hispanjo
len en vrouwen gekozen. Ook traden Indianen en 
Koreanen toe. 
De kennelijke minachting die Bush voor deze 
bevolkingsgroepen tentoonspreidde, heeft hem 
parten gespeeld. Ook het hysterische gedoe rond 
vaderlandsliefde en de ophemeling van het brave 
gezin heeft Bush niets opgeleverd. De emancipa
tie is ook in de USA ver opgerukt en zijn dubieuze 
betrokkenheid bij de half-illegale bewapenings
steun aan Sadam Hoessein voor de Golfoorlog 
heeft zijn populariteit op dit punt doen verdam-
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pen. Het werd op het eind een spannende verkie 
zingsrace, mede door het optreden van een boer 
Koekoek-achtige Ross Perrot. De opkomst wa! 
sinds 1972 niet meer zo groot geweest. Toch koml 
het opkomstcijfer niet boven de 55%. Reëe 
gezien heeft nog geen kwart van de bevolkin1 
zijn stem op Clinton uitgebracht. De rest op eer 
ander of bleef thuis. 
Inmiddels stelde Clinton zijn ploeg samen. Dal 
toonde niet veelbelovend. De meest progressieve 
figuren werden naar de achtergrond gedrongen. 
Minder bewapening? Zeker, maar wel in over· 
eenstemming met het Pentagon. Meer geld in 
jobtraining? Maar de Kerstverkoop toonde aan 
dat de economie zich herstelde. De minister van 
sociale zaken een vrouw? OK, maar zij heeft wel 
vier jaar geleden in de Senaat het voorstel inge· 
diendom de sociale uitkeringen voor vier jaar te 
bevriezen. Minister van financiën? Een bekende 
multimiljonair die thuis is in Wallstreet, Washing 
ton en bij de grote industrie. Zijn nadruk ligt o~ 
een zuinig beheer en het terugdringen van hel 
begrotingstekort. In dat kader werd een proef· 
ballon opgelaten: het optrekken van de pen· 
sioengerechtigde leeftijd naar 69 jaar. De 
beloofde belastingverlaging voor verarmde mid· 
dengroepen staat op de tocht. De buitenlandse 
politiek blijft onveranderd en die is onder demo 
cratische presidenten doorgaans agressiever 
geweest dan onder republikeinen. De bootvluch 
telingen uit Haïti blijken dan ook te optimistisch 
geweest te zijn. 

USA en Europa 
Toch is deze verkiezingsuitslag, met alle restric· 
ties, van grote betekenis. Als er een calculerende 
burger is, dan is het wel de Amerikaan. Toch heb· 
ben deze calculerende burgers ingezien dat hel 
ongeremde marktmechanisme de maatschappij in 
het slop heeft gebracht. 
Een zekere sturing van het economisch proces, 
het aanbrengen van remmingen en stimulansen, 
het beschermen van zwakkeren in de samenle· 
ving, dat blijkt steeds meer Amerikanen aan te 
spreken. 
Het privatiseren van de gezondheidszorg heefter 
toe geleid, dat miljoenen volkomen van die zorg 
zijn uitgesloten. De waanzinnige gerechtelijke 
processen tegen artsen en specialisten gestimu· 
leerd door horden advocaten, hebben niet alleen 
de normale procesgang lamgelegd, maar er 
tevens voor gezorgd dat de medici zich mei 
bedragen tot een half miljoen dollar per jaar aan 
verzekeringspremies tegen juridische aantijgin· 
gen moeten beschermen. En dat heeft weer 
geleid tot zeer hoge kosten voor medische zorg. 
De sterke privatisering van het middelbaar en 
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De stad San Antonio in Texas is voor drie
kwartspaansen zo ook de bruiloften 

~oger onderwijs heeft geleid tot een daling van 
net leerpeiL Punten waar de calculerende Ameri
taanse burger zich ernstig zorgen over maakt. 

Onder de invloed van het Reaganisme werd ook 
rn Nederland de calculerende burger ontdekt, als 
een wasmiddel gelanceerd en in korte tijd tot 
algemeen maatschappelijk verschijnsel verklaard. 
[r ontstond een beeld van een samenleving vol 
egocentrische individuen, die alles naar zich toe
rekenen, van het algemeen goed profiteren en 

:daaraan zelf zo weinig mogelijk willen bijdragen 
1 

en die de voorzieningen waar ze geen gebruik 
van maken maar het liefst als onrendabel, weinig 
efficiënt en verouderd willen minimaliseren of 
afschaffen. Als antwoord op dit eenzijdig 
gecreëerde maatschappijbeeld reageert Brink
man met de zorgzame samenleving. De charitas, 
die de sociale en culturele voorzieningen moet 
aanvullen en later grotendeels vervangen. Priva
tisering van de overheidszorg en de opmars van 
de markt op vele beleidsterreinen ligt in het ver
lengde van deze gedachtengang. 
Marcel van Dam benadert dit maatschappijbeeld 
anders. Met een sterke nadruk op de allesover
neersende rol van de technologische ontwikke-

) ling verheft hij het individualisme en de calcule-
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rende burger tot het absolute. Een samenleving 
van louter burgers, die zich zelf op de meest voor
delige wijze verzekeren tegen de gevaren van die 
zelfde samenleving. Er moet dan een beperkt 
aantal nieuwe normen (welke in deze poel van 
egoïsme?) worden vastgesteld, dat door middel 
van moderne technologieën dient te worden 
afgedwongen. 

In de USA kan gesproken worden van een sterk 
geïndividualiseerde samenleving vol calculerende 
burgers. De markt beheerst daar praktisch alle 
terreinen van het openbare leven. 
Het verrassende is nu, dat de burgers van een land 
met weinig collectief en solidair denken tot de 
conclusie zijn gekomen, dat een 'big change' 
noodzakelijk is. Dat de maatschappij door de 
onbegrensde economische vrijheid in een uiterst 
deplorabele situatie is terechtgekomen. Dat over
heidssturing, rendabele investeringen in voorzie
ningen en infrastructuur onvermijdelijk zijn 
geworden. 
Deze gedachtenontwikkeling in Amerika is voor 
Europa van groot belang. Het kan ons helpen het 
inslaan van heilloze wegen te vermijden. Hier 
bestaat een lange traditie van een zekere over
heidsregeling, van solidair denken, van collectief 
optreden. 
Van de Spartacusopstand tot het geldwezen, van 
vakbandsontwikkeling tot coöperatiebeweging, 
van utopisch socialisme tot democratisch socia
lisme. Het zit diep in onze geschiedenis gewor
teld. Wij kunnen hier steunen op een omvangrijk 
pakket van voorzieningen, dat best moderne aan
passing verdient, maar met altijd als basis de soli
dariteitsgedachte. En hebben zich juist de laatste 
jaren niet naast de oude collectieve bewegingen 
nieuwe vormen van solidariteit ontwikkeld? Zoals 
de anti-racismebeweging, de hulp aan honge
rende volkeren, artsen zonder grenzen, de bud
dysen de steun aan vluchtelingen. 
Hebben wij in de USA ervaringen opgedaan, die 
ons een nieuwe stimulans geven in de richting 
van democratisch-socialistisch denken? Het lijkt 
er wel op! 

Max van den Berg is redacteur van P& C 



POEZIE 
Hans Groenewegen 

Colabloed 
In het werk van Huub Beurskens 
heeft zich, in de loop van de nu 
bijna twintig jaar dat hij schrijft, 
een rnteressante ontwikkeling 
voorgedaan. Je zou kunnen zeggen 
dat hij begon met de wereldverza
king, als antwoord op het feit dat 
de mens in deze wereld verzaakt 
wordt. In zijn huidige werk poogt 
hij de wereld te raken, omdat mens 
èn wereld verzaakt en verziekt wor
den. 

In zijn eerste dichtbundels streefde 
hij ~a~r een poëzie, die je als 'ding
matrg zou kunnen omschrijven. De 
gedichten waren hechte, gesloten 
taalbouwsels. Zowel in de vorm als 
in de inhoud probeerde Beurskens 
de kwaliteit van fossielen en arte
facten van de menselijke cultuur 
nabij te komen. Anekdotische en 
verhalende elementen, sporen van 
de historische actualiteit verwij
derde hij zoveel mogelijk. Hij 
schreef verschillende gedichten 
over de wandschilderingen in de 
grotten van Lascaux, over de Venus 
van Willendorf, een klein beeldje 
dat gedateerd wordt ergens tussen 
15.000 en 10.000 voor Christus. Ook 
probeerde hij in andere gedichten 
de essenties te benaderen van de 
oude Egyptische cultuur, die zich in 
tijdsbegrip en manier van kijken 
volledig van de Westerse cultuur 
onderscheidt. Bovendien werd hij 
net als de dichter H.C. ten Berge 
gefascineerd door het fenomeen 
van de poolreiziger, iemand die 
over de rand van de beschaving in 
het lege spiegelbeeld van het men
se!ij_k bewustzijn schouwt. De pool
rerzrger werd ook in zijn werk de 
metafoor voor de mens, de dichter 
die zich over de rand van de leef~ 
baarheid in het doodsgebied van 
de betekenisloosheid waagt. In de 
gedichten van Beurskens bleken die 
poolreizigers niet zelden tot dat 
waagstuk gedreven door een para
dijselijk verlangen, verbeeld in een 
eeuwige rust onder wuivende pal
men. 
Deze 'dingmatige' gedichten kun-

62 

nen onder andere worden gelezen 
als resten, signalen uit een cultuur 
(deze, onze) die eigenlijk al was 
ondergegaan. Ze kunnen de lezer 
treffen als de wandschilderingen, 
als de Venus, als de resten van de 
Egy~tische cultuur. De ontroering 
vloert voort uit een combinatie van 
directe herkenning en ontoeganke
lijkheid. Resten van een leven dat 
verdwenen is, maken het verdwij
nen van het leven schrijnender. Wie 
zichzelf ermee confronteert, laat 
zich van zijn gewone kijk vervreem
den, plaatst zich buiten zijn eigen 
trJd en ontwikkelt er een nieuwe 
kijk op. 

In zijn jongste bundel Klein blauw 
aapJ~ sc~_rijft Beurskens opener 
poezre. ZrJn poëtische taal is niet 
meer alleen een tegenspraak 
tegenover de windbuilerige taal 
van onze wereld, de tegenspraken 
van de wereld zijn er nu ook in 
opgenomen. Misschien wel uit een 
besef_ dat de apocalypsvan dit tijds
gewmht zo definitief en vernieti
gend is, dat zelfs de artefacten en 
fossielen niet onaangeroerd blij
ven. Uit de ondergang van ons 
voorafgaande beschavingen spoelt 
nog strandgoed aan, als de onze 
ondergaat zijn er geen stranden 
meer waarop nog iets aan kan 
spo_elen. Het volgende gedicht, 
Grunewaldpalm, roept die vragen 
op. In de eerste strofe wordt een 
beeld geschetst van een, van elke 
moderne wereldstad. Van het ene 
op het andere moment kunnen ze 
opgaan in een orgie van bovenma
tige consumptie of geweld. De cola, 
als het beeld bij uitstek van de con
sumptiemaatschappij, krijgt door
dat hij direct met bloed wordt ver
bonden, een onaangename bij
smaak. Door de associatie met cola 
zien we ineens de obscene gulzig
heid waarmee de moderne vam
piers zich aan het bloed van ons- en 
hunsgelijken laven. De stad Beirut 
in de afstand van het tv-beeld 
bekend, maakt zichtbaar wat in al 
onze steden potentieel voor han
den is: "elke stad ... is steeds Bei
rut". 

Daas van brisantie elke stad in 
een mum kan ze kleven 

van de cola en het bloed, rond 
beroete keldergaten 

trekt tandvlees verkleurend 
samen, de oren zijn af of 

niet meer goed, de spraak is 
geur en sterk uremisch, 

opgehoest, haar naam een 
kwalmende, is steeds Beirut 

0, dat zou ik me volledig de 
kop uit willen denken, 

desnoods zestig jaren lang, to 
enigerlei zin, nee, 

tot een stam, ja, dat uit het 
hoofdbreken me palm 

geworde, bloeiende aan een 
gletsjerhang, waar ik, 

mijn bedorven adem vervan· 
gen door fijn windijsgezang, 

tussen strunk en strobben mer 
sen godverlaten, 

een dek van afgegroeide bla· 
deren bekwam ... 

Maar waar? 

En dan? 

In de tweede strofe komt het oua 
verlangen van de dichter nai 
wereldverzaking bovendrijver 
Zestig jaar, een volwassen mensen 
lev_en lang, het apocalyptisci 
vrsroen, dat geen visioen meer r 
maar het onder ogen zien van wa 
nu werkelijk is, wegdenken. Wej 
denken tot "enigerlei zin" on: 
staat, ofwel dichtregels, ofwel eer 
zin van dit gebeuren. Het verlange' 
gaat nog verder, want dezr 
gedachte wordt afgebroken. U 
het wegdenken moet iets entstaar 
dat in een metafoor van iets schre 
onmogelijks wordt beschreven: dr 
tropische palm, bloeiende aan eer 
gletsjerhang. De door de werel: 
~edorven adem zou dan .. fijn winc 
rJsgezang" kunnen zijn. Daarin lic 
e~n v~rwijzing naar de vroege po; 
zre dre Beurskens schreef, de her 
metische verzaking van de poolrei 
ziger die uit deze wereld wijkt indr 
ontoegankelijkheid, om een laatsir 
rest van het verlangen van de men' 
naar menselijkheid in zuiverheidil 
kunnen bewaren. Het "dek var 
afgegroeide bladeren" zou he: 
begin van een humuslaag kunnen 
v~rme~ waarop een nieuw begir 
mrsschren mogelijk is. 
De dichter valt zichzelf in de rede 
"Maar waar?". Is er nog ergenseer 
P!ek waar dat mogelijk is? Hij zier 
dre plek nret meer, zelfs niet in her 
artefact van het hermetischr 
gedicht. En zelfs al zou die plekerl 
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zijn, welke mogelijkheid biedt die 
dan nog?, lijkt in de slotvraag 

1 besloten te liggen. 

Hoewel het apocalyptisch besef in 
Klein blauw aapje nergens afwezig 
is, speelt ook overal een ongemeen 
vermogen tot genieten mee. Aller
eerst zijn er de genietingen van de 
poëtisch taal, dat zich uit in zins- en 
woordenrijkdom en rijkdom aan 
poëtische vormen. In de tweede 
plaats is er het genieten van de heel 
nabije directe wereld. Ook al is er 
1oms een blikvernauwing voor 
nodig, wat zou nog de zin van de 
vertwijfeling aan de gang van 
zaken zijn, als niet leven en wereld 
bron van schoonheid en genot was? 

i Daarin ligt het beginsel besloten 
dattot een andere bloei kan komen 

· dan die van de vlammende apoca
lyps. Beurskens schrijft, zoals in het 
vierregelige gedicht Hollandse 
lente de blikvernauwing wel mee, 
maar dat maakt de genieting mis
lchien nog wel heftiger: 

Omsloten door autow-. -Par
don. 

Om sloten en wegels gebloem 

in gebloemd gegroen, louter 
won-

deren der zon, en zoet 
gezoem. 

Huub Beurskens, Klein blauw 
aapje. Uitgeverij Meulenhoff. 
ISBN 90 290 2622 7. 

BOEKEN 
Jos van Dijk 

Een oud 
thema en een 
onveranderd 

gevecht 

lr is welhaast geen klassieker 
thema in de romanliteratuur van de 
19e en 20e eeuw te bedenken dan 
dat van het individu dat zich ont
worstelt aan de druk van zijn 
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milieu. Pramoedya Ananta Toer 
laat in zijn recent in het Nederlands 
vertaalde roman 'Midah, het Liefje 
met de Gouden Tand' zien dat een 
dergelijk thema ook past in het pas 
onafhankelijke, zich modernise
rende Indonesië van de jaren '50. 
Midah is op jonge leeftijd uitgehu
welijkt. Ze verlaat haar man als ze 
zwanger is en sluit zich aan bij een 
groep straatmuzikanten. Het leven 
aan de rand van de samenleving 
kan zij maar nauwelijks aan. Ze 
wordt verliefd op een man die haar 
in haar carrière wil steunen door 
zijn connecties bij de radio. De man 
laat haar echter in de steek als zij 
bekent zwanger van hem te zijn. 
Uiteindelijk komt ze toch weer bij 
haar ouders terecht omdat haar 
moeder haar kind heeft ontvoerd. 
Thuis kan zij echter niet aarden. Ze 
vertrekt weer, zonder kind, voor 
een onzeker maar tenslotte toch 
succesvol artiestenbestaan. 
Toer vertelt dit verhaal op zijn 
bekende, realistische wijze, in een
voudige bewoordingen en onge
compliceerde dialogen. 
Voor veel hedendaagse lezers ligt 
het drama er waarschijnlijk wel wat 
te dik bovenop. Het boek stamt uit 
1953 en de stijl past in de sociaal
realistische literatuur van die tijd. 
De inhoud van het verhaal, wat er 
zich afspeelt, de conflicten tussen 
het paternalistisch gezag, de gods
dienst en de strakke moraal ener
zijds en de vrijheidsdrang van jon
geren, van vrouwen met name 
anderzijds, dat alles overstijgt tijd 
en plaats. Wie de stijl voor lief 
neemt vindt in 'Midah' een boei
ende uitwerking van een door en 
door klassiek thema. 

Het levensverhaal van de schrijver 
zelf vinden we in een recent ver
schenen bundel getiteld 'Het kan
telend wereldbeeld'. In dit boek 
geven negen schrijvers hun visie op 
actuele mondiale politieke ver
schuivingen, met name de val van 
het communisme, en de gevolgen 
daarvan voor hun eigen leven en 
schrijverschap. Pramoedya Ananta 
Toer verweeft zijn eigen verhaal 
met beschouwingen over de 
geschiedenis van zijn land. Hij zet 
daarbij tegenover elkaar de eeu
wenoude 'dorpscultuur', waarin de 
machten elkaar op bloedige wijze 
aflossen, zoals te lezen in oude ver
halen uit de Javaanse literatuur, en 
de waarden van de Verlichting. De 
Nieuwe Orde van Suharto die hem 
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na een gevangenschap van 14 jaar 
nog steeds slechts een beperkte 
bewegingsvrijheid gunt past pre
cies in de 'dorpscultuur', in de Lekra 
(linkse schrijversbond) streefde 
Toer naar een 'Aufklärung' als 
enige mogelijkheid om de vicieuze 
cirkel van machtswisselingen te 
doorbreken. 
Naast het verhaal van Toer biedt 
'Het Kantelend Wereldbeeld' bij
dragen van schrijvers over de 
gehele wereld: van China tot 
Argentinië en van Roemenië tot 
Zuid-Afrika. Dat al die schrijvers in 
één boek bijeen zijn gebracht wil 
niet zeggen dat hun verhalen op 
elkaar lijken. Zelfs als ze dichtbij 
elkaar wonen hebben ze hun eigen 
kijk op gebeurtenissen, die wij hier 
gemakkelijk onder een noemer 
plaatsen. Het bevrijdingsverhaal 
van de Roemeense Ana Blandiana 
verschilt nogal van het verhaal van 
Dubravka Ugresic over de verloren, 
Joegoslavische, identiteit. De kon
klusie van de laatste is dat het voor 
de schrijvers en intellectuelen dáár 
in het algemeen vóór de grote ver
anderingen toch beter was dan nu, 
in een versplinterd land met over
wegend rechts-nationalistische re
gimes. 
Het is de vraag of het vanwege de 
grote verschillen tussen de maat
schappelijke omstandigheden van 
waaruit al deze schrijvers hun ver
haal doen, wel gerechtvaardigd is 
hen vanuit één invalshoek te laten 
spreken. Zou niet juist de diversiteit 
tot uitdrukking gebracht moeten 
worden? De samenstellers wijzen 
met hun konklusie in de inleiding 
ook in die richting: 'Uit de verschil
lende bijdragen van de schrijvers 
doemt een alternatief beeld van de 
wereld op. Het is het beeld van een, 
ondanks alle kantelingen, onveran
derd gevecht om de diversiteit te 
behoeden van culturele tradities en 
waarden voor één overheersend 
wereldbeeld, waarin het vooral 
gaat om de markt en de macht.' 

Pramoedya Ananta Toer, Mi
dah, het liefje met de gouden 
tand, uitgeverij de Geus/Manus 
Am ici, 1992, fl.29, 90 
Het Kantelend Wereldbeeld, 
uitgeverij De Balie/NOVIB, 1992 
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In het Europa van vandaag wordt het nationalistische sentiment 
weer sterker en sterker. Zowel in Oost- als in West-Europa krijgt de 
leuze "eigen volk eerst" steeds meer aanhang. Bepaalde politieke 

groeperingen weten het "wij-gevoel" te mobiliseren door extreem
nationalistische ideeën te koppelen aan vreemdelingenhaat en 

racisme, en vormen zo een geduchte bedreiging voor de 
democratie en de mensenrechten in Europa. Bovendien 

woeden er in Europa voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
opnieuw halve en hele oorlogen die gevoed worden door nationa

listische en racistische motieven. 

De Anne Frank Stichting presenteert in het kader 
van de multiculturele manifestatie "De Facelift 

van Europa" de tentoonstelling 

Europa vandaag: 
het lelijke gezicht van nationalisme 

in het Anne Frank Huis te Amsterdam 

Te zien: t/m 5 september 1993, 
Anne Frank Huis, maandag t/m zaterdag 

9.00-17.00, 
zondag 10.00-17.00, f. 7,00/f. 3,50, kinderen 

tlm 9 jaar gratis. 
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Magisch 

Het thema van dit nummer , 'het verlangen van 
de generatie van mei '68', heeft zoveel stof opge
leverd, dat we helaas hebben 
moeten bezuinigen op de vaste 

redacteuren Herman Meijer en Leo Molenaar zijn 
op zoek gegaan naar wat de generatie van '68 

heeft bewogen en nu nog 
beweegt. Wat is er overgebleven 

rubrieken. Ook dit intro ont
kwam daar niet aan. 

San Verschuuren 
van het magische élan ('de ver-
beelding aan de macht'), wat is er 

Het fotokatern bevat deze keer sindsdien bereikt, welke idealen 

slechts vier foto's hoewel de 
maakster Janine Keizer het dub
bele aantal ter beschikking had 
gesteld. Buiten de boekbespre-

INT R 0 
zijn vervlogen, welke nieuwe 
inzichten zijn verworven? Kortom, 
geen nostalgische terugblik, maar 

kingen en de poëzierubriek bevat 
deze P&C nog vier artikelen, waarvan drie met 
een buitenlands onderwerp. Te beginnen met 
(ex-)Joegoslavië, waarover Nelly Wuis bericht. 
Tegen de dagelijks stroom in van het machteloze 
zoeken naar oplossingen via 'warlords' en mili
taire interventie, roept zij op de vredeskrachten 
terplaatse te steunen als enige hoop voor een 
duurzame vrede. Joop Morriën gaat in op de 
recente verwikkelingen rond de benoeming van 
de nieuwe regering in Indonesië. De toestand in 
Somalië wordt uit de doeken gedaan door een 
insider, Wilka Kennedid, die ook wegen aangeeft 
hoe tot een nieuw landsbestuur gekomen kan 
worden. Tenslotte ontrukt Max van den Berg de 
april-meistaking 1943 aan de vergetelheid. 
Dat vond nu precies 50 jaar geleden plaats. Hal
verwege die halve eeuw was het ... mei 1968, de 
aanleiding voor het thema van deze P&C. De 

het trekken van lessen uit de afge
lopen 25 jaar, dat staat centraal. 

Het thema en de diverse auteurs worden op 
pagina 15 geïntroduceerd door Leo Molenaar. 
Kortheidshalve verwijs ik daarnaar. 

Ook schrijver dezes maakt deel uit van de gene
ratie van '68 en kan enig nostalgisch gemoed niet 
onderdrukken. Terugdenkend aan de tijd rondom 
mei 1968 springen beelden en begrippen wille
keurig in gedachte als Fantasia, Cuba, Parijs (na 
de examens lifte ik er die zomerr spoorslags naar 
toe), All you needis love, Bakoenin, Caladonia (op 
dat schip woonde ik toen enige maanden), Sex
tant, Hitweek, Praagse lente, Martin Luther King, 
Studenten-Vakbeweging ... Ik was dat jaar net 21 
geworden en het was een enerverende tijd. Elke 
generatie heeft zijn eigen unieke jeugdervarin
gen. Maar toen was er meer aan de hand: their 
was magie in the air! 
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Steun de vredes
krachten in voormalig 

Joegoslavië 

Machteloos en moedeloos 
De beelden en getuigenissen uit het oorlogvoe
rende voormalige, Joegoslavie geven een mach
teloos gevoel. Er moet iets gebeu-
ren om dit te stoppen, maar wat? 

teld als de 'eerste-oorlog-live-op-de-buis' was in 
werkelijkheid niets anders dan het door het PR 
buro van het Pentagon goedgekeurde, imago 

versterkende, beeldverslag. Deze 
6-wekenlange commercial voor 

Regelmatig wordt er onderhan
deld, worden er wapenstilstanden 
afgesloten, die ook meteen weer 
worden geschonden. Intussen 
horen, zien en lezen we de ver
schrikkelijke ervaringen van bur
gers in oorlogstijd. Om moedeloos 

Nelly Wuis 
(Amerikaanse) militaire oplossing 
van problemen heeft uitstekeno 
gewerkt. Zelfs tot diep in linkse 
en voormalig pacifistische gelede 
ren wordt de mogelijkheid var 
militaire interventie tegenwaar 

ACTUEEL 

van te worden. 

Militaire interventie? 
De heersende machteloosheid en moedeloosheid 
zijn de beste voedingsbodem voor een benade
ring waar steeds harder om geroepen wordt. Die 
van de militaire interventie. Vele burgers en poli
tici, in Nederland en daarbuiten, verwachten daar 
het heil van, zien dat als een perspectiefvol alter
natief. 
Maar wat zou militair ingrijpen in Joegoslavie 
kunnen opleveren? Zou 'ons' geweld 'hun' 
geweld duurzaam opheffen? Als de buitenlandse 
militairen zich terugtrekken, wat is er dan wezen
lijk veranderd? Zou alles dan ineens ten goede 
zijn gekeerd? Als we daar in geloven, moeten we 
onmiddellijk onze opbouwwerkers van machine
geweren voorzien om de verdraagzaamheid in 
ons eigen land tot stand te brengen. Nee, de 
geschiedenis leert, sinds mensenheugenis, dat er 
geen verdraagzaamheid groeit uit de loop van 
een geweer. 
En: voor wie het wil zien, heeft de contemporaine 
geschiedenis geleerd dat de militaire interventies 
van de 'nieuwe wereldorde' noch schoon, noch 
humanitair zijn. 
Het werkelijke gezicht van een militaire interven
tie, zoals de Golfoorlog, is ons door de gangbare 
media niet getoond. Wat ons werd voorgescho-
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dig als een welkome aanvulling 
op het internationale welzijns 

werk beschouwd. Als voorwaardenscheppend 
voor humanitaire hulp. 'Militairen-zonder-gren· 
zen' als voorhoede van 'artsen-zonder-grenzen'. 

De Golfoorlog, een voorbeeld 
Toegegeven: Irak is weg uit Koeweit en daar ging 
het, vanuit het gedachtengoed van een interna· 
tionale rechtsorde, uiteindelijk om. De vragen die 
echter gesteld en beantwoord moeten worden, 
voordat deze 'oplossing' van militaire interventie 
standaard wordt, luiden: Tegen welke prijs 
gebeurde het en kon het niet anders? 
Gedurende 42 dagen steeg er gemiddeld elke 30 
seconden een vliegtuig op om z'n vernietigende 
vracht boven Irak af te werpen. Het ging uitein· 
delijk om 109.000 vluchten die bij elkaar 88.000 
ton bommen en raketten afwierpen. Slechts 7% 
van deze bommen betrof 'slimme bommen'. De 
rest werd net als de voedseldroppings boven Bos· 
nië 's nachts van grote hoogte afgeworpen. Hoe 
(on)nauwkeurig dat gebeurt is inmiddels bekend. 
In Irak hebben de bombardementen in ieder 
geval geleid tot verwoesting van de infrastruc· 
tuur, waterleiding, electriciteitsnet, scholen, zie· 
kenhuizen, winkels, fabrieken en andere voorzie· 
ningen die van belang zijn voor een simpel over· 
leven. Inmiddels wordt geschat dat als direkt en 
indirekt gevolg van de bombardementen 
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150.000-250.000 mensen zijn omgekomen. 
Er zijn wapens gebruikt die internationaal verbo
den zijn, zoals de fuel-air-explosives. Deze 
wapens zijn een 'verbeterde' versie van napalm
bommen met de vernietigingskracht van kernwa
pens, maar zonder straling af te geven. Verder is 
er op grote schaal gebruik gemaakt van wapens 
met nucleair materiaal. De Britse en Amerikaanse 
luchtmacht hebben 50.000 OU-raketten afgewor
pen. Dat zijn raketten met 'depleted uranium' 
(verarmd uranium) in de neus van de raket. De 
grondtroepen vuurden 5.000-6.000 reeksen OU
granaten af. Een en ander is bevestigd in een rap
port van de Britse United Kingdom Atomie Energy 
Authority. In dat rapport staat ook dat verarmd 
uranium miljoenen jaren radio-actief blijft. Vol
gens schattingen is er in Irak 40 ton van dit mate
riaal terecht gekomen. Het rapport stelt dat dit 
op termijn nog eens 500.000 doden zal gaan kos
ten. Een duitse arts heeft onder Sji'itische kinde
ren in Zuid-Irak, nu al, een toename van leukemie 
en andere soorten kanker geconstateerd. Inmid
dels zouden ook al 4000 Amerikaanse militairen 
aan stralingsziekte lijden (hun tanks waren 
bepantserd met verarmd uranium). Verder is de 
positie van de Koerden, de Sji'iten, de Palestijnen 
en de Iraakse en Koeweitse burgers niet verbe
terd, maar juist verslechterd. 
Als je de gevolgen van deze 'militairen-zonder
grenzen-operatie', slechts heel globaal - zoals 
hierboven - op een rij zet, zijn die dan te verkie
zen boven het alternatief van destijds: de militair
economische boycot? Ik vind van niet. De boycot 
werd volgens een VN-rapport voor zo goed als 
100% nageleefd, terwijl Irak voor zijn voedsel 
voor 95% afhankelijk was van import en voor z'n 
inkomsten bijna voor 100% van olie-export. 
Het zou, ongetwijfeld, langer geduurd hebben. 
Maar wat is de winst van deze, afgedwongen, 
voortvarendheid? 

Politieke moed voor vrede 
Ik las laatst, van de hand van een linkse Neder
landse scribent, een oproep aan linkse mensen 
om de politieke moed op te brengen voor mili
taire interventies te pleiten. Persoonlijk geloof ik 
niet dat daar zo veel politieke moed voor nodig 
is. Zeker niet als alle media en de gangbare poli
tieke partijen ook al voor zulk ingrijpen pleiten of 
er in het 'gunstigste' geval geen stelling tegen 
nemen. 
Juist als je pleit tegen militaire interventies en 
voor versterking van de vredeskrachten, kun je 
enige politieke moed niet ontberen. Als tegen
stander van militaire interventies krijg je tegen
woordig, zelfs hier in Nederland, al snel de meest 
huiveringwekkende etiketten opgeplakt. Kun je 
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nagaan hoe het vredes-aktivisten in het voorma
lig Joegoslavië vergaat. Die zijn dan ook pas echt 
politiek moedig. Tegen de verdrukking van hun 
oorlogszuchtige machthebbers en de nationalisti
sche haatcampagnes in komen zij op voor een 
perspectief op duurzame vrede. Vele, gewone 
mensen zijn het die zich hier met hart en ziel voor 
inzetten. Gezamenlijk zetten zij zich in voor 
dienstweigering (alleen in Servie al 200.000 wei
geraars!), voor begeleiding van weigeraars en 
deserteurs. Ze verstrekken informatie die ingaat 
tegen de nationalistische en oorlogszuchtige pro
paganda-campagnes. Ze organiseren (grote) 
demonstraties, manifestaties, popconcerten voor 
de vrede, ze plakken affiches, enz., enz. Geza
menlijk bouwen zij in de verschillende delen van 
het voormalig Joegoslavië, met de verschillende 
etnische groepen, aan een toekomst in vrede. 

Verzwegen oppositie 
In de media vinden we zo goed als niets terug van 
deze oppositie tegen de oorlog. Daarom maken 
de berichten over het voormalig Joegoslavie ook 
zo moedeloos en hebben velen, hier, een mach
teloos gevoel. Daarom zwelt de roep om militair 
ingrijpen. Uit de media krijg je het beeld als zou
den alle Joegoslaven weerloze slachtoffers of 
juist nationalistisch en oorlogszuchtig zijn. Het is 
slechts een deel van de waarheid en dus een leu
gen. Om welke belangen dan ook, wordt er voor 
gekozen het geluid van de anti-oorlogsbeweging 
en de kracht ervan te verzwijgen. Een funeste 
keuze voor uitzicht op duurzame vrede, funest 
voor de veiligheid van de vredesaktivisten, daar. 

Tot nog toe is er, vanuit de wereldgemeenschap, 
uitsluitend geprobeerd vrede te maken met de 
huidige machthebbers in Joegoslavië. Maar die 
zijn niet voor niets een burgeroorlog begonnen. 
Blijkbaar meenden de leiders van de verschillende 
partijen daar belang bij te hebben. Niet zo 
vreemd dus dat het formele vredesproces niet 
vordert. Vrede staat dan immers haaks op de 
belangen die de leiders van de verschillende par
tijen juist met oorlogvoeren dachten te bereiken? 
Wordt het niet eens tijd om de vredeskrachten te 
steunen in hun strijd voor de vrede? Geen oorlog 
kan gevoerd worden als de bevolking zich erte
gen verklaart. Het hangt af van de kracht van 
anti-oorlogsbewegingen hoe lang oorlogspropa
ganda-campagnes hun uitwerking behouden. 
Kijk maar naar de Vietnam-oorlog. Hebben we 
toen de anti-oorlogsbeweging in de Verenigde 
Staten niet internationaal ondersteund en uitein
delijk door gezamenlijke inspanningen de oor
logszuchtigen gedwongen tot terugtrekking? 
Waarom zou dat nu niet kunnen? Uiteindelijk zijn 
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de huidige oorlogsvoerders ook gekozen leiders. 

Roep om steun 
De anti-oorlogsbewegingen in het voormalig 
Joegoslavië doen een beroep op ons. Zij hebben 
dringend internationale steun nodig. Die steun is 
nodig om hen en hun werk te beschermen tegen 
hun oorlogszuchtige machthebbers. Hoe sterker 
hun werk internationaal gesteund wordt, des te 
veiliger ze tegenover hun machthebbers zijn. Nu 
worden hun aktiviteiten, ook internationaal, 
doodgezwegen. Wij kunnen helpen, door hier in 
Nederland te informeren over hun werk. 
Internationale steun is uiteraard ook heel hard 
nodig om het praktische werk van de anti-oor
logsgroepen, daar, onverminderd voort te kun
nen zetten. Vooral geld, papier en kantoor-arti
kelen kunnen ze goed gebruiken. Uit ervaring 
weten we hoeveel daarvan nodig is om mensen te 
informeren en te mobiliseren. Het dagelijks leven 
in Joegoslavie wordt, door de oorlog, steeds 
duurder. Daarom wordt het voor de mensen daar 
steeds moeilijker de anti-oorlogsgroepen met gif
ten te steunen. Wij kunnen helpen door, hier in 
Nederland, geld in te zamelen. Hun kracht ver
sterken is het beste perspectief op duurzame 
vrede. 

Een fax van een van de anti-oorlogsgroepen ein
digt als volgt: 
"Het is heel belangrijk voor ons om aandacht en 
steun te krijgen. Tengevolge van de politiek van 
de regering en andere officiële instanties zijn we 
geïsoleerd alsof we een stel wilden zouden zijn, 
dat als een groot gevaar voor de wereld uitge
roeid moet worden. Wij hopen dat er in de wereld 
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genoeg vooruitstrevende krachten zijn om om 
strijd voor een betere toekomst te steunen en or 
de krachten die het leven willen behoeden, te he 
pen een uitweg te vinden uit de haat, de oorlager 
hongersnood, ecologische verwoesting en ander 
rampen die mensen andere mensen aandoen." 

Nelly Wuisis redactrice van Kernwapens Weg!, 
periodiek van het samenwerkingsverband Stop 
de Wapenwedloop 

Op ons kunnen ze rekenen! 
De steuncampagne 'Op ons kunnen ze rekenen 
heeft inmiddels al tot enkele zendingen papil 
en kantoorartikelen naar anti-oorlogsgroepen r 
Kroatië en Servië geleid. Tot nog toe werd hl 
geld hiervoor ingezameld door het samenwe 
kingsverband 'Stop de Wapenwedloop'. De spL 
I en werden vervoerd door mensen van Vrijwilli~ 
Internationale Aktie (VIA). 
Ook u kunt het werk van de anti-oorlogsgroepe 
in het voormalig Joegoslavie steunen. Door info• 
matie over hun werk te verspreiden, door geldt 
geven en mensen in uw omgeving te vragen her 
zelfde te doen. U kunt meedoen aan de steur 
campagne 'Op ons kunnen ze rekenen' door ee 
bedrag over te maken op giro 1956719, t.n· 
'Stop de Wapenwedloop' in Amsterdam, o.vr 
'Op ons kunnen ze rekenen.' Bij 'Stop' kunt u oe· 
brochures bestellen, waarin u nog meer informi 
tie (en adressen) van en over de anti-oorlog! 
groepen vindt. De brochure telt 16 pagina's er 
kost een gulden (excl. verzendkosten). Voc 
informatie of bestellingen kunt u bellen nai 
'Stop': 020-6.232.535. 
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Indonesisch leger 
koerst op Try Sutrisno 

Het Indonesisch Raadgevend Volkscongres (MPR) 
heeft begin maart bij acclamatie generaal 
Suharto voor een nieuwe termijn van vijf jaar aan
gewezen als president. Dat was 
geen verrassing, want 60 procent 

1991 ). Zijn reactie op dit bloedbad was gespeend 
van elk begrip voor de internationale protesten 
en zijn opmerking ("deze misdadigers moesten 

tenslotte worden uitgeroeid en 
we zullen ze blijven doden") viel 

van de 1000 leden van dit congres 
is door Suharto zelf benoemd en 
hij was de enige kandidaat. In 1966 
na massale moordpartijen tegen 
de nationale en democratische 
krachten aan de macht gekomen, 
begint hij. op 71-jarige leeftijd, 

Joop Morriën 
dan wel goed bij de soldateske 
houwdegens, maar wekte in de 
wereld afschuw. Suharto kwam 
vervroegd terug van een buiten
landse reis, greep in en desavou
eerde met zijn diplomatieke 

BUITENLAND 

aan een zesde periode. In feite was 
bij deze zitting, in een door mili-
tairen zwaar bewaakt parlementsgebouw en 
onder een streng uitgevoerde regie die geen 
enkel kritisch geluidje toeliet, niet de benoeming 
van de president, maar die van de vice-president 
het belangrijkst. Want de vraag blijft of Suharto 
tot 1998 zal kunnen of zal willen aanblijven en 
aangenomen wordt, dat de vice-president in een 
goede uitgangspositie voor de opvolging zit. 

De meeste speculaties speelden zich dan ook, in 
de Indonesische verhoudingen trouwens groten
deels binnenskamers, af rond de kandidatuur van 
een nieuwe vice-president. Er circuleerden 
namen als van de minister van technologie Habi
bie, van generaals als Rudini en Jusuf. Maar het 
werd uiteindelijk generaal Try Sutrisno (57), 
vooral doordat een sterke groepering binnen de 
strijdkrachten hem eenzijdig en tegen de tot dan 
toe gevolgde procedures in , als hun man naar 
voren schoof. Op dat moment was Sutrisno nog 
chef-staf van de strijdkrachten. Hij was in 1988 in 
die functie benoemd en vanaf toen, temeer daar 
hij van 1974 tot 1978 adjudant van generaal 
Suharto is geweest, lange tijd als een mogelijke, 
toekomstige president beschouwd. Zijn kansen 
keerden echter na de bloedige moordpartij tegen 
rouwende Oosttimorezen in Dili (november z 
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manoeuvres in feite zijn vroegere 
adjudant. Hij hulde zich verder 
lang in een mystiek stilzwijgen 

over zijn plannen, zowel over de verlenging van 
zijn eigen termijn als over zijn voorkeur voor een 
vice-president. 
Op 12 februari maakte de fractie van de strijd
krachten (fractie ABRI) bekend, dat zij chef-staf 
Try Sutrisno "met instemming van de kandidaat" 
voordroeg voor de post van vice-president. Zelf 
weigerde hij nog die instemming in het openbaar 
te bevestigen. Suharto zweeg eveneens. Bij voor
gaande gelegenheden had hij altijd tijdens de zit
ting van het Volkscongres laten blijken wie hij als 
vice-president wilde hebben. De Islamitisch 
getinte PPP en de nationalistisch getinte PDI 
steunden de fractie van de ABRI, maar de Golkar, 
groepering van de legerbureaucratie en ambte
narij. ontliep wekenlang een uitspraak. Dat was 
opvallend, omdat Suharto voorzitter van de 
adviesraad van de Galkar is. 

Suharto's man 
Abdurrachman Wahid, voorzitter van de invloed
rijke Islamitische massaorganisatie Nahdatul 
Ulama, zinspeelde als één van de weinigen open
lijk op spanningen rond de benoemingen in een 
artikel in het dagblad Kompas (13 maart) onder 
de titel "De installatie van Suharto-Try- en onze 
toekomst". Hij schreef: 
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"Inderdaad verliep het proces van de verkiezing 
van een vice-president op een opvallende manier. 
Van het begin af aan ontstond er al een wat ver
hitte atmosfeer doordat de strijdkrachten de kan
didatuur van Try Sutrisno (op dat moment nog 
bevelhebber van de strijdkrachten) stelde. Die 
kandidaatstelling riep vele vragen op. Wilde de 
fractie anderen bij het stellen van een kandidaat 
voor zijn? Is het waar, dat deze stap erop was 
gericht om de herverkiezing van vice-president 
Sudharmono of de verkiezing van de minister van 
technologie Habibie te voorkomen? Indien dat 
waar is, werd dan president Suharto niet met een 
voldongen feit geconfronteerd?". 
De dramatiek rond de kandidaatstelling was niet 
merkbaar tijdens de zitting van het Volkscongres, 
waar de installatie met plechtig ceremonieel ver
liep, "maar daarbuiten", aldus Abdurrachman 
Wahid. De correspondent van The Economist 
schreef, dat in Jakarta de benoeming van presi
dent en vice-president naar buiten toe via een 
zorgvuldig gecontroleerd congres altijd eentonig 
verloopt. Maar voor degenen, die door de schone 
schijn heen kijken "is er onder de oppervlakte een 
furieuse activiteit gaande". Sutrisno is nu vice
president geworden, maar: "Weinig mensen 
beschouwen Sutrisno als een groot licht of zelfs 
maar als een bijzonder krachtig politicus, hetgeen 
doet veronderstellen, dat hij is gedoemd nooit 
echt aan de top te komen. Sceptici, die de bui
tengewone omvang van de presidentiele macht 
kennen, citeren graag een oud spreekwoord: 
"Onder de bananenboom kan niets groeien." 
Try Sutrisno bleek weliswaar aanvaardbaar voor 
alle belangengroepen, "een essentiele voor
waarde in het consensus beluste Indonesië", 
aldus deze correspondent, maar er bestaat een 
sterk vermoeden, dat Suharto zelf al een ander 
tot zijn opvolger heeft bestempeld. Dat zou dan 
zijn zwager generaal Wismoyo Arismunandar 
zijn, die reeds hoog in de militaire hierarchie is 
geklommen en "de Suharto-dynastie kan die
nen." 
Binnen het militaire en ambtenarenapparaat wil 
men zo een benoeming echter voorkomen, 
omdat anders "de familie Suharto, die toch al zo 
een machtspositie in het zakenleven heeft, een 
heersende dynastie zal worden". 

Stabiliteit 
Inmiddels voltrekt zich een generatiewisseling in 
de topposities van de strijdkrachten. Het benoe
mingsbeleid berust echter nog steeds bij Suharto. 
De voorstanders van Try Sutrisno werken aan een 
nieuw imago, dat van een "eenvoudige, Islamiti
sche jongen uit Surabaja". Maar de president 
hoopt in 1998 zijn zwager tot de functie van chef-
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staf van de strijdkrachten te hebben geleid 
omgeven dan door hem loyale officieren en op dE 
springplank voor de hoogste functie in het land 
Suharto wil het met corruptie en machtsmisbruil 
vergaarde familievermogen, geschat op ruirr 
twee miljard dollar, veilig stellen en voorkamer 
dat zich een ontwikkeling voltrekt als rond dE 

rijke en corrupte Filippijnse oud-president Mar 
cos. 
In de Indonesische middenklasse stuit het nepo 
tisme (begunstiging van familie en vrienden) er 
de zelfverrijking op toenemende wrevel, terwiJl 
niet-gouvernementele organisaties aandacht vra 
gen voor de groeiende kloof tussen arm en rijk.ln 
Indonesische omstandigheden brengt dat risico'' 
met zich mee. Vlak bij het parlementsgebouv 
verzamelden zich op de negende dag zo 'n veer 
tig studenten- onder wie een aantal meisjes- me' 
leuzen tegen de herbenoeming van Suharto er 
tegen de grote economische ongelijkheid. Veilig 
heidsofficieren met duitse herders en knuppel! 
sloegen op de studenten in, pakten de spandoe 
ken af en namen vier studenten mee voor ver 
hoor. Journalisten mochten geen foto's maken en 
de studenten konden zich niet langer dan eer 
kwartier in de nabijheid van het gebouw hand 
haven. 
De maatschappelijke onrust is en blijft aanwezig 
ook al worden bijvoorbeeld milieuorganisatiesen 
de Stichting Rechtshulp (LBH) in hun activiteiten 
belemmerd, tegenwoordig ook financieel. Toen 
het Suhartobewind (maart vorig jaar) de speciale 
ontwikkelingsrelatie met Nederland beëindigde 
blokkeerde het ook elke financiele steun vanui: 
Nederlandse medefinancieringsorganisaties. De 
Stichting Rechtshulp, die vele jaren gevangener. 
of voor hun rechten vechtende boeren steunde. 
verkeert in ernstige moeilijkheden. Over geheel 
Indonesië waren met grote moeite LBH-kantorer 
gevestigd, maar men vreest dat advocaten moe· 
ten worden ontslagen en kantoren gesloten. 

Kort na de zitting van het Volkscongres maakte 
Suharto de samenstelling bekend van een nieuw 
kabinet. Er zijn 38 ministers en drie functionaris· 
sen met de rang van minister. Veel nieuwe gezich· 
ten zijn er niet, maar naar belangrijke posten zijn 
voorstanders van de economische politiek van 
Habibie gepromoveerd of benoemd. Habibie zelf 
is ook op zijn ministerspost gebleven. Volgem 
Suharto zijn de ministers geen verantwoording 
schuldig aan het parlement, maar "aan de presi· 
dent". 
Een veel gebruikt trefwoord van de militairen. 
van Suharto zowel als van zijn rivaliserende gene· 
raals, is stabiliteit. Stabiliteit om de opbouw te 
garanderen en de eenheid van het land te verze· 



keren, heet het dan. Wat de militairen stabiliteit 
plegen te noemen is echter een vorm van rust, die 
door censuur, vervolging en terreur wordt afge
dwongen. In gebieden als Aceh, West-Papoea en 
Oost-Timor zijn geregeld gewapende botsingen, 
die met ernstige schendingen van de mensen
rechten gepaard gaan. 

Oost-Timor 
Kort nadat het Volkscongres uiteen was gegaan, 
deed de VN-commissie mensenrechten in Genéve 
een belangrijke uitspraak: zij veroordeelde de 
Indonesische schending van de mensenrechten op 
Oost-Timor. Verleden jaar had de Indonesische 
delegatie nog een uitspraak in de commissie voor
komen en was er alleen sprake van een verma
ning vanuit het presidium. Nu sprak de commissie 
met 22 stemmen voor, 12 tegen en 15 onthoudin
gen zijn "diepe bezorgdheid" uit over de schen-
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dingen van de mensenrechten op Oost-Timor 
sinds de annexatie in 1976. De commissie vroeg 
Indonesië om vertegenwoordigers van de VN toe 
te laten teneinde een onderzoek te doen naar de 
beschuldigingen van marteling, geheime execu
ties, religieuze vervolging en voortdurende 
gevangenschap van burgers. Diplomaten en men
senrechtenactivisten wezen erop, dat de Ver
enigde Staten nu onder Clinton anders dan eer
der onder Bush, zich voor een veroordeling had
den verklaard en er in de commissie dan ook had
den voorgestemd. Onder de voorstemmers waren 
ook Portugal, Groot-Brittannië, Frankrijk en, 
opmerkelijk genoeg, Australië. Tot grote ergernis 
van minister van buitenlandse zaken Ali Alatas, 
die op zijn post is gehandhaafd, staat Oost-Timor 
nog altijd op de agenda van de VN. 

Joop Morriën is vaste medewerker van P&C 

Een toekomst voor 
Somalië 

Nietsche zei ooit: "Zij die van plan zijn monsters 
te vernietigen moeten ervoor waken niet zelf 
monsters te worden". 
Voor hen die de ontwikkelingen 
in de Hoorn van Afrika ook maar 

januari 1991, verstoorde de balans tussen clan
belangen, door traditionele wijzen van conflict
oplossing ('Xeer') aan de kant te zetten. Dit 

zorgde voor een politisering en 
militarisering van clan-groeperin

enigszins volgden zal duidelijk 
zijn, dat exact dit mechanisme 
werkelijkheid lijkt te zijn gewor-

Wilka Kennedid 
gen tegen het despotisch regiem 
van Afweyne. Het splitste het land 
op en aktiveerde regionaal opere

den in Somalia. Want, terwijl ex
dictator Siyaad Barre elke gele
genheid te baat nam om ter pro-

BUITENLAND 
rende clan-warlords en verlamde 
het proces naar democratie. 

longatie van zijn heerschappij 
clan-relaties te vergiftigen, 
volgden de gewapende oppositie-groepen de 
korte termijn strategie van het clansgewijs recru
teren van strijders om Siyaad's staatsgemanipu
leerde 'clanisme' te bestrijden. 
Die clansgewijze oppositie onder Siyaad Barre 
(onder Somalis bekend als Afweyne, letterlijk: 
grote mond) was de voorloper van de clansgewijs 
gevoerde oorlog van de huidige 'warlords': de 
bestrijders van het monster zijn zelf monsters 
gew0rden. Het Barre-regime, aan de macht tot 
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De leiders van anti-Barre strijdgroe
pen, waren in feite zelf deel van 
Barre's despotisch regiem. Want, 

toen Barre de geplunderde bestaansmiddelen 
alleen maar aan zichzelf en zijn eigen clan toebe
deelde, pakten ze de wapens op: niet om Barre 
zelf te bestrijden, maar om hun aanvankelijk 
beloofde aandeel in de plunderingen op te eisen. 
Niet geïnteresseerd in nationale verzoening, zijn 
deze mannen en vrouwen daarom eigenlijk cyni
sche opportunisten. Met recht kan danook 
gesteld worden dat de leiders van oppositiegroe
pen als SSDF, SPM, SNM, USC. enz. geenszins de 
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clans vertegenwoordigen in wiens naam zij clai
men te strijden. Slachtoffers zijn dan de gewone 
mensen, die zich niet bewust zijn tegen wie zij 
zich eigenlijk moeten verdedigen. 

Overigens wordt er vooral in Westerse landen te 
weinig onderkend dat 'tribalisme' door nieuwe 
leiders aangewakkerd wordt uit eigen belangen 
die eerder klasse-privileges betreffen dan 'tribale' 
belangen. Met andere woorden: belangen die 
eerder refereren naar privileges in een moderne, 
vaak westers georiënteerde, maatschappij op 
basis van sociaal-economische klassen, dan naar 
een traditionele, zogenaamd op zichzelf staande, 
maatschappij op basis van clans. Kortom: er 
schuilt vaak een niet-traditionele wolf onder de 
'tribale' schaapskleren. 

Clan-oudsten 
Zoals inmiddels ook mensen als Robert Oakley, de 
speciale gezant van de USA, onderkennen, is de 
enige morele en doeltreffende autoriteit die clan
leden erkennen en gehoorzamen die van de clan
oudste. Deze mensen worden door hun clan ver
kozen in deze respectable en gerespecteerde 
positie. Het is daarom van cruciaal belang om de 
macht van de gewapende opportunisten te bre
ken en als het ware over te dragen aan de clan
oudsten. Bijgestaan door Somalische intellectu
elen van wie de geest niet aangetast is door 
Barre's gif, garanderen deze clan-oudsten een 
tweevoudige voordeel: ten eerste, het sturing 
geven aan hun eigen respektievelijke clans en, 
ten tweede, het inzetten van hun politieke vaar
digheid in en kennis van het traditionele rechts
systeem. Dit houdt o.m. in het onderhandelen in 
goed vertrouwen en het met elkaar tot overeen
stemming komen dankzij 'Xeer'. 
Het is van groot belang de geest van het nega
tieve 'tribalisme', uit de fles gehaald door Barre, 
terug te stoppen in die fles. De ultieme uitdaging 
ligt dan in de noodzaak om een staat te kreëren, 
die clan-loyaliteiten zowel omvat als overstijgt. 

Dr. Said S.Samater, werkzaam als professor in 
Afrikaanse geschiedenis aan de Universiteit van 
New Jersey (USA), pleit voor het instellen van een 
parlementair systeem in Somalia dat twee 
'kamers' omvat: de Eerste Kamer voor clan-oud
sten, de Tweede Kamer voor vertegenwoordigers 
van verschillende clans, in aantal gebaseerd op de 
grootte van deze clans. Samater stelt vervolgens 
dat, gedurende de eerste 5 à 10 jaar van dit 
nieuwe systeem, de Eerste Kamer met clan-oud
sten van doorslaggevend gewicht moet zijn om 
stabiliteit op te bouwen. Terwijl die stabiliteit 
groeit en de economische en politieke situatie 
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verbetert, kan geleidelijk aan meer gewicht toe· 
gekend worden aan de Tweede Kamer. 

Interventie 
Maar zover zijn we voorlopig nog niet. Gezien de 
dagelijkse doodsangst en oorlogswaanzin in 
Somalia, leek ingrijpen door een buitenlandse 
mogendheid een eerste vereiste om tot opbouw 
van een nieuwe regering te kunnen komen. De 
V.N. was lange tijd echter zeer terughoudend ten 
aanzien van een interventie in Somalia en deze 
terughoudendheid kostte honderdduizenden 
Somalis onnodig het leven. Amerika's ex-presi· 
dent Bush leek met zijn operatie 'Restore Hope' 
en versnelde inzet van V.S.-troepen aan te willen 
geven zich inderdaad te bekommeren om deze 
mensenlevens. Het heeft er echter alle schijn van 
dat zijn interventie in Somalia niet alleen van 
humanitaire, maar zeker ook van politieke en 
economische aard is. 
Inmiddels is immers duidelijk, dat wat Bush 
betreft ook andere motieven een rol speelden, 
zoals enerzijds het oppoetsen van zijn aangetast 
imago aan de vooravond van zijn afscheid als pre· 
sident van de USA, en anderzijds het beschermen 
van de amerikaanse belangen ten aanzien van de 
olie-voorraden in Somalia. 

Wat zijn imago betreft: de interventie ten bate 
van Koeweit, bleek Bush achteraf geenszins de 
status van bevrijder te hebben verschaft die hij 
zich gewenst had. En ook zijn manschappen hiel· 
den er niet onmiddellijk een heroïsch gevoel aan 
over. Een interventie ten bate van Somalia, rond 
Kerstmis 1992, bood aan beiden een herkansing, 
leek het. Bovendien was met het einde van de 
Koude Oorlog ook Bush' jarenlange steun aan de 
verdreven dictator Syaad Barre in een ander dag· 
licht komen te staan; de 'verdediging tegen 
onderdrukking vanuit het Oosten' bleek neer te 
komen op 'steun aan onderdrukking van Barre'. 
Het is een onontkoombaar gegeven, dat Barre 
het moorden, martelen en doen verdwijnen van 1 

mensen nooit zolang vol had kunnen houden 
zonder de financiële en militaire steun van Bush' 
regering (alsook die van ex-kolonialisten als het 
Italië van Craxi). 
Met de interventie in Somalia wekte Bush inder· 
daad zelfs bij politieke opponenten als Jesse 
Jackson sympathie ('De enige daad van Bush 
waarmee ik het eens kan zijn'). En in Somalia zelf 
waren de zwaarbewapende mariniers in eerste 
instantie beslist welkom. Maar deze vreugde en 
nieuwe hoop maakte langzaamaan plaats voor de 
teleurstellende constatering dat eigenlijk nie· 
mand wist wat het exacte doel van de interventie 
was (beschermen van voedseltransporten of ook 
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overgaan tot ontwapening?), hoe dat bereikt 
moest worden (met de 'warlords' als overlegpart
ners of juist niet?) en hoelang deze interventie 
moest duren (tot Clinton USA-president werd of 
nog langer?). Deze onzekerheden ten aanzien de 
V.N.-interventie hebben de gewekte hoop inmid
dels weer danig getemperd. 
Wat de olie-belangen betreft: in Somalia was het 
allang bekend, maar in de Westerse pers (Herald 
Tribune 19 jan. j.l.) werd er pas zeer reentelijk 
over geschreven, dat Somalia waarschijnlijk over 
zeer grote voorraden olie en mineralen beschikt. 
Ex-dictator Syaad Barre had met ex-president 
Bush, die overigens voorafgaand aan zijn CIA-tijd 
een fortuinlijk Texaanse olie-magnaat was, 
afspraken gemaakt over proefboringen. De Ame
rikaanse olie-giganten Conoco, Amoco, Chevron 
en Phillips zouden daartoe op tweederde van het 
Somalisch grondgebied hun gang kunnen gaan. 
Het was dus zaak, om na het vertrek van Barre in 
januari 1991 ervoor te zorgen dat zijn opvolgers 
deze afspraken niet zouden blokkeren of vernie
tigen. 
Kortom: Bush was waarschijnlijk niet alleen 
bekommerd om de mensenlevens in Somalia toen 
hij het voortouw nam van de V.N.-interventie. 

Hope restored? 
De manschappen van de V.S., en nu ook V.N., blij
ken slechts voor een beperkt deel in staat om de 
doodsangst en oorlogswaanzin te verkleinen. De 
meest recente berichten over Kismayo, waar 
onder het oog van (duizend) Amerikaanse en 
(achthonderd) Belgische militairen een bloedige 
strijd werd uitgevochten tussen Somalische fac
ties, toont dat jammerlijk aan. 
In V.N.-verband is de diskussie over de vraag, of 
de interventie ook een grootscheepse ontwape
ning moet betreffen, of dat bescherming van 
voedseltransporten volstaat, nog niet helemaal 
afgerond. Naar mijn mening moet gesteld wor
den, dat een land, dat in verband met de Koude 
Oorlog en internationale wapenhandel (met 
name met Italië), volgepompt is met enorme 
voorraden wapens, zonder totale ontwapening 
simpelweg geen toekomst heeft. Het is daarbij 
een onontkoombare noodzaak om de landsgren
zen te sluiten tegen import van wapens en om 
binnenslands over te gaan tot grootscheepse 
wapenvernietig ing. 
De onderlinge verdeeldheid en vijandschap die 
het Somalische volk onder Syaad Barre ken
merkte, is ook na het vertrek van de dictator nog 
steeds heel sterk. Het is waar, dat Islam één van 
de unificerende krachten zou kunnen zijn in 
Somalia, zoals Haile Selassie, werkzaam aan de 
Universiteit van Amsterdam, in de Volkskrant op 
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9 febr. j.l. stelt. Want net als de Somalische taal, is 
Islam één van de factoren die Somalis ondanks de 
huidige verdeeldheid nog gemeenschappelijk 
hebben. En dit geldt des te meer naarmate het 
vacuüm aan ideologie en democratie langer 
voortduurt: in zo'n situatie zijn mensen immers 
kwestbaar en kunnen fanatieke politieke of reli
gieuze leiders een kans krijgen. Ook eerderge
noemde Robert Oakley stelde al, dat de religieuze 
leiders betrokken moeten worden in het proces 
van vredesonderhandelingen. Dit wil, naar mijn 
mening, echter niet zeggen, dat zij ook de toe
komstige politieke leiders moeten zijn. 

Wederopbouw 
Terwijl het in Somalia vandaag vooral gaat om 
buitenlandse voedselkonvooien, zal het morgen 
moeten gaan om binnenlandse voedselproduktie, 
zoals dat in het verleden óók het geval was. Het 
is nog maar 15 jaar geleden dat een onderzoek 
van de FAO uitwees, dat Somalia een voedsel
exportpotentie had voor 60 miljoen mensen: in 
plaats van gevoed te moeten worden, moet 
Somalia straks haar 7 à 8 miljoen inwoners weer 
zelf kunnen voeden, gezien haar natuurlijke rijk
dommen, zoals het vruchtbare land tussen de 
rivieren, de voorraden vis (langs de 3300 km lange 
zeekust), de olie- en aardgasreserves. 
Tegenover een grootscheepse militaire interven
tie zal daartoe een, eveneens grootscheepse, 
investering in de sociaal-economische ontwikke
ling van het land moeten staan; de Somalische 
bevolking moet een alternatief geboden worden 
voor het instrument (kalashnikov) waarmee ze tot 
nu toe in hun levensonderhoud probeerden te 
voorzien. Het geld dat nodig is om Somalia weer 
te kunnen opbouwen, zou moeten komen uit de 
kluizen van de landen die ervoor verantwoorde
lijk zijn dat het land kon worden afgebroken. De 
aanvang van de wederopbouw zal moeten 
plaatsvinden onder V.N.-protectoraat, overgaand 
in een regering van Somalis zoals eerder in dit 
artikel beschreven. 
Tenslotte: het is van groot belang, dat op korte 
termijn een beroep gedaan wordt op Somalische 
economen, historici, sociologen, ingenieurs, en 
andere intellectuelen die als ballingen verspreid 
over de hele wereld leven: de V.N. zou de oprich
ting van een platform moeten stimuleren, dat 
zich richt op het werken aan Somalische oplossin
gen van de problematiek in Somalië. Een plat
form dat een verantwoord en betrouwbaar alter
natief kan vormen voor de huidige overlegpart
ners, de onverantwoordelijke 'warlords'. 

Wi/ka Kennedid (1958, Oost-Ethiopë) is werkzaam 
als tolk en cultuurdeskundige. 
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De april-meistaking 
1943 

Op donderdagmiddag 29 april 1943 begonnen op 
de redactiebureaus van de gelijkgeschakelde dag
bladpers alle telexapparaten te ratelen. De opper
bevelhebber van de duitse bezet-
tingstroepen in Nederland 

die door hun misdadig gedrag deze maatregel 
noodzakelijk maakten". 

General der Flieger Fr.Christian
sen, liet bekend maken: Max van den Berg 

Om 2 uur die middag begonnen 
verontwaardigde arbeiders van de 
machinefabriek Gebr. Stork & Co 
te Hengelo samen te scholen. Een 
half uur later was het werk door 
de 3000 personeelsleden neerge· 
legd. Deze actie breidde zich die 
dag en de volgende dagen uit tot 
een enorme stakingsbeweging, 
tot een algemeen protest dat 
doorklonk in alle provincies. 

"Na de capitulatie van het Neder
landse leger in Mei 1940 heeft de 
Fuhrer en opperbevelhebber van 
de Duitse Weermacht bevel gege
ven tot onmiddellijke invrijheids-

HISTORIE 

telling van de Nederlandse solda-
ten uit de krijgsgevangenschap. 
Deze maatregelen werd vanzelfsprekend geno
men op voorwaarde, dat de Nederlandse officie
ren en manschappen deze grootmoedige han
delswijze met een dienovereenkomstige houding 
ten aanzien van de Duitse bezettingsmacht zou-
den beantwoorden ......... . 
In feite hebben echter afzonderlijke leden van 
het voormalige Nederlandse leger door hun vij
andig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, 
dat bij hunne vrijlating in hen werd gesteld, 
geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrij
willig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet 
langer meer geduld. 
De Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlan
den beveelt derhalve, dat de leden van het voor
malige Nederlandse leger terstond opnieuw in 
krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal 
de betrokken personen in de dagbladpers tot per
soonlijke aanmelding oproepen. Wie aan deze 
oproep van de Wehrmachtsbefehlshaber geen 
gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan 
krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de 
strengste maatregelen rekenen. Dit geldt even
eens voor personen, die de betrokkenen bij der
gelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans 
in krijgsgevangenschap moeten terugkeren, heb
ben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, 
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Het Nederlands verzet 
Het verzet 1940-1945 wordt soms op een badine· 
rende wijze besproken. In sommige publicatie1 
wordt het aantal SS-vrijwilligers vergeleken met 
het aantal strikt illegale, vaak gewapende groe· 
pen. Evenveel dus. Maar deze simpele vergelij· 
king doet geweld aan de werkelijkheid en de 
typische nederlandse trekken van het anti-nazi· 
verzet. Op ons grondgebied was drie eeuwen 
lang elke oorlogshandeling afwezig geweest. Een 
sterke militaire traditie ontbrak. Ook de geogra· 
fische omstandigheden leenden zich niet voor 1 

openlijk gewapend verzet. 
Maar wie de hoofdelementen van het neder· 
landse verzet onderkent, komt tot heel andere 
conclusies. 
Naast een zeer omvangrijke illegale pers en een 
uitgebreide onderduikbeweging, vallen drie 
grote stakingen op. De februaristaking in 1941, de 
april/meistaking in 1943 en de spoorwegstaking in 
1944-45 

Elk van deze stakingen had een eigen karakter. 
De februaristakingwerd voorbereid en georgani
seerd door de illegale CPN en de stakingsoproep 
werd massaal opgevolgd door tienduizenden 
arbeiders in Amsterdam en wijde omgeving. Een 
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onbaatzuchtige handeling, waarbij solidariteit 
met de joodse landgenoten een hoofdrol speelde. 
Hitier leek oppermachtig in die periode. 
De april/meistaking 1943 had een meer spontaan 
karakter, kende geen centrale leiding, maar was 
wel de omvangrijkste. De beweging breidde zich 
uit tot alle provincies en omvatte bijna alle bevol
kingsgroepen. Hilter was op zijn retour. 
De spoorwegstaking 1944-45 werd bevolen door 
de regering in Londen en nauwgezet opgevolgd 
door de gehele NS. Deze staking hield direct ver
band met het geallieerde offensief, dat drie 
maanden na de invasie ons land bereikte. Hitier 
was in wezen reeds verslagen. 

Wat vooraf ging 
Er zijn vele en veelsoortige gebeurtenissen aan te 
wijzen, die het massale en hardnekkige karakter 
van de april/meistaking hebben veroorzaakt. 
Internationaal speelde de zeer zware nederlaag 
van de duitse troepen in Stalingrad een beslis
sende rol. Ook prof. L. de Jong geeft Stalingrad 
aan als basisoorzaak voor de snelle groei van de 
verzetsbewegingen in Europa nadien. Maar ook 
de duitse aftocht uit Tunesie stimuleerde de ver
zetsgeest. Succesvolle verzetsacties van studenten 
en artsen waren de april/meistaking al voorge
gaan. Churchill kondigde na de Casablancaconfe
rentie ( Roosevelt, Churchill en De Gaulle ) in 
februari 1943 aan, dat " de geallieerden volgens 
een vast plan werkten dat in de eerst volgende 
negen maanden ten uitvoer zou worden 
gebracht". Deze uitspraak leidde tot hoopvolle 
gedachten over een op handen zijnde invasie. 
In dat zelfde voorjaar, vol opwindende perspec
tieven, maakten de nazi's een kapitale fout. Hun 
hele bezettingstaetiek was tot dan toe gericht op 
het zaaien van verdeeldheid, het ereeren van uit
zonderingen en verschillen. 
De bekendmaking van Christiansen bevatte geen 
uitzonderingsbepalingen. Het gehele Neder
landse volk werd in een klap voor het blok gezet. 
Arbeiders, boeren, ambtenaren en middenstan
ders voelden zich gelijkelijk bedreigd. Deze alge
mene dreiging veroorzaakte de breedheid van de 
stakingsbeweging. Pieter 't Hoen voelde de stij
gende spanning en woede al op 5 april goed aan. 
Hij schreef in het Parool "Wie terugdenkt aan het 
grootse morele effect van de Amsterdamse 
Februaristaking kan hunkeren naar een ogenblik, 
waarop heel werkend Nederland het hoofdstede
lijk voorbeeld volgt en de bijltjes er bij neerlegt .... 
Maar zulk een algemene staking gelukt alleen 
dan, indien de Duitsers een kapitaal feit stellen, 
dat iedere Nederlander zo diep in het hart grijpt, 
dat allen als een man voelen: dit is het ogenblik" 
En dat was 29 aprill943! 
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Interne conflicten 
De kapitale fout werd veroorzaakt door interne 
tegenstellingen en spanningen bij de nazi's. Door 
de enorme nederlaag bij Stalingrad moesten de 
duitse legers aangevuld worden met nieuwe 
manschappen van oudere en jongere lichtingen. 
Dat betekende een grote schaarste aan arbeids
krachten in de oorlogsindustrie. Ondanks de 
dwangarbeid van miljoenen arbeiders uit de 
bezette gebieden, kwam men vele handen tekort. 
In dat kader werd het plan geboren om alle 
nederlandse militairen terug te voeren naar 
Duitsland. 
Maar het terugvoeren in krijgsgevangenschap is 
een militaire aangelegenheid en moest du~ over
legd worden met het opperbevel van de Wehr
macht, die daar aanvankelijk niets voor voelde. Er 
moest dus gezocht worden naar een militair argu
ment om deze handeling een schijn van recht
vaardiging te geven. Dat werd gevonden in het 
fors opblazen van alle mogelijke aanslagen die 
door nederlandse militairen op de duitse wehr
macht zouden zijn gepleegd. 
Maar ook de nazi's die hier verantwoordelijk 
waren voor de nederlandse bijdrage aan de 
duitse wapenproduktie en de kolen- en voedsel
export naar Duitsland, waren niet enthousiast 
over het plan. Als gevolg van deze interne tegen
stellingen kwam een tactloos compromis uit de 
bus, resulterend in de oproep van Christiansen. 

Rauters terreur 
De stakingen die donderdag 29 april in Twente en 
andere steden van Overijsel om zich heen greep, 
breidde zich op 3o april snel uit over het gehele 
land. Bijzonder hardnekkig en algemeen waren 
de stakingen in Friesland en Oost-Groningen, 
later in West-Brabant op enkele Zeeuwse eilan
den en Zuid-Limburg. Ook in de Kop van Noord
Holland en de Achterhoek was de actie fel en 
bijna algemeen. Dat de staking ook wel de melk
staking wordt genoemd, geeft aan hoe sterk de 
agrarische inbreng was. Boeren weigerden melk 
in te leveren, vervoerders namen geen melkbus
sen mee en sommige fabrieken namen niets aan. 
Rauter met zijn SS- en politieeenheden voelde 
zich in zijn element. Hij kondigde eerst in enkele, 
later in alle provincies de staat van beleg af. Alle 
eenheden kregen bevel om op samenscholingen 
van meer dan vijf personen zondermeer te schie
ten. Er kwam een uitgaansverbod van 20 tot 6 
uur. 
Desondanks werd er op 3 mei nog gestaakt in vele 
streken van het land, al was de kentering reeds 
zichtbaar. De laatste stakingen eindigden pas op 
vrijdag 7 mei! 
De terreur was ongekend. Er werden 8o stakers 



geheel willekeurig in verschillende delen van het 
land gefusilleerd. Op straat werden 95 mensen 
doodgeschoten en meer dan 400 zwaargewond. 
Er werden duizenden mensen gearresteerd. In 
Groningen waren het er zo veel, dat ze in een 
sporthal moesten worden opgesloten. 
Dramatisch waren de gebeurtenissen in Haaks
bergen en Marum. 
In Haaksbergen werden tientallen stakers gear
resteerd en naar Enschede gebracht. Vijftien 
mochten s'avonds terug en werden in een auto 
geladen. Tussen Enschede en Hengelo kregen er 
negen de opdracht de auto te verlaten. Zeven 
werden vervolgens "op de vlucht neergescho
ten". Twee wisten te ontkomen. Een werd later 
nog gepakt en alsnog gefusilleerd. 
In het Groningse Marum was een boom op een 
landweg gevallen. Een Feldwebel constateerde 
een barricade en een opstand. Een overval wagen 
uit Groningen werd ingezet. Zestien mensen wer
den willekeurig gearresteerd en zonder vorm van 
proces doodgeschoten, daaronder een 13-jarige 
jongen. "Marxistische elementen onder de plat
telandsbevolking verzetten zich tegen ordenend 
politie-ingrijpen" zo luidde de bekendmaking 
van Rauter. 
(Terwijl ik dit artikel schrijf wordt getracht om 
door middel van infra-rood-fotografie vanuit een 
vliegtuig het massagraf van deze slachtoffers te 
ontdekken. Want waar de stoffelijke resten zijn 
gebleven, is tot op heden onbekend. ) 
Dat ondanks deze terreur de staking zoveel 
dagen en op zo veel plaatsen standhield, is teke
nend voor de woede die er onder de bevolking 
leefde. De houding van de directies stak gunstig 
af bij die ten tijde van de februaristaking 1941. 

Grote steden 
Opmerkelijk is de afwezigheid van Rotterdam, 
Den Haag en grotendeels ook Amsterdam bij 
deze stakingsactie. Korte stakingen bij Werk
spoor en de scheepswerven in de hoofdstad te na 
gelaten. 
Prof. Bouman zowel als prof. de Jong geven daar 
een plausibele verklaring voor. 
Rotterdam was niet alleen gedemoraliseerd door 
het bombardement, dat het hart van de stad ver
woestte, maar ook door het ontbreken van 
havenactiviteiten tijdens de bezetting. 
In Den Haag was het centrum van de bezettings
macht gevestigd met zijn honderden bureaucrati
sche instellingen en duizenden werknemers. 
In Amsterdam was men de schrik van de terreur 
na de februaristaking nog niet geheel te boven. 
Daar vonden afschuwelijke pogroms plaats. 
Bovendien was de illegale CPN, de drijvende 
kracht in het Amsterdamse verzet, door een golf 
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van arrestaties tijdelijk ontregeld. 
Door prof. Bouman wordt nog een andere 
belangwekkende vraag opgeworpen. In hoeverre 
was de staking spontaan? Zeker, er ontbraken 
een centrale leiding, centrale parolen en een een· 
trale strategie. 
Maar ter plekke werden de stakingen veelal geor· 
ganiseerd door vakbondskrachten, door strijd
bare mensen, die zich ook op vele andere gebie
den voor mensen hadden ingezet en daarom een 
zekere autoriteit bezaten. 
Aan Radio Oranje hebben de stakers tijdens de 
actie niet veel gehad. De regering in Londen was 
grotendeels onkundig van de gebeurtenissen. Op 
1 mei hield de SOAP-minister Albeda een radio· 
rede waarin hij sprak over de dag van de arbeid 
als een moment van bezieling en bezinning. Over 
de staking geen woord. Die was om begrijpelijke 
redenen daar nog niet doorgedrongen. 

Ommekeer 
Alhoewel de uitzonderingstoestand en de peste· 
rijen nog lang in de maand Mei voortduurden, 
Rauter van Hitier een felicitatietelegram kreeg 
voor zijn doortastend optreden, moet de staking 
door de duitse leiding toch begrepen zijn als een 
forse nederlaag.De greep op het nederlandse 
volk was men verloren. 
Spoedig volgde het bekend maken van vele uit· 
zonderingsbepalingen bij het wegvoeren van 
militairen. 

De april/meistaking heeft grote delen van de 
nederlandse bevolking, direct en indirect in con· 
tact gebracht met het verzet. 
Speciaal het platteland en de kleinere provincie· 
steden, waar soms nog geen bezetter gezien was, 
werden geconfronteerd met de nazi's. Het onder· 
duiken van dwangarbeiders, studenten en mili· 
tairen nam sprongsgewijs toe. De landelijke 
steunorganisaties groeiden navenant. De staking 
kan als het draaipunt in de verzetsgeschiedenis 
worden gezien. Verzet werd algemeen en ver·' 
spreidde zich over het gehele land. De landverra· 
ders raakten geïsoleerd en de illegale werkers 
konden zich vrijer bewegen in een met hen sym· 
patiserende omgeving. 

Terwijl de februaristaking 1941 elk jaar op mas· 
sale wijze wordt herdacht, en de herdenking een 
levende bron van inspiratie vormt voor mensen 
die zich verzetten tegen groeiend racisme, lijkt 
het wel of de april/meistaking uit het beeld is ver· 
dwenen. Geheel ten onrechte. 
Daarom is het initiatief van het Verzetsmuseum 
Amsterdam om tezamen met Museum Jannink in , 
Enschede en de Stichting Oorlogs-en Verzetsma· · 
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teriaal Groningen een tentoonstelling te organi
seren over deze omvangrijke verzetsactie toe te 
juichen. Onder de titel " April/Mei '43, de stakin
gen als keerpunt" wordt deze expositie vanaf 
1 mei in alle twaalf provincies tegelijk openge
steld voor het publiek. 

Max van den Berg is redacteur van P&C 
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DE EXPOSITIES OVER DE APRIUMEI 
STAKINGEN KOMEN IN: 

Groningen A-Kerk Groningen; Friesland Fries 
Museum Leeuwarden; Overijssel Stadhuis Hen
gelo en Museum Jannink Enschede; Drenthe 
Museum Westerbork Hooghalen; Gelderland 
Bevrijdingsmuseum 1944 Groesbeek; Utrecht Cen
traal Museum Utrecht; Flevoland Stadhuis Emme
leroord; Noord-Brabant Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum Overloon; Limburg Provinciehuis 
Maastricht; Zeeland Stedelijk Museum Vlissingen; 
Zuid-Holland Zuidhollands Verzetsmuseum 
Gouda; Noord-Holland Verzetsmuseum Amster
dam. 

Lege melkwagens in Vriezeveen (foto A. Kruisinga) 
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De verlangens 
van een generatie 

25 jaar na mei '68 

Voor de generatie van '68, zegt men, moest alles 
anders. In de verbeelding kon ook alles anders. 
Geen persoonlijk of politiek gebied was boven kri
tiek verheven. Geen maatschappe-
lijk terrein zou gespaard blijven. 

merkt. Met de verbetenheid, eigen aan het inha
len van een achterstand, maakten stakingsacties 
een eind aan de geleide loonpolitiek, daagden 

Nederlandse katholieken Rome 
uit, werden politieke partijen 

Is het zo gegaan? Is de verbeelding 
aan de macht gekomen, of de 
betrokken generatie zelf? 

Leo Molenaar 
intern bedreigd door 'radicalen' 
en Nieuw Links terwijl D66 zich de 
opblazing van het partijenstelsel 

En hoe is het nu? Zijn de pretenties 
van de huidige generatie minder? 
Strekt de verbeelding zich tot min
der terreinen uit? Is de verbinding 

THEMA 
als zodanig ten doel stelde. De 
veranderingsgolf spoelde verder; 
er ontstonden radicale bewegin-

van persoonlijk en politiek, van 
pnve en openbaar, wezenlijk 
anders geworden? 
Wat zijn de kwesties waarvoor men in beweging 
komt? 

25 jaar geleden spoelde een democratiserings- en 
veranderingsgolf door de wereld. Begonnen in de 
Verenigde Staten begin jaren zestig met anti-dis
criminatie-acties en Vietnam-teach-ins beleefde 
hij een eerste hoogtepunt in Parijs: 'mei 1968'. 
Geen werelddeel bleef gespaard. Studenten speel
den in alle landen een rol in de eerste fase van die 
democratiseringsbeweging, die eind jaren zestig 

' tot ontwikkelingen leidde die met termen zoals 
'revolutie' en 'opstand' werden omschreven. Een 
uniek verschijnsel was dat studenten voor het 
eerst samen optrokken met werkende jongeren en 
scholieren; klassen- en standenverschillen werden 
in deze beweging doorbroken. Mede door die 
samensmelting kreeg de protestbeweging 
wereldwijd sterk het karakter van de opstand van 
een nieuwe generatie. 
In Nederland was er een voorgeschiedenis van 
anti-atoombomacties, van Studenten Vakbewe
ging, van 'Zo is het toevallig ook nog eens een 
keer .. .' en van Provo. Begin jaren zestig doorbra
ken tal van acties de strakke gezagsverhoudingen 
die het na-oorlogse Nederland hadden geken-
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gen van een nieuw type zoals de 
Bond van Wetenschappelijke 
Arbeiders (1969), Dolle Mina 

(1969) en Nieuw Lila (1969). 
Het is zeker willekeurig om uit deze opsomming 
'mei' 68' te pikken; maar waarom niet? Het is voor 
de redactie van Politiek en Cultuur een aanleiding 
om een kwart eeuw na dato na te denken over 
toen en nu: wat waren de verlangens van de 
generatie van 1968 en wat is er van terecht geko-
men? 

Ging het, zoals vaak gesteld is, achteraf bezien 
om een moderniseringsbeweging, waarin een 
nieuwe generatie de belangen ethisch verhulde 
en bereid was de oude generatie af te lossen om, 
net zoals Nieuw Links, de oude verhoudingen te 
reproduceren? Was het een beweging op de top 
van hoogconjunctuur en welvaart, die uitging van 
idealen van Verlichting en vooruitgang, die niet 
opgewassen bleek tegen het harde economische 
en politieke klimaat van de jaren tachtig en 
negentig? Ging de beweging te ver in haar eisen 
en acties en hielp zij daardoor mede een tegen
beweging in het zadel die kon profiteren van de 
door haar optreden opgeroepen schade? 
P&C-redacteuren Herman Meijer en Leo Molenaar 
legden vragen van die strekking voor aan Door
tje Kal (kritische psychiatrie), Marco de Koning 
(Nieuw Lila), Saskia Poldervaart (Dolle Mina), 



Lucas Reijnders (BWA) en aan Ruud Vreeman 
(jeugd- en vakbeweging). Het resultaat is een 
lang artikel, 'Vijf vraaggesprekken met de gene
ratie van 1968', dat nog kort wordt ingeleid. 
Een tweede vraag die volgens de redactie zelf
standige aandacht verdiende, betrof de oriënta
tie op (de klassieken van) het (revolutionaire) 
socialisme van die periode. Wat maakte de 
marxistische uitgangspunten zo aantrekkelijk 
voor de studerende en werkende jeugd? Op 
welke wijze sloot het socialisme aan bij hun aspi
raties en gevoelens? Waarom werd door aanzien
lijke delen van de beweging voor een zo radicaal 
mogelijke politieke organisatie gekozen? Wat 
was de uitwerking van het studenten-socialisme 
op de politieke partijen ter linkerzijde? Hoe 
werkte het in op CPN, PSP en PvdA? Wat waren de 
voorwaarden voor deze aantrekkingskracht van 
het socialisme? Kan zich dat nog herhalen, of is 
deze opleving (afgesloten) geschiedenis? Wat is 
in terugblik waardevol in het verworven socia
lisme, en wat niet? Albert Benschop stond begin 
jaren tachtig op de bres voor de programmatische 
vernieuwing van de CPN en schreef toen het prik
kelende 'Voor een vrijheidslievend en democra
tisch communisme'. Hij was bereid op die vragen 
in te gaan. De titel van zijn stuk, 'Tussen utopische 
oasen en een woestenij van banaliteit', verwijst 
naar Habermas. Ook hij begint met een terugblik 
op 1968, net als in de interviews, voordat hij van 
het betrokken 'wij' overschakelt op het relative
rende 'wij'. 
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Een van de verklaringsgronden voor de gebeurte· 
nissen van die tijd ligt in het ontstaan van een 
specifieke jeugdcultuur, en in de ontvoogding 
van de nieuwe generatie. Redacteur Marius Erns· 
ting vond het wezenlijk dat een culturele dwars· 
verbinding gelegd werd naar de muziekbeleving 
van die tijd. Ook hij doet dat in een heel per· 
soonlijke bijdrage. Kees Willemen, eveneens een 
notoire zestiger, al wordt hij dezer dagen vijftig, 
waarvoor onze hulde, doet dat altijd persoonlijk. 
Het thema eindigt met een minder persoonlijke 
bijdrage van medewerker Ronald Albers; de 
enige schrijver in dit nummer die niet zijn wortels 
in 1968 heeft, omdat hij van de generatie van de 
jaren tachtig is. Hij legt in 'Van verbeelding naar 
harde realiteit', anders dan de direct betrokke· 
nen, meer de nadruk op de breuk tussen de gene· 
raties. Hij laat keerzijden zien van de successen 
van de democratiseringsbeweging, en consta· 
teert dat het politieke project van deze generatie 
schikbreuk heeft geleden. De agenda van 1993 is 
een heel andere dan die van 1968, maar heeft een 
even grote inzet nodig. 

Het thema 'Oe verlangens van een generatie' 
geeft geen duidelijk antwoord op de door de 
redactie gestelde vragen. Maar op zijn minst roe· 
pen de artikelen die tijd (weer) op, en nuanceren 
zij de soms vooringenomen standpunten die 
omtrent de generatie van 1968 de ronde doen. 

Leo Molenaar is redacteur vann P&C 

P&C-Discussiebijeenkomst in De Balie (Amsterdam) 
Uitgesteld van 15 mei naar zondag 26 september 

Wat bezielt ze? 
Drie generaties activisme in perspectief 

Aan de hand van enkele persoonlijke getuigenissen plaatst P&C het karakter van drie 
generaties activisten in perspectief, de groep die zich kort na de oorlog verzette tegen de 
vanzelfsprekendheid waarmee de vooroorlogse verhoudingen werden gekopiëerd, dege
nen die rond 1970 in beweging kwamen tegen het stoffige conformisme van de toenmali-

ge gezagsdragers, en jonge mensen die anno 1993 geen genoegen nemen met de 
onmacht van de gevestigde politiek. 

In het komend nummer van Politiek & Cultuur (juni 1993) zal het programma van de 
discussiebijeenkomst bekend worden gemaakt. 
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Vijf vraaggesprekken 
met de generatie 

van 1968 

We hebben vijf mensen opgezocht van wie we 
wisten dat ze rond mei 1968 en daarna actief 
waren in diverse bewegingen en ook nu nog op 
diverse wijzen maatschappelijk 

wat verdampt of marginaal geworden. In het 
werk en de activiteiten van de geïnterviewden 
vallen vooral de dingen op waarvoor toen de 

grondslag is gelegd. Dat wijst 
betrokken zijn. Het zijn Doortje 
Kal, Lucas Reijnders, Marco de 
Koning, Ruud Vreeman en Saskia 
Poldervaart. Ze zijn op dit moment 
actief, of tot voor kort geweest, in 

Herman Meijer 
Leo Molenaar 

niet alleen op de continuïteit in 
hun levens. Het wijst ook op het 
fundamentele karakter van veel 
jaren-zestiginnovatie. 
Als dingen die verdwenen zijn 

achtereenvolgens de psychiatrie
beweging, milieubeweging, flik
kerbeweging, vakbeweging en 
vrouwenbeweging. Onze nieuws-

THEMA noemt geen van hen concrete 
projecten of instituties. Daaren
tegen wel zaken van mentaliteit, 
onderlinge verhoudingen en 

gierigheid ging uit naar hun 
terugblik op die woelige tijd. We hebben ze 
gevraagd wat ze toen precies deden. Maar we 
wilden ook voor onszelf een dieper inzicht in wat 
hen en ons toen bewoog, en daarom hebben we 
ze ook gevraagd naar de verlangens die zich toen 
manifesteerden. We wilden weten of het hen en 
anderen vooral om gelijkheid ging, of in de eer
ste plaats om vrijheid of juist om broederschap en 
zusterschap. En we wilden de mogelijkheid niet 
uitsluiten dat het uiteindelijk slechts machtsver
langens waren die onze generatie voortstuwden. 
Dus ook die mogelijkheid hebben we ze voorge
legd. 
De lezer zal vaststellen dat geen van onze 
gespreksgenoten machtsverlangens dominant 
acht, zelfs niet van belang. De accenten van vrij
heid en gelijkheid wisselen. Bij Doortje, Marcoen 
Saskia domineert vrijheid, bij Lucas en Ruud 
gelijkheid. Maar voor onze 'ongeneeslijk anti
autoritaire' generatie gaan die twee nooit zonder 
elkaar. Broeder/zusterschap wordt door Lucas, 
Marcoen Saskia expliciet genoemd als belangrijk 
element. 
We wilden weten wat voor dingen in die tijd 
begonnen zijn, ontwikkelingen, trends, organisa
ties. Vooral de veelheid zal de lezer opvallen. En 
ook wilden we weten wat er van gebleven is en 
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werkwijze. 'Individualisering' blijkt niet alleen bij 
mensen te zijn opgetreden, maar ook de verschil
lende levensgebieden en kennisgebieden blijken 
'geïndividualiseerd' te zijn. De verbindende ana
lyse en de verbindende activiteiten zijn vergaand 
zoekgeraakt. Bij de kijk op de generatie van nu 
komen die zaken prominent terug. 
Naar de inzichten hebben we ook gevraagd; naar 
dat wat toen geboren is en waarop zij nu nog 
koersen. Ook hier is een grote diversiteit in ant
woorden, maar met een grote overeenkomst. Alle 
vijf hebben toentertijd iets fundamenteels ont
dekt, hetzij van een bepaalde maatschappelijke 
logica, hetzij in hun eigen verhouding tot de wer
kelijkheid, hetzij in de verhouding van de seksen, 
hetzij van solidariteit, menselijke warmte of ple
zier in het samenwerken. Daardoor krijgt die tijd 
iets paradigmatisch, iets van een blijvende zinge
vende achtergrond. Waar we ook benieuwd naar 
waren is de kijk die de geïnterviewden zouden 
hebben op de jongeren- en studentengeneratie 
van nu. Geen van hen geeft blijk van de hovaar
digheid ten opzichte van de huidige generatie, 
die de jaren-zestiggeneratie wel wordt aange
wreven. Wij hebben integendeel de indruk dat 
onze gespreksgenoten met een zekere voorkeur 
de hoopgevende initiatieven en positieve trekken 
van de huidige generatie vermelden. En in het bij-



zonder Doortje Kal wijst erop dat het hebben van 
'jaren-zestigouders' voor jongeren (soms) ook wel 
lastig moet zijn. 
Aanvankelijk hadden wij het plan om de vraag
gesprekken naar thema te bewerken en ineen te 
schuiven. Bij nader inzien vonden we dat zonde. 
Het zijn stuk voor stuk gave interviews geworden 
die, denken wij, de lezer een eerlijke indruk 
geven van de ondervraagde personen. Het leggen 
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van horizontale verbanden tussen hen onderling 
en tussen de bewegingen waarvoor ze staan is 
een bewerking die de lezer in eigen hoofd en hart 
kan maken. Wij hopen dat we daarvoor met deze 
inleiding voldoende prikkels hebben aangedra· 
gen. 

Leo Molenaar en Herman Meyer zijn redacteuren 
van P&C 

Doortje Kal: 

• Je hield je met alles 
bezig! 

eerste gesprek op 9 februari 

Wat deed je in die tijd? 
Zomer 1968 ben ik begonnen in de verpleging als 
leerling-verpleegster. Daar hadden we onder 
invloed van de kritische universiteit discussies 
over psychosomatische ziekten. Er was het 
nieuwe inzicht dat die ziektes niet los gezien kon
den worden van de maatschappij. In een zieken
huis werd je behandeld wegens een maagzweer, 
maar die kreeg je soms door spanningen op je 
werk. En daar moest je dan wat aan doen. Ik vond 
dat heel spannend en ging naar de bijeenkom
sten daarover. Ik ben toen begonnen met een 
krantje voor verpleegsters waarin dat soort din
gen aan de orde werden gesteld. Door mijn leven 
heen hebben dat soort krantjes een grote rol 
gespeeld. In de verpleegstersflat waar ik toen 
woonde moesten ze onder de deuren geschoven 
worden, want ze mochten niet in de postvakjes. 
Opvattingen van Erich Fromm speelden een rol. 
In die tijd ben ik me ook bezig gaan houden met 
Indonesië. We voerden acties bij de eerste IGGI
conferentie en ik werkte mee aan het Nesbic-bul
letin over Indonesië. Ik heb toen een bankoverval 
gepleegd. Dat zou men nu immoreel vinden, 
maar toen vonden we het een goede manier om 
ergens de aandacht op te vestigen. Het nieuwe 
inzicht was dat niet alleen de grote bedrijven 
maar ook de banken een kwalijke rol speelden bij 
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de uitbuiting van Indonesië. We hadden met zijn 
vijven een overval in scène gezet. Drie riepen 'Dit 
is een overval'. Mijn zogenaamde vriend werd 
met een speelgoedpistool onder schot gehouden 
en ik moest gillen. Na het alarm deelden we 
pamfletten uit. Vantevoren hadden we met Peter 
Flik van de VPRO een interview gehad. We gingen 
naar buiten met borden met één woord erop, 
zodat ze samen een zin vormden; dat kon juri· 
disch nog net zonder vergunning. We zijn opge· 
pakt, behalve 'het brein' van de actie die een 
persconferentie gaf. 
Had je wat met Indonesië? 
Ik ben er ontstaan. Mijn ouders zijn in 1948 naar 1 

Nederland gerepatrieerd. We hadden er destijds 
thuis stevige discussies over. In die film 
'L'Indochine' zie je mooi dat milieu uitgebeeld, de 
naïviteit van 'wij doen het hier goed, wij hebben 
goede contacten met de mensen'. Dat heb ik van 
huis uit meegekregen. Ik ben nooit naar lndone· 
sië geweest. Nu heb ik het plan om er heen te · 
gaan, ook al zit Soeharto er nog. Het heeft geen 
zin meer om niet te gaan. 
Was je activiteit een bevrijding van je opvoeding? 
Niet helemaal. Mijn vader overleed in 1966. Hij 
was de laatste weken erg ziek, maar luisterde 
naar de berichten over wat de Amerikanen in 
Vietnam deden. Hij zei dat hij die oorlog vreselijk 
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vond. Dat gaf mij de vrijheid om links te zijn. We 
hadden een PSP-dominee in de gereformeerde 
kerk, en die was ook tegen de Amerikanen daar. 
In 1967 heb ik de eerste Vietnamdemonstratie 
meegemaakt; vanuit Zutphen gingen we met de 
bus. En de kerk. Die heeft zich meer van mij 
bevrijd. We lazen in de studentenkerk op Uilen
stede stukken voor uit Oe Lusitaanse Bullebak van 
Peter Weiss zonder te overleggen met de domi
nee. Dat stuk gaat over het kolonialisme van Por
tugal in Angola en de huichelachtige rol van de 
kerk daarin. We wilden geen overleg, omdat we 
dachten dat het dan niet door zou gaan. Na 
afloop kregen we te horen dat we niet meer wel
kom waren. Maar een andere studentenpredi
kant, Ringnalda, zei dat we wel goed bezig 
waren. Vanuit de verpleging liep je onder andere 
stage in de psychiatrie, en daar ben ik geflipt. Ik 
werd vervolgens overgehaald om sociologie te 
gaan studeren. Dat was aan de VU 
één en al actievoeren, dus je stu-
deerde nooit. Dat was begin 1970. 
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bewegingen in de Derde Wereld steunde: 'anti
imperialisme-actie'. Uiteindelijk verdween het 
centrale Nesbic en gingen activisten zich plaatse
lijk bezighouden met Derde-Wereldgroepen. Ik 
deed alles wat voor mijn voeten kwam. Er kwam 
een niet-aflatende stroom van 'inzichten' over je 
heen over 'belangrijke' zaken. Ik was geënga
geerd en liep van bijeenkomst naar bijeenkomst. 
Het was heel gewoon dat het van Indonesië over
ging naar woonacties, en van de psychiatrie naar 
de Black Panthers. Het was één grote bewust
zijnsstroom. Ik herinner me dat ik toen van Rei
mut Reiche 'Sexualiteit en klassenstrijd' las. Dat 
ging net als bij Marcuse over sublimatie; maar nu 
op het gebied van de sexualiteit. Ik vond dat er 
inderdaad veel moest kunnen en was wel voor 
vrije liefde. Vriendschappen speelden een grote 
rol voor me. Ik identificeerde me met mensen die 
bepaalde ideeën hadden, en ging daar heel ver 

in. Ik had een vriend die- achteraf 
bezien - nogal sectarisch was, en 
ik werd heen en weer geslingerd 

En je deed werkelijk van alles. Zo 
werkte ik met Louis (rijns aan pro
paganda voor de Black Panthers. 
We lazen van Frantz Fa non Oe ver
worpenen der aarde en van Eld-

'alles wat je las was 

bevrijdend' 

tussen hem en andere vrienden 
bij de VU die zich meer op de CPN 
oriënteerden. Zo voerden we met 
een heel klein groepje actie tegen 

ridge Cleaver Soul on lee. Dat zijn 
toch inzichten die je nooit meer 
kwijt raakt. 
Welke inzichten? 
Van Fanon is me bijgebleven dat het in de Derde 
Wereld niet alleen om kapitalistische onderdruk
king ging, maar ook om onderdrukking van de 
cultuur en van het denken. Veel fijnere vormen 
van onderwerping dus. Hij gebruikte geloof ik de 
term 'het koloniseren van de geest'. En van 
Cleaver herinner ik me dat hij ingaat op identiteit 
en niet-identiteit, eigenlijk hetzelfde thema. De 
zwarten krijgen een 'van anderen afgeleide iden
titeit'. Dat kwam ik later in de psychiatrie 
opnieuw tegen. 
Wat is de stap naar de psychiatrie? 
Mensen die heel lang opgenomen zijn, krijgen 
een van de inrichting afgeleide identiteit. Ze kun
nen geen andere rol meer spelen dan de patiën
tenroL De inrichting koloniseert de mensen als 
het ware en dat is door schrijvers als Goffman ook 
onder woorden gebracht. Die vergeleek in dit 
opzicht instituties zoals het leger, de gevangenis 
en inrichtingen. 
We waren bij de actie gebleven. 
Ja, ik deed in die tijd ook dingen voor het Nesbic 
in Leiden. Dat was de organisatie van de Neder
landse Studentenraad voor internationale samen
werking, en wij wilden die omvormen tot een 
anti-koloniaal gericht lichaam dat de bevrijdings-

z 
~ 

> 

z 

0 

de Novib, omdat dat een refor
mistische organisatie zou zijn die 
de mensen van het echte inzicht 
in de derde-wereldproblematiek 

afhield. Ik werd voorjaar 1970 enkele maanden 
met hem samen lid van de KEN. Ik raakte geïso
leerd van andere mensen. Ik werd er gek van. 
Toen kreeg ik een andere vriend en kwam in Delft 
terecht, en dat was enigszins mijn redding. Delft 
vond ik echt een verademing. Je had er een radi
cale beweging, maar het was een geïntegreerd, 
niet-concurrerend geheel. Ik werd actief in het 
'Stadsfront' en ging verder met anti-imperia
lisme-acties, met name ook in die tijd rond Viet
nam en Suriname. 
Zo'n lidmaatschap van de KEN: schoot je ten 
opzichte van je gereformeerde afkomst door? 
Zocht je de grootst mogelijke zekerheid? 
Thuis ben ik toch vrij opgevoed. Ik denk niet dat 
het sectarisme ermee te maken heeft dat je een 
onderdak zoekt. Het was meer een zuiver op de 
graat willen zijn. De radicaalste inzichten spraken 
mij het meest aan. Daaraan voelde ik me ideolo
gisch gebonden, en aan mijn vriend die die ideo
logie vertegenwoordigde. 
En waar draaide het om? 
De maatschappij zat verkeerd in elkaar. En je wist 
vrij goed hoe het anders moest. Het kapitalisme 
was de schuld van alles en degenen die de touw
tjes in handen hadden, die het systeem instand
hielden, moest je bestrijden; over de hele linie. 
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Alles wat je las was bevrijdend. De hele tijd door 
had je discussies die lieten zien hoe de werkelijk
heid in elkaar zat. Daar voelde je je prettig bij. Als 
je het zelf niet begreep, dan begreep een ander 
het wel. Dat mis ik nu wel eens. Je werkte wel 
heel hard. Ik had een baantje bij de Speciaaldruk
kerijen. Eens in de week een keer Chinees en een 
film, maar voor de rest was het keihard actievoe
ren, zonder ophouden. 
En verder naar wat je nu doet? 
Ik ging in de kinderbescherming werken, en 
volgde tegelijk een opleiding aan de Sociale Aca
demie in Den Haag. Dan had je geld en tegelijk 
studie. Daar ben ik onder andere door Louis Crijns 
in contact gekomen met de democratische psy
chiatriebeweging in Italië. Dat was een maat
schappelijk verhaal over mijn werk. Dat was een 
nieuwe ervaring. Niet dat het er gemakkelijker op 
werd. Het was een maatschappelijke analyse over 
uitstotingsprocessen in een kapitalistische samen
leving. Wout Buitelaar schreef daar ook een 
boekje over, Gevangen in de gevangenis, dat ik 
erg mooi vond. Zo kwamen er bewegingen bij 
elkaar. Maar mijn eigen werk leerde ik daardoor 
erg kritisch bezien: eigenlijk moest je de inrich
tingen opheffen en de maatschappij zo inrichten 
dat de afwijker de ruimte kreeg. Dat betekende 
dat de maatschappij vermenselijkt moest worden, 
je moet dus naar een andere maatschappij stre
ven. Met wat omzwervingen ben ik daar nog 
steeds mee bezig. 
Wat was de verbinding tussen eerdere inzichten 
en die visie op kinderbescherming? 
Ik was anti-kapitalistisch. Het kapitalisme had het 
nodig om mensen die niet pasten, of die zelfs de 
norm aantastten, uit te stoten. Een belangrijk 
boek uit Italië heette Socialisatie van de uitgesto
tenen. Dat ging over psychiatrische patiënten, 
maar ook over afwijkende jongeren en zwakzin
nigen; en Wout Buitelaar schreef over gevange
nen. Dus dat leek allemaal aan te sluiten. Jonge
ren die uitgestoten waren moesten 'weerbaar' 
worden gemaakt. Een tehuis was daar niet zo'n 
goede plek voor. Ik heb toen een scriptie geschre
ven over politiserende hulpverlening: moesten 
die jongeren nu politiek bewust gemaakt worden 
van hun moeilijke positie, of niet? Ik had het idee 
dat er geen andere keuze was; ze zaten zo aan de 
onderkant. In de lijn van die opvattingen lag dat 
ik in een buurthuis ging werken, en ik ben actief 
geworden in het anti-CRM-bezuinigingsfront en 
in de redactie van de ACB-krant. 
En toen kwam de psycho-analyse in mijn leven, 
die weer toevoegde aan alle reeds bestaande 
inzichten; ook wat betreft de inrichting van mijn 
leven. Voor mij was bijvoorbeeld Nancy Chodo
rows Waarom vrouwen moederen belangrijk. Zij 
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schreef over het zoeken naar eenheid en het in· 
elkaar-opgaan, en dat herkende ik in mezelf. 
Kun je daar wat dieper op ingaan? 
Chodorow schrijft over hoe verschillen tussen 
mannen en vrouwen ontstaan. Het ging niet 
alleen om socialisatie; het zat dieper. Moeders 
duwen het kind van het eigen geslacht niet zo 
snel weg als het kind van het andere geslacht. Ze 
hebben daar een meer symbiotische relatie mee. 
Ik begreep dat het om een evenwicht ging. Je 
hebt behoefte aan symbiotische relaties, waarbij 
je jezelf wegcijfert ten behoeve van iets of 
iemand, maar aan de andere kant ga je eraan 
kapot als je niet ruimte voor 'het andere' laat, 
waardoor er plaats komt voor een eigen zelf. Bij 
Lacan heette 'dat andere' de derde term en bij 
Freud de vader. Dat inzicht viel goed bij mij, en 
voor mijn eigen levensfilosofie leerde ik er veel 
van. 
Was het een bevrijding omdat je zelf de neiging 
had je in personen en bewegingen te verliezen? 
Ja, het maakte me open voor andere bewegingen 
en mensen. Ik ging begrijpen hoe mensen zoeken 
naar een vertrouwde plek, maar er ook weer van· 
daan moeten kunnen gaan. Met de CPN heeft dat 
ook een rol gespeeld. Toen de CPN verloren ging, 
zag je mensen die geen doel en richting meer 
hadden. Ze hadden die symbiotische relatie, en 
vielen in het proces van de jaren tachtig in een 
zwart gat. Dit soort inzichten hebben mijzelf voor 
dat zwarte gat behoed, ook voor de teleurstelling 
met de CPN. Ik las in mijn studie op de Voortge· 
zette Opleiding van de Academie Foucault, en 
werd gegrepen door wat hij schreef over de rela· 
tie tussen bedoelingen en werkelijkheid. Een 
beweging heeft intenties en goede bedoelingen, 
bijvoorbeeld ons streven naar psychiatrische ver· 
nieuwing. Maar je moet steeds in de gaten hou· 
den wat uiteindelijk het effect is van de bedoe· 
lingen. Worden de werkelijke verhoudingen 
erdoor veranderd? Of wordt de onderdrukking 
verdoezeld, en is het effect een verbetering van 
het verfoeide mechanisme? Wellicht vindt in wer· 1 

kelijkheid een toename van onderdrukking en 
'kolonisering' plaats. Door iets ouds te verande· 
ren blijft het in leven. Vermaatschappelijk je de 
psychiatrie, of psychiatriseer je de maatschappij?' 
Ik leerde ook dat je de werkelijkheid niet moet 
beschrijven vanuit je goede bedoelingen. Voor 
mij was dat belangrijk, want ik identificeer me· 
met bedoelingen. 
En nu? 
Daar kom ik snel op. In 1983 ontstond de bewe· 
ging waar ik nu deel van uitmaak: het Platform 
Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam. Ik 
kwam er in 1984 bij en heb met onderbrekingen 
daar zes jaarfulltime voor gewerkt. Naast weten· 
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schapsmensen zaten er kritische hulpverleners in, 
(ex-)cliënten, opbouwwerkers, Delftse architek
tenen planologen. Het was heel breed. En verder 
paste er een bondgenootschap bij met de 
gemeentelijke politiek. Het doel was om voor 
mensen met psychiatrische problemen een plek in 
de stad te vinden. De psychiatrische hulpverle
ning moet veranderen, maar ook de stad moet 
veranderen, moet meer plaats bieden voor men
sen die anders zijn dan anderen. 
Als we terugkijken stap je van het ene in het 
andere, maar het lijkt één grote stroom. Dat zegt 
iets wezenlijks over je waardering van die eerste 
tijd, die op ons overkomt als een positieve veran
kering. 
In wezen voel ik bij mezelf een verlangen naar 
harmonie ondanks al die strijd. Ik integreer graag 
politiek, leven en werk. Zo speel ik trombone. Als 
ik dan met De fanfare van de eerste liefdesnacht 
op een psychiatrische bijeenkomst speel, dan lij
ken die bewegingen elkaar te versterken. Ik voel 
me dan blij. Op 20 februari speel ik in het kader 
van de herdenking van de Februaristaking met 
een Klezmerbandje in de Mozes- en Aäronkerk bij 
een expositie waar ook een vriendin aan mee
doet. Allerlei lijnen komen dan samen. 
Of neem Nederland als multi-culturele samenle
ving. Ik vond het eigenlijk te gek dat ik, hoewel ik 
in Amsterdam woon, in mijn dagelijks leven 
alleen met blanken omga. Een paar jaar geleden 
ben ik trombone gaan spelen in een Surinaamse 
bigband. Behalve dat ik de muziek prachtig vind, 
vind ik het ook heel prettig iets niet alleen met 
Hollanders te doen. Dat is geen actie, maar wel 
vorm geven aan het leven. 
De verlangens: zusterschap of gelijkheid? 
Ik heb me heel verbonden gevoeld met bewegin
gen, en daar vrienden gevonden. Heel vaak is 
gekoppeld dat je ergens voor staat, en samen 
voor staat; en dat zijn mijn vrienden. Maar of ik 
dat nou zocht; dat lijkt me de omgekeerde weg. 
Toen ik mijn eerste conflicten kreeg in de ver
pleegstersflat brak ik met de geborgenheid. Dus 
die zusterschapsverlangens waren het niet als 
drijfveer. De vrouwenbeweging was wel belang
rijk, maar niet als warme groep, meer als emanci
patie: een eigen plek verwerven, ook in verhou
dingen. Zo is mijn liefdesleven ook verlopen. Ik 
koos niet voor exclusiviteit. Dat zit dus meer in de 
categorie 'vrijheid' dan in 'geborgenheid'. Wel 
gelijkheidsverlangens, ook als anti-autoritair ver
zet, dat heb ik heel sterk. Dat speelde al met de 
hoofdzuster. Als zij mij de wet voorschreef over 
Vietnam, zat ik onmiddellijk op de hoogste kast. 
En 'gelijkheid' ook als tegengestelde van 'onder
drukking'. 
Je schetst een beeld van een door zuiverheid 
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gedreven generatie? Maar het streven naar 
macht dan? 
Ik word boos om dat 'machtsstreven van een 
nieuwe generatie'. Bij mij was dat niet zo, en zo 
ken ik er nog een heleboel. Ik sta erom bekend 
dat ik in termen van macht niet-strategisch han
del. En in termen van macht was het al niet zo ver
standig bij de CPN te gaan. Er waren in die bewe
ging wel lelijke dingen, maar dat overheerste 
niet. Degenen die hoog terechtkwamen, vertrok
ken vaak al eerder uit het idealistische stadium 
van de beweging. Die namen op een gegeven 
moment bewust afscheid, en gingen verder op 
een carrièrelijn. Maar om een hele beweging zo 
te diskwalificeren, bah. 
Maar je streefde toch macht na? 
Je analyseerde dingen die met gelijkheid, broe
derschap en vrijheid te maken hadden in termen 
van macht die die verlangens verhinderde. En 
daarom wilde je de macht betwisten. Dat is waar. 
Je probeerde echter anderen van idealen te over
tuigen. Met Nieuw Links was dat misschien 
anders. Ik zag het meer als een overtuigingsbe
weging. Het ging wel om ideologische macht; bij 
Negt heette het 'inhoudelijke machtsvorming'. 

En welke inzichten heb je toen opgedaan? 
Heel veel, maar wat heb ik er nu nog aan? Ik heb 
het er wel moeilijk mee. Bijvoorbeeld de dingen 
die fout gaan in de Derde Wereld nadat die lan
den zich bevrijd hebben. Met veel moeite kon je 
je iets bedenken van 'naweeën van vroeger'. Bij
voorbeeld in Zuidelijk Afrika; dat de bevrijding 
plaatsvond en de opbouw moest beginnen terwijl 
allerlei al dan niet door het Westen gestimu
leerde oorlogen dat doorkruisen. Vroeger klopte 
het allemaal: je was vóór de vrijheidsstrijders en 
tegen de onderdrukkers. Ik bedoel het niet als 
nostalgie, maar vroeger zat je in een club waar 
alles geanalyseerd werd. Als jij het al niet 
begreep, dan begreep iemand anders het wel. Nu 
denk ik wel eens: nou, die had het dus ook niet bij 
het rechte eind. Heel veel dingen hebben een 
gecompliceerde nasleep tot en met Vietnam. 
Maar toch heb ik nooit het gevoel dat we het 
toen niet juist zagen. De wereld is veel ingewik
kelder geworden. 

Is de wereld ingewikkelder 'geworden' of 'geble
ken'? 
Ik heb de neiging te zeggen dat ze ingewikkelder 
is geworden. Maar je kon het nooit allemaal doen 
als je er niet in geloofde. Ik ben er nog steeds van 
overtuigd dat de bestaande wereld niet deugt, 
maar ik weet niet meer wat ik eraan moet doen. 
Nu overheerst vaak de machteloosheid. Dat vind 
ik het treurige van deze tijd. Veel mensen geloven 



überhaupt niet dat er nog wat mogelijk is op het 
gebied van maakbaarheid van de samenleving. 
Ook in het klein. Neem bijvoorbeeld de IJ-oevers 
en onze wethouder. Ik wil het snappen omdat 
Jeroen daar zit. En dan lees ik 'Linker', en dan 
weet ik nog niet of ik voor of tegen moet zijn. En 
dan laat ik het maar lopen ... 
En de nieuwe generatie? 
Ik heb een dochter van 14 en een nieuwe vriend 
van 26. Dus ik ga met jonge mensen om. Ik denk 
wel eens dat het voor de nieuwe generatie ver
schrikkelijk moet zijn om van dit soort ouders te 
hebben. Ouders met zulke grote idealen, en dan 
nog vaak teleurgesteld zodat ze er onhandig 
tegenover staan. Bij de nieuwe generatie moet 
het wel anders gaan. Ik ben niet jaloers op ze. 
En bij ons was de uitdaging van de autoriteit vaak 
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heel concreet. Wat is de uitdaging van de huidige 
tijd? Een vriendin van mijn dochter zei dat ze naar 
de jongeren anti-racisme-demonstratie zou gaan: 
'ze moest van haar moeder'. Uiteindelijk zijn ze 
samen uit vrije wil gegaan, en ik betrapte mezelf 
erop dat ik daar heel blij om was. Wij zijn de 
democratische ouders, die voor idealen staan 
Daar kunnen de jongeren zich dan al niet meer 
tegen afzetten. Zij kunnen er hoogstens wat 
realistischer, cynischer en zakelijker tegenover 
staan. We leggen een omgekeerde claim op ze. 
Als je kinderen de eigen idealen voorschotelt, dan 
zadel je ze ergens mee op. En als ze dat over zou· 
den nemen, dan blijkt het niet eens te kloppen. 
Want ze leven in een heel andere wereld. Volgens 
mij is hun maatschappelijke belangstelling er wel, 
maar anders. 

Lucas Reijnders: 

~oe knop naar verandering 
omgedraaid.' • 

IS 
tweede gesprek op 15 februari 

Wat deed je in die tijd? 
Begin 1968 had ik geen vertegenwoordigende 
functies meer voor de SVB. Ik werkte als secreta
ris voor de Civitas Academica, en hield me bezig 
met arbeidsbemiddeling en studentenhuisves
ting. In 1969 ben ik afgestudeerd. Ik nam niet 
deel aan de Maagdenhuisbezetting, al probeerde 
ik te bemiddelen in de ruzies in het ASVA
bestuur. Ik zag niets in die bezetting. Ik was er als 
verslaggever voor Student. Toen ben ik met twee 
anderen de BWA begonnen. Ik promoveerde later 
als moleculair bioloog. 
Ik was een van de weinigen die over milieu schre
ven. Ik kreeg veel verzoeken om hulp. Bijvoor
beeld kreeg ik van een actiecomité uit de Rijn
mond watermonsters. Als iedereen naar huis was, 
zat ik 'savonds het water te analyseren. En dan 
ging het om vragen als: hoe giftig is dit nu eigen-
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lijk? Zijn hier alternatieven voor? Op basis van 
materiaal van mensen die niet zo gemakkelijk 
konden schrijven, schreef ik boeken zoals Veilig 
op je werk en met Rob Sijmons Voedsel in Neder· 1 

land. Dat was allemaal vrijetijdswerk dat later 
geprofessiona I iseerd werd. 
Nu heb ik twee functies. Ik ben hoogleraar milieu· 
kunde in deeltijd, en coördineer het onderzoek. · 
Daarnaast werk ik bij de Stichting Natuur en 
Milieu, een non-gouvernementele organisatie die 
actief is in de sfeer van de beïnvloeding van Den · 
Haag en het voorzien van mensen en werkgroe· 
pen in den lande van deskundige adviezen. 
Het milieuvraagstuk is een belangrijk vraagstuk; 
dat was me al begin jaren zeventig duidelijk. Het 
is een kwestie van lange adem. Het gaat om veel 
meer dan technische verandering; het betreft ook 
veranderingen in de sfeer van de produktie en in 
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levensstijl. Ik heb nooit gedacht dat het een kwes
tie was van jaren, maar van decennia. Het veran
deren van technische processen gaat al traag, 
sociale veranderingen gaan nog veel trager. Mijn 
kijk hierop is niet wezenlijk veranderd. Wel ben ik 
optimistischer geworden over de ruimte die er is 
voor bedrijven om milieubeleid te voeren. Des
tijds dacht ik schematisch, dat bedrijven om winst 
te maken zo goedkoop mogelijk zouden produ
ceren. Dat blijkt niet waar te zijn. Het is in veel 
gevallen mogelijk om op afval te besparen en nog 
geld over te houden. Minder optimistisch stemt 
de ervaring dat die bedrijven dat niet doen of niet 
willen doen. Er is iets mis met de bedrijfscultuur. 
Vecht je tegen de bierkaai? 
Het is moeilijker dan ik gedacht had. Ik heb een te 
optimistische kijk gehad op wetenschapsmensen 
en politici. Ik had het idee dat de rationaliteit 
ondanks alles zou voortschrijden. Dat is er niet 
uitgekomen. 
Ik heb de moed niet opgegeven. Bewegingen 
gaan met toppen en dalen. Maar naar verhouding 
had ik meer verwacht. Soms gaat het om kleine 
dingen: zo was er tot eind van de jaren zeventig 
geen land te bezeilen met West-Duitsland op 
milieugebied, maar daar is het klimaat in enkele 
jaren omgeslagen. Er is een merkwaardige reden. 
De Duitse Eik werd bedreigd. Daar kun je wel 
vraagtekens bij plaatsen, maar het is wel verba
zingwekkend hoe snel een stemming kan 
omslaan. 

De gemobiliseerde verlangens van toen? 
Ik wil twee elementen noemen in de ontwikke
lingen van die jaren. In de eerste plaats stelde wij 
het gebruik van kennis ter discussie. Dat was ons 
inziens niet gericht op het algemeen belang, en 
dat wilden we veranderen. Er was het idee dat de 
wetenschap vrijgemaakt moest worden van 
gevestigde belangengroepen. 
In de tweede plaats speelde de ondergang van de 
professorenuniversiteit. De sterk hiërarchische 
universitaire verhoudingen wankelden en stort
ten in. Ik heb daar aan meegedaan. Als professor 
merk ik nu ook de nadelen ervan. 
Gelijkheidsverlangens zijn bij mij een belangrijk 
element geweest. Ook het herleven van de broe
derschap met en door de wetenschap. Ik zat in de 
centrale groep van de Bond van Wetenschappe
lijke Arbeiders (BWA). Daar leefde sterk het besef 
dat de wetenschap in dienst gesteld moest wor
den van belangen die tot dan te weinig aan bod 
waren geweest. Veel onderwerpen kwamen daar
bij boven. Het hoofdpunt was aan de wetenschap 
een positieve sociale rol te geven. 
In de beginperiode kende de BWA een platte, 
oren organisatiestructuur waarin een ieder tot 
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zijn recht kon komen. Dat werkte ook heel goed. 
Het bestuur was een platform waarop de ver
schillende groepen samenkwamen; eigenlijk het 
trefpunt van de vertegenwoordigers van de werk
groepen. Ik mocht die bijeenkomsten voorzitten. 
Soms waren er honderden mensen. Er was een 
vloeiende overgang van de actieve mensen op de 
onderwerpen naar het bestuur. 
Bleef dat lang overeind? 
Later veranderde de organisatie. Er was bij voor
baat beweerd dat elke poging om bestuurswerk 
en vertegenwoordiging met elkaar te verbinden 
tot mislukken gedoemd zou zijn. We praatten en 
lazen daarover. Wat voorspeld was gebeurde 
ook. De organisatie verbureaucratiseerde en 
werd meer oligarchisch; de open organisatie
structuur ging verloren. Aanvankelijk vloeiden 
werkgroepers en vertegenwoordigers in elkaar 
over totdat de ene kant ging zeggen 'laat mij nou 
rustig werken' en de andere kant alleen maar 
ging vertegenwoordigen. Dat proces was aan
wijsbaar. Die platte organisatievorm was vrij snel 
'verdampt'. 
Of het anders kan? 
De literatuur gaf aan dat na elke 'revolutie' dit zo 
in zijn werk ging. Een factor is dat het elan verlo
ren gaat. Een andere is dat de beroepsvergade
raars naar voren komen. Ik denk niet dat het 
noodzakelijk is dat het altijd gebeurt. 

Voor welke dingen is de grondslag gelegd? 
Voor veel zaken. Van dichtbij heb ik inhoudelijke 
ontwikkelingen meegemaakt op het gebied van 
de arbeidsomstandigheden. Wij gaven een 
enorme impuls aan de discussie over de veiligheid 
op het werk, de rechtspositie en schadevergoe
dingen bij ongevallen, het onderzoek op de werk
plek, het omgaan met gevaarlijke stoffen en der
gelijke. Dat deden we vaak in een intensieve 
samenwerking met bedrijfsledengroepen van de 
vakbonden. Daar werkten zowel technici als juris
ten aan. De intensieve samenspraak met de vak
beweging heeft nieuwe ontwikkelingen ingezet 
en heeft ook bijgedragen aan de prettige ver
standhouding die er in Nederland bestaat tussen 
milieu- en vakbeweging. Toen wij ons later met 
milieukunde bezighielden, werd er bij de vakbe
weging geredeneerd dat, omdat we goed werk 
hadden gedaan op het gebied van de arbeidsom
standigheden, onze opvattingen over milieu ook 
wel de moeite waard zouden zijn. 
Op het gebied van het kritisch warenonderzoek 
bestond al wel een traditie, maar wij vochten die 
als kritische groep binnen de consumentenorga
nisaties aan. Zo was de discussie begin jaren 
zeventig bijvoorbeeld dat er slechts zoveel van 
die en die additieven in het voedsel mocht. Wij 



stelden aan de orde dat het erom ging dat het 
voedsel vrij werd gemaakt van additieven. Het 
onderzoek aan voedsel, geneesmiddelen en dat 
soort dingen kwam als resultaat van ons werk in 
de consumentenorganisaties sterk naar voren. En 
we deden een appèl op de publieke opinie. Op 
een aantal terreinen gaat het sinds die tijd een 
stuk beter door een combinatie van publieke 
belangstelling en actieve en deskundige bemoei
enis. 
Ook op het gebied van de kritische psychiatrie 
heb ik de ontwikkeling gezien. Het traditionele 
psychiatrische model werd aangevochten. Sinds
dien worden de chemische dwangbuizen, de kal
meringsmiddelen en de shocktherapie met 
andere ogen bekeken; meer vanuit de niet-medi
cinale en psychologische hoek. Dat is een blijvend 
resultaat. 
En dan de milieukunde! Het probleem kwam in 
die jaren op; het was een produkt 
van die tijd. Tegelijk met het 
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veranderd dankzij de linkse kritiek. Dat leverde in 
de SVB al een basis van samenwerking van D'66 
tot voorbij de communisten. Maar alles bleek nog 
veel ingewikkelder te liggen, er waren tal van 
zaken die helemaal mis zaten, en dat kwam tot 
uitdrukking in dat anti-kapitalistische uitgangs
punt. Waar kwamen die misstanden vandaan? 
Voor mij persoonlijk bracht dat de breuk met het 
pragmatisme tot uitdrukking en de noodzaak 
over oorzaken en ideologische verbanden na te 
denken. 
Hoe onderscheid je een anti-kapitalistisch van een 
gewoon warenonderzoek? 
Wij hadden harde kritiek op de toenmalige Con
sumentenbond. Als die een 'lucifer'-onderzoek 
aanpakte, keek hij naar de prijs en het aantal keer 
dat het houtje brak bij het aanstrijken. Dat prijs
prestatiegedoe was een 'smalle' opvatting, een 
'geld'opvatting bijna. Wij vroegen ons bij onder· 

zoeken naar waren af: Is het wel 
veilig? Is het gezond? Zijn er 
betere alternatieven? Nu doet de opkomen van het probleem ging 

een groep wetenschapsmensen 
zich ermee bezig houden. Al met 
al is er veel gerealiseerd van de 
idealen van de BWA. De knop 
naar verandering is omgedraaid. 
Toch werd er enkele jaren na het 

'kapitalisme is 
veranderd dankzij 

linkse kritiek' 

Consumentenbond uitspraken 
over het milieu. Dat was toen 
ondenkbaar. Ook in het over· 
heidsapparaat zijn de opvattingen 
op dit gebied enorm veranderd. 

BWA-Manifest door de Bond 
geconstateerd dat de idee van 
een revolutionaire, of progressieve, beroepsprak
tijk schipbreuk had geleden en het een illusie was 
geweest? Vind je dat het toch een succes was? 
Ik vind dat het vrij succesvol is geweest. Soms zijn 
we er uitgesmeten. Toen de kritische artsen 
begonnen in een landelijke huisartsenvergade
ring, werden ze weggekeken, maar ze lieten zich 
niet tegenhouden. Er is veel gebeurd. 
Kwam het door de omstandigheid dat jullie je 
met groepen mensen in de strijd konden werpen 
tegenover de enkelingen van daarvoor? 
De netwerken waren ontzettend belangrijk. En 
lang niet iedereen die in zo'n netwerk kon func
tioneren was lid van de BWA. De werkgroepen 
van de BWA waren stimulerend: chaotisch, rom
melig en erg leuk. Er was een grote bereidheid 
naar elkaar te luisteren. 
In het BWA-Manifest is het anti-kapitalisme op 
een bepaalde manier essentieel. Wat is dat 
geweest? Welke betekenis heeft het gehad? 
Het ging zeker om Verlichtingsidealen; de ratio
naliteit was een belangrijk punt. In de begintijd 
van de SVB had ik het idee dat er met het berei
ken van het 'studieloon' veel zou zijn opgelost. 
maar we sloten ook aan op een kritische traditie. 
De kritiek kwam altijd van de linkerzijde: daarom 
koos je ook voor die kant. Het kapitalisme was 
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Zou het nu onmogelijk zijn om 
'anti-kapitalisme' als basis voor 
zo'n beweging te nemen? 

Ja, maar het is de vraag of dat zo blijft. Er worden 
tal van rampen aangericht. De vraag of het wel 
een goed systeem is, zal weer opkomen. Nu is het 
vanwege Oost-Europa een onmogelijkheid. Maar 
over tien jaar kan het weer anders liggen. 
Zijn er behalve de organisatievorm andere dingen 
gemarginaliseerd, die je op zichzelf waardevol 
vond? 
Het streven naar een inter-disciplinaire aanpak; 
het samenwerken van de disciplines rond 
bepaalde projecten. Dat was een belangrijk 
thema van die tijd. Dat is zeer zeldzaam gewor· 
den. De oude disciplines zijn sterk teruggekomen, 1 

het werken met 'collectieven' goeddeels inge· 
stort, en ook de marxistische benadering is weer 
ver van de hoofdstroom komen te staan. Op dat 
punt heeft de pendulewerking nog het meest 
toegeslagen. Waar de terreinwinst van de marxis· 
tische economie en sociologie van de jaren zeven· 
tig met veel persoonlijke conflicten gepaard was 
gegaan, heb ik de indruk dat later is afgerekend 
met die mensen en de weerzin is omgezet in een 
doorslaan in de tegenovergestelde richting waar· 
bij substantiële inzichten en begrippen zijn verla· 
tetl. 
En inzichten? 
Voor mijzelf was het een tijd waarin ik mijn prag· 
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matisme heb overwonnen en fundamentele 
inzichten verwierf. Dat is niet gesleten. Ik probeer 
steeds in mijn werk het experimentele feitenma
teriaal in grotere verbanden te plaatsen. 
Dan stond ik in die tijd al skeptisch tegenover 
Oost-Europa, ik was in juli 1968 in Praag, en dat is 
nog versterkt. En dan was er de vruchtbare idee 
dat je wat met je vak en kennis kunt doen ten 
algemenen nutte. Ook dat is een duurzaam 
inzicht. 

Zijn er verschillen tussen de studenten nu en des
tijds? 
Een groot verschil is dat de studenten veel harder 
werken, ernstiger zijn dan wij. Ze doen voor dit 
vak milieukunde veel meer dan ze ervoor terug
krijgen in credits. Ik denk dat er in onze tijd 
gemiddeld veel minder hard gewerkt werd: lukte 
het dit jaar niet, dan volgend jaar wel. De oude 
universiteit was te gemakkelijk. 
En het hele perspectief op later is veranderd. Je 
doet veel sterker iets voor een baan, om geld, 
zelfs veel geld als het even kan, te verdienen. Dat 
herinner ik me absoluut niet uit mijn studenten
tijd. Dat was geen punt. Je moest later werken, 
maar voor je baan leverde je geen principes in. Nu 
waren wij een bepaalde groep, maar ook de 
andere scheikundestudenten hadden het nooit 
over een baan. Dat was een non-issue. Gesprek
ken gingen over het studentenbestaan en lullige 
hoogleraren. Als er nu advertenties in de krant 
staan van het type zoals van de TU-Twente, dan 
zou je vroeger geweten hebben dat je daar niet 
heen zou gaan! En nu werkt het kennelijk. 
Verder is er een grotere belangstelling voor items 
zoals milieu. In onze tijd ging het om enkelingen, 
de lunatic fringe. Nu is milieuzorg in, zij het tech
nocratisch als drie-wegkatalysator en niet als 
levensstijl. De studenten op milieukunde overwe
gen wél serieus om geen auto en geen afwasma-
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chine te nemen, maar dat is niet het algemene 
patroon. 
Ten slotte wil ik het ontbreken van disputen en 
actieve studieverenigingen aanmerken als een 
ernstige verarming. Wij vroegen in onze tijd een 
filosoof bij ons dispuut om vraagstukken te 
bepraten. Nu komen ze in hun studie nauwelijks 
mensen van andere studierichtingen tegen. Op 
deze Interfaculteit ervaren ze het werk met men
sen van andere disciplines positief; dat gebeurt 
niet meer tijdens de rest van hun studie. 
Hebben de studenten een voorstelling van een 
andere maatschappij, waarin er duurzaam 
geleefd kan worden? Is er een perspectief dat 
inspireert tot een (extra-)inzet? 
In onze tijd waren we al wel bezig met een dis
cussie over een blauwdruk van een ecologische 
samenleving. Milieudefensie was daarmee bezig: 
Blueprint for Survival. Er was toen, zo omstreeks 
1973, veel discussie. Die is er nu ook wel, maar ze 
blijft beperkt tot de fysische aspecten zoals ener
gie. De discussie over maatschappelijke organisa
tievormen in macro-verband is veel minder een 
item. Er rust een taboe op die discussies omdat we 
nog maar één systeem hebben. Het alternatief is 
immers ingestort. Dat bevordert in sterke mate 
het pragmatisme: redden wat er te redden valt, 
en hopen op betere tijden. 
Het is nu een slechte tijd voor het denken over 
een ander soort samenleving. Dat is onmiddellijk 
verdacht. Over tien jaar, ik zei het al, kan het best 
weer anders zijn. Ik denk dat je niet uitkomt 
onder een discussie over kapitalisme en de rol van 
het geld. Het systeem moet mijns inziens zeer ver
gaand overhoop. 

Moet de wal eerst het schip keren? 
Het is een inzicht van onze tijd dat dat niet nodig 
zou moeten zijn. Er is me veel aan gelegen dat het 
niet op die manier wordt opgelost! 

. I 

I 
: I 

I 

I 



26 

Marco de Koning: 

•wij stonden voor 
dezelfde dingen. • 

derde gesprek op 18 februari 

Wat deed je in die tijd? 
Ik werd op mijn zeventiende al lid van de jonge
renorganisatie FJG van de PvdA in Zeist. Dan zat 
je in het gewest Utrecht met mensen als Hans 
Rosenberg en Hans Kombrink, de linkse hap rond 
André van der Louw. We organiseerden politieke 
banketten en demonstraties tegen de Russische 
inval in Tsjechoslowakije. Ik was heel geënga
geerd bezig op school met ontwikkelingshulp, en 
ik bezocht zondagsdiensten van Sjaloom in Odijk. 
Je had toen 'Maatschappij en Geloof', het was de 
tijd van het ontstaan van de PPR. De houding was 
'opkomen voor de zwakkeren', en dan met name 
voor de Derde Wereld. En dingen bespreekbaar 
maken natuurlijk; ageren tegen je opvoeding. 
Het was de tijd van de kritische onderwijzers, de 
kritische filmers, enzovoort. We waren een krach
tige beweging in burgerlijk Zeist, waarin toch wel 
een afspiegeling te vinden was van alles wat er 
was. Van CPN tot D'66; met name de PSP was goed 
vertegenwoordigd. We hadden een overlegor
gaan van jongerenorganisaties, de Jongeren Con
tactraad, en we nodigden mensen uit, maakten 
stellingen en discussieerden. Als FJG stonden we 
pal achter Nieuw Links. We streden tegen de mid
denklasse in de PvdA; de ouderwetse socialisten 
die alleen voor het inkomen opkwamen en die de 
arbeiders een tweede auto wilden bezorgen. 
De ommekeer kwam na mijn bezoeken aan 
Amsterdam, en het stiekem snuffelen in de jon
gerensoos op de Keizersgracht. Daar kreeg ik con
tact met Gerard Reve, en ik kreeg zelfs brieven. 
Dat werd een egotrip; ik gebruikte die in een 
spreekbeurt op school. Ik kwam er voor uit dat ik 
homo was. Daar speelde ik mee. Alle boeken op 
mijn eindlijst waren van Reve. Dat kon in die tijd; 
alle bakens verzetten, sexuele vrijheid en 
Motownmuziek. Op het eindfeest van school trad 
ik op met een travestieshow met acht travestieten 
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van Pan. Dat leidde tot heftige discussies op het 
feest tussen progressieve en niet-progressieve 
leraren. Tevoren hadden we op zolder hash ge· 
rookt, en ik had een bodyguard van twintig 
heterovrienden die me tegen eventuele agressie 
beschermden. Wekenlang werd erover gepraat, 
en van de kansels werd er gepreekt over homo· 
sexualiteit. Je reageerde je in die tijd af op je 
opvoeding. Dat die best flexibel was, daar kwam 
je pas later achter. Ik heb thuis over mijn homo· 
sexualiteit nooit problemen gehad. Mijn moeder 
haalde zelfs jongens van Pan in huis; die mochten 
logeren als ze uit huis waren gesmeten. 
Je reageerde op alles af. Er moest veel kunnen, en 
dat kon alleen als je tegen de gevestigde orde 
vocht. En er gebeurde heel veel. Zo hebben we de 
moord op Martin Luther King herdacht in de kerk 
van de Vrijzinnige Protestantenbond. We mach· 
ten verder nergens in, maar daar wel. Er was een 
vrouwelijke dominee, en alle vriendinnen van 
mijn oma waren er. We draaiden soul, en het was 
bomvol. Ik deed ook veel aan Vietnam, maar rond 
1969 heb ik het directe politieke werk neergelegd 
en ben helemaal in Amsterdam in de jongerenso· 
zen gedoken. 
Jij organiseerde toch de danspelotons? 
Ik ging in Amsterdam een half jaar sociale weten· 
schappen studeren. Van die studie kwam niks, 
want ik ging alle nachten uit. In Utrecht was ik al 
lid geworden van het Homosexueel Studenten 
Dispuut, en daarvoor moest ik netjes achter een 
bureau gaan zitten, maar in 1969 kwamen de Stu· 
denten Werkgroepen Homosexualiteit. Ik werd 
lid van de USWH en de ASWH. Weer een jaar erna 
was er strijd om het schrappen van de S, ver· 
dween het studentenkarakter en werden het de 
actiegroepen van de AJAH en de UJAH. Elk jaar 
was er wel een federatiebijeenkomst van die 
groepen landelijk, en was er een discussieweek 
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met programmering die eindigde met een grote 
orgie. We gaven toen het blaadje 'Proefding' uit. 
Uit die groepen kwam ook de 'Actie Ooievaar' 
voort: we gingen met een grote groep naar Den 
Haag om de plaatselijke politieverordening tegen 
gelijkgeslachtelijk dansen metterdaad te bestrij
den. Uit die actie kwamen de danspelotons voort. 
We trokken zo eens in de twee maanden met een 
bus naar een discotheek in het land om er te dan
sen. Ik ben een keer helemaal in elkaar geslagen. 
Ad van Delden, de ideoloog van het AJAH en een 
grote kerel, kon niet verhinderen dat twee por
tiers me aanpakten. Ik vloog helemaal door de 
zaal, en kwam bij in de ziekenwagen waar ik 
vriendelijk werd opgevangen. 
Het danspeloton wekte veel agressie op. We gin
gen een keer naar Antwerpen, en daar waren de 
avond ervoor twintig GOC'ers. Op de avond zelf 
waren er daar twee van over. Er waren ook altijd 
potten bij. We gingen met minimaal twintig, 
waarvan meestal vier vrouwen. Ook op de Jonge
rensoos waren vrouwen in de minderheid; op een 
gewone avond waren er van de 150 aanwezigen 
12 vrouwen. De gedachte die de AJAH koesterde 
was Integratie Door Confrontatie. En met die 
leuze hebben we ook de coup gepleegd in het 
COC, waar de oude hap werd weggestemd. 

Gaf dat niet veel emoties? 
De flower power kwam op. Alles moest kunnen. 
Ik had in die tijd een interview met het F JG-blad, 
en daar had ik het niet over homofilie maar 
pleitte ik voor gerontofilie! We wilden alles open
breken. Het COC ging uit van integratie; jaren
lang was er vooruitgang geboekt, stapje voor 
stapje, door aanpassing. Je moest naast je buren 
kunnen leven. Wij wilden confrontatie. Die over
name was vreselijk. Het was echt erop of eronder. 
Zij begrepen er niets van. Dat was triest, want het 
waren vijftigers met status en goede bedoelin
gen. Ik had ook wel oog voor hun situatie en ik 
vond het niet leuk. Maar zij werkten remmend op 
wat wij wilden, en daarom moest het gebeuren. 
Vanuit het COC startten we Nieuw Lila. Uit de jon
gerensazen werden veel mensen COC-lid, omdat 
ze Nieuw Lila wilden steunen. Zoiets als de PvdA 
en Nieuw Links. 
Ik was heel politiek bezig, maar ik had toen al dat 
theatrale: er moest ook bij gelachen kunnen wor
den. In 1972 ging ik naar Breda en daar kwam ik 
bij de werkgroep Kritische Filmers. In Brabant 
kwam alles even later; ik kon van dichtbij waar
nemen dat in de provincie met een kleine vertra
ging hetzelfde gebeurde als in de grote steden. 
Wij wilden geen films maken voor de KLM en 
DAF. We wilden politiek bedrijven, informatie 
geven en opvoeden. Geleidelijk stapte ik over van 
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puur maatschappelijk engagement naar de 
homobeweging. Vietnam, vrouwenbeweging, 
Dolle Mina's, Filmers en COC: we stonden voor 
dezelfde dingen vanuit de eigen invalshoek. 

Is dat niet tekenend voor die korte periode rond 
1970? 
Ja, er was het algemene gevoel dat alles bij alles 
hoorde. En er was de Motown muziek. Met acht 
op een rij, samen stapjes doen, enig. Motown was 
echte nichtenmuziek en werd op discotheken en 
in de jongerensazen gedraaid. Er was in de AJAH 
een "samen"gevoel, en tegelijk een "tegen" 
gevoel. We voerden acties in parken, en beplak
ten de pisbakken met 'Out of the closet'. We 
organiseerden culturele middagen op de Keizers
gracht, en daar traden artiesten en schrijvers op 
zoals Enny Mols-de Leeuwe en Reve. We lazen 
Milikowski's Lof deronaangepastheiden Fromms 
Angst voor de vrijheid. We sliepen bij elkaar en 
we traden op voor 'Vrijen op straat'. Het blad Seq 
kwam met foto's van Marten Neuman met jon
gens met fluwelen broeken die hand-in-hand 
door Amsterdam liepen en elkaar kusten, en in 
het buitenland dachten ze: dàt is Amsterdam. Die 
dachten dat dat hier kon. Na een paar jaar zakte 
die beweging in elkaar. De meeste actievelingen 
schoven door naar organisatorische posities op 
universiteiten, de NVSH of het COC. En er trad een 
bepaalde moeheid op. Het was ook niet mogelijk 
op die manier anti-autoritair te blijven. Dat werd 
saai. Dus er kwamen creatieve afscheidingen, en 
dat was op zichzelf weer bevrijdend. Ik kwam in 
1978 voor een baan naar Amsterdam en kwam bij 
de Rooie Flikkers. Ik werkte mee aan het 'Mannen 
in de kou'-festival. Voor dat festival regisseerde 
Nico Engelsman 'Tante Troet uit Beiroet', en ik 
moest van hem Tante Troet spelen. Dat was het 
begin van de theatergroep 'Troet'. We haalden 
oude homostukken uit de kast en speelden die in 
vol ornaat. Het eindigde met een grote produktie 
in 1983 in Amicitia. 

En dan valt een gat? 
Het AIDS-tijdsperk trad in. Eind jaren tachtig leef
den de activiteiten weer op met de Club Chic. Er 
kwamen theatershows van 'Hellun Zelluf' en de 
activiteiten voor de Amsterdamse beeldbuis van 
de Gay Dating Show begonnen. Daar ben ik nu 
volop mee bezig. In die shows wordt een sand
wichformule toegepast: 70% amusement voor 
homo's (en veel hetero' s) en 30% safe-sex. Het 
programma is erg populair in de volksbuurten. 
Steeds heeft de homocultuur een voorbeeldfunc
tie gehad voor wat er in de omgeving gebeurt. 
Neem de discomuziek. Heel weinig mensen kun
nen die invloed op waarde schatten. 



T I 
I . De gemobiliseerde verlangens? 

Ik vind die vraag goed. Maar het begint uiteinde· 
lijk bij je ego. Je wilt zoveel. Het kan niet gek 
genoeg zijn. Je bent alsmaar verliefd. Je wilt sex, 
en je reageert op je verleden. Je wilt veel inhalen. 
Door die stroomversnelling waar je zelf aan mee
werkt, krijg je zoveel bagage mee. Het is triest 
voor jonge mensen, dat ze nu door AIDS hierin 
geremd worden. Wat later worden maatjes en 
vriendinnen nog belangrijker dan liefde; we had· 
den daar de truttige term familie voor. Je mobili
seert vriendschappen. En dan ga je je afvragen 
hoe alles in elkaar zit. Je botst tegen dingen die 
je in de weg staan, en dan komt er een maat
schappelijk aspect bij. 
Herkende je die verlangens ook in andere groe
pen? 
MVM (Man, Vrouw, Maatschappij), COC en NVSH 
waren nog veel netter. Maar in Dolle Mina her
kenden we onszelf. Dat was ook 
speels. Zij wilden uit de keuken 
naar buiten, en wij wilden uit de 
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Wat is er verdampt? 
Dat ligt erg aan je eigen gevoel. Op het persoon· 
lijke vlak groei je met de tijd mee, en neem je de 
dingen als het ware mee. Als het een maatschap· 
pelijke vraag is, dan denk ik dat het 'samen 
ergens voor staan' nu minder is geworden. Maar 
dat kan ook een reactie zijn op de egotripperijen 
passiviteit van de jaren tachtig. 
En inzichten? 
De inzichten van de jaren zestig heb ik meegeno· 
men, ze zijn voor mij produktief. Maar er is wel 
veel verwarring. Neem de waakzaamheid tegen 
fascisme en racisme. Aan de ene kant is er bij men· 
sen een reflex terug naar de jaren dertig en veer· 
tig. Maar de samenstelling van de bevolking is 
geheel veranderd. Dus diezelfde benadering van 
racisme werkt niet meer. 
Je ziet groepen mensen helemaal wegvallen. Ik 
ken mensen, die in de wijken op de CPN stemden. 

Vroeger probeerden die mensen 
om samen met politiek bewuste 
mensen, die zij vertrouwden, als 

closet naar buiten. Dolle Mina en 
wij waren op dezelfde manier 
bezig. Bij ons zaten potten, en dat 
had ook een invloed op Dolle 
Mina. 

'en toen opeens 
brak het door' 

het ware over hun eigen schaduw 
heen te springen en omhoog te 
klimmen. Nu zijn die mensen zelf 
underdog geworden. Het lijkt wel 

En die macht van een nieuwe 
generatie? 
Ik heb steeds met andere mensen 
dingen willen doen. Anders had ik nu wel een of 
andere positie gehad. Het conflict binnen het 
COC ging niet om de macht, maar om de strategie 
van het COC. Ik heb me daar verder niet mee 
bezig gehouden. 
Waarvoor zijn toen grondslagen gelegd? 
Ik heb het gevoel dat ik sommige dingen al heb 
genoemd. Maar er zijn er nog meer. In de eerste 
plaats wil ik noemen dat toen de anti-autoritaire 
houding is ingezet. Die heeft zich op maatschap
pelijk en politiek gebied doorgezet, ook in pres· 
siegroepen en invloed op beleid. Dat is heel 
belangrijk. Ook de bevrijdingsbeweging op het 
gebied van de sexualiteit was al wel ingezet, maar 
plotseling lieten we het openlijk zien: 'Je kunt 
niet om ons heen.' De autoriteit zat in de weg. Je 
werd in een keurslijf gedwongen. Stapje voor 
stapje werkte je je eruit, en bij elk stapje zag je 
hoe leuk dat was. En toen opeens brak het door. 
In de derde plaats ging het niet alleen maar om 
confronteren. Je werd er ook sterker van. Wat 
kan ik? Het was een creatief ontdekkingsproces. 
Dat hadden veel mensen. Bij de Rooie Flikkers zat 
diepte. Het was plezierig, maar er was ook over 
nagedacht. Eind jaren zestig had je nog een kloof 
tussen doeners en denkers. Eind jaren zeventig 
liep dat dwars door elkaar. 
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een taboe om dat uit te spreken. 
Ik zie ze soms echt rechts en into· 
lerant worden. Dat zijn dan ook 
zwakkeren geworden, maar 

gevaarlijke zwakkeren. 
En ook op sexueel gebied. Er is een enorme ach· 
terstand op sexueel gebied op de TV door de aan 
de zuilen verknoopte ideeën over ledenbinding, i 

en dat maakt dat veel mensen om de hoek sex·· 
video's huren. 
Het is een tijd waarin weer veel taboes ontstaan. 

Zal de nieuwe generatie daar doorheen breken? 
De dertigers zijn veel gezapiger, serieuzer en 
weinig flexibel. Ik ga bij mijn werk aan de shows 
om met COC-jongeren en met jongeren van Act 
up, die eenzelfde soort ouderwetse strijdbaar· 
heid vertonen als ik vroeger. Voor de jonkies is er 
de strijdbaarheid tegen de AIDS. Op een gegeven 
moment moet dat doorbreken. De jongeren van 
Act up vechten tegen de belangen van de medi· 
cijnfabrikanten, die met het AIDS-onderzoek lij· 
ken te sjoemelen. En al die buitenlandse jonge· 
ren, die het hier in die Nederlandse smeltkroes 
moeilijk hebben! Er is heel veel aan de hand. 
Is dat geen romantische projectie? 
Ik geloof het niet. Je moet ergens voor staan, 
plannen uitwerken en vormgeven. En dat doen 
ze. Wel is het waar dat er bij AIDS geen verwar· 
ring bestaat: daar kun je met zijn allen tegen 
vechten. Dat is net zo zwart-wit als Vietnam. 
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Ruud Vreeman: 

'Ik zou wel willen dat 
intellectuelen meer uit 

hun koker komen. • 
vierde gesprek op 24 februari 

Wat deed je in die tijd in welke groepen? 
Ik 1969 begon ik mijn studie psychologie in Gro
ningen. Alles stond toen op zijn kop vanwege het 
democratiseringsexperiment. Na het eerste stu
diejaar moest je kiezen tussen een klinische rich
ting of voor arbeidsvraagstukken. Het werd het 
laatste, en ik kwam in de Themagroep Noord
Nederland terecht. In die groep formuleerden we 
kritieken op de traditionele benaderingswijze 
van de arbeidsorganisatie, selectie en human 
relations van leerboeken uit de Verenigde Staten. 
De Themagroep stelde de vraag naar de maat
schappelijke relevantie van de psychologie. Hoe 
kon de psychologie bijdragen aan het versterken 
van de machtspositie van sociaal zwakkere groe
pen? Mijn eerste onderzoek ging over de invoe
ring van de continudienst in de Groningse Stro
karton. Na mijn kandidaats kwam ik bij de Henri
Polakstichting, het Scholingsinstituut van de NVV, 
in Amsterdam, als werkstudent drie dagen in de 
week. 
Er zaten veel CPN'ers in de Themagroep. We han
teerden concepten over de 'achterstelling van het 
Noorden'. Laatst kwam ik in Veendam op een 
ledenvergadering van de PvdA; het ging er over 
gasboringen en militaire oefenterreinen. Ik 
dacht, wanneer heb ik dat eerder gehoord? 
De Volkscongressen met Fré Meis speelden in die 
tijd. Ik werd korte tijd lid van de PvdA, maar de 
meeste student-activisten waren lid van de GSB 
en de CPN. Door mijn werk in de vakbeweging 
behoorde ik tot de reformistische vleugel van de 
Themagroep. Na een jaar heb ik voor het lid
maatschap van de PvdA bedankt. Destijds speelde 
de kwestie van de aanschaf van de F-16's en de 
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uitspraak 'congressen kopen geen straaljagers', 
en dat was de aanleiding. Ik studeerde af in 1974, 
en kreeg in 1975 een betrekking als algemeen 
secretaris van het NVV-jongerencontact. Ik was 
voorstander van een jongerencoalitiepolitiek met 
onder andere de Jonge Socialisten, met Felix Rot
tenberg als voorzitter, en het ANJV, met Constant 
Vecht toen. We waren bezig met allerlei dingen 
zoals zakgeld- en schoolverlatersacties. 
Over het Groningse experiment is wel gezegd dat 
het was doorgeschoten, en dat dit soort ervarin
gen later de tegenbeweging op de universiteit 
heeft gevoed. Wat vind je daarvan? 
Ik heb kort gestudeerd en was ook nog werkstu
dent. Ik hield me inhoudelijk met de arbeids
vraagstukken bezig en ik was niet zo betrokken 
bij andere studentenbelangen hoewel ik daar 
solidair mee was. Maar ik vond het verdedigen 
van het democratische studieconcept van groot 
belang, tenslotte had dat de voorwaarden 
geschapen voor onze projectgroep. En wat 
betreft dat doorslaan van de democratie: voor 
een verandering van cultuur moet je eerst verder
gaan wil je een nieuw evenwicht kunnen vinden. 
Toen al werd er gebadineerd over de partijdig
heid van de wetenschap en het ontbreken van 
niveau. Een punt was wel dat je er zelf wat van 
moest maken: er werd veel van je zelfwerkzaam
heid verwacht, en misschien was die vrijheid voor 
sommigen erg groot. Maar onze kwalificatie was 
niet slechter dan de traditionele; naar mijn idee 
zelfs beter gezien de wetenschappelijke loop
baan van veel Themagroepleden. 
Waren er mensen die in staat waren kritiek te 
leveren op de traditionele psychologie? Want die 



kritiek moest toch niveau hebben? 
De Themagroep was een 'horizontale groep', wat 
betekende dat begeleiders en studenten uit ver
schillende studiejaren op gelijk niveau met elkaar 
samenwerkten. Als wetenschappelijke medewer
kers zaten Ton Regtien, Theo Meijman en Wout 
Buitelaar, geschoolde activisten, in de Thema
groep. Die konden inhoud geven aan een 
'progressieve' psychologie in een kritische con
frontatie met de traditionele psychologie. Dat 
horizontale karakter was een vereiste voor pro
jectonderwijs. Er was wel een informele hiërar
chie, maar onze stijl van werken was heel anders. 
Elke vrijdagmiddag hadden we een 'grondslagen
discussie' Zo hebben we samen een filosofie
Reader gelezen van de Franse marxist G. Politzer. 
Ik herinner me een bijeenkomst over 'Het organi
satievraagstuk', die ging over de noodzaak van 
een, in Groningen ongehoorde, coalitie van 
arbeiders en boeren; de CPN-benadering dus. Dat 
soort gedachtengangen bediscussieerden we. Een 
andere keer was het 'Produktvernieuwing' in de 
Strokarton: we bestudeerden toen een nieuw 
procédé dat de neergang van de bedrijfstak wel
licht zou kunnen ombuigen. Moet je nagaan: psy
chologiestudenten die over produktinnovatie 
praatten met economen en actievoerders. Met 
mij gaat het nog steeds zo. Morgen gaan we naar 
de Hoogovens om met de mensen van gedachten 
te wisselen over de toekomst van de staal. 
Wat ik toen ook geleerd heb is 'knippen': het was 
verplicht om over de thema-onderwerpen 
knipselarchieven bij te houden: de Groningse 
kranten, De Waarheid, landelijke kranten en Het 
Financieel Dagblad op 'aardgas', 'ploegendienst' 
en 'Strokarton'. Want voor een artikel of lezing 
diende je actueel geïnfcrmeerd zijn. Er ontston
den soms enorme achterstanden. Nu doe ik dat 
nog steeds, dat knippen. 

Waar draait het nu om? 
Mijn politieke ontwikkeling zal jullie interesse
ren. In de vakbeweging was ik lange tijd geen lid 
van een politieke partij. en voorstander van pluri
formiteit. Ik had een afkeer van mechanismen die 
mensen die 'radicaal' of 'PSP'er' waren om die 
reden al weerden. In de vakbeweging zat ik op de 
linkervleugel. Ik verzette me ook tegen die laster 
van 'Rijg Kok aan het Spit'. Naar mijn mening 
moest je de kritiek niet te zeer koppelen aan per
sonen, maar wel praten over kritiek op het beleid. 
In een bepaalde fase, begin jaren tachtig, was er 
sprake van een 'doorbraak'-beweging van CPN, 
PPR en PSP. Een flinke groep mensen in de vakbe
weging vond dat een politieke ontwikkeling 
waaraan zij zich wilden verplichten; ik ook. We 
hebben toen nog een conferentie in Utrecht 
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gehad met flink wat vakbandsmensen erbij. Toen 
de doorbraak op dat moment niet plaatsvond, 
zijn veel vakbandsmensen lid van de PvdA gewor· 
den. Toen Kok in 1985 lijsttrekker werd, ben ik lid 
van de PvdA geworden. 

Nu ben je niet slechts lid, maar mede-voorzitter. 
Mijn motief was de positie van de PvdA in de 
WAO-kwestie. Als de sociaal-democratie als refe· 
rentiekader voor gewone mensen weg zou vallen, 
wat voor vacuüm staat ons dan te wachten? Er 
staan 250.000 mensen op het Malieveld in totale 
verwarring over hun politieke oriëntatie! Het is 
moeilijk, maar er moet weer een band op te bou· 
wen zijn tussen progressieve partijen en de grote 
groep van werknemers en uitkeringsgerechtig· 
den. De sociaal-democratische beweging in West· 
Europa met zijn vermogen de hardheid van het 
kapitalisme te verzachten mag zijn machts- en 
vertrouwensbasis niet kwijtraken. Dat speelde in 
mijn hoofd toen die vraag kwam of ik mijn kan· 
didatuur als voorzitter wilde stellen. Anders had 
ik het nooit gedaan, want ik voelde me thuis in de 
vakbeweging en ik vind het moeilijk in de politiek 
te functioneren. Ik ben uiterst kritisch naar twee 
kanten. Er zijn politici die niet begrijpen dat het 
desastreus is als er geen goede relatie is van de 
politiek met de georganiseerde werknemers. En 
er zijn mensen in de vakbeweging die de politiek 
afschrijven, hoewel zij aan het Thatcher-bewind 
kunnen zien hoe het ervoor kan komen te staan 
als de politiek de aanval opent op de vakbewe· 
ging. 
En dan zijn er uitlatingen zoals die van Lubbers 
over de WAO-reparatie die werkelijk onbestaan· 
baar zijn voor een kabinet met de PvdA! Het kabi· 
net domineert nu al twee jaar de CAO-onder· 
handelingen ten gunste van de werkgevers. Vorig 
jaar met de ziektewet, nu met de WAO. Het 
vraagt vooral dingen aan de werknemers. Zo 
moeten ze op de nullijn voor het werkgelegen· 
heidsbeleid, terwijl er van de werkgevers weinig 
wordt gevraagd. Daarom ben ik ervoor gepor· ' 
teerd dat er een coalitie-achtige lijn komt met de 
vakbeweging. Uiteindelijk is de vakbeweging in 
potentie de enige brede progressieve massabe· 
weging. Dat is mijn motivatie om de politiek in te 
gaan. Ik zou wel willen dat intellectuelen meer uit 
hun koker komen. Mij hebben het maatschappe· 
lijk debat en de betrokkenheid bij de werkgele· 
genheid in Groningen gevormd. Er zijn er nu veel 
die de rol van commentator spelen, dat hoort er 
wel bij. maar het is jammer als het zich daartoe 
beperkt. Misschien is het nostalgie, maar ik denk 
aan de cultuur van blaadjes en vlugschriften van 
begin jaren zeventig. Het was de uitdrukking van 
een geëngageerde wetenschappelijke activiteit 
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van studenten. Er komen nu ook wel mensen naar 
voren, maar als geheel is het geen positief beeld. 
Ik heb nog een andere grote vrees, voor wat er in 
landen zoals Frankrijk en Italië gebeurt. De socia
listische en zelfs de voormalige communistische 
beweging wordt er in discrediet gebracht door 
voorlieden van die beweging. Wij hebben lang 
een belangrijke bufferfunctie gehad voor politiek 
dakloze mensen, die weinig hoop hadden op poli
tieke verandering maar zich toch in zekere mate 
gebonden voelden aan onze beweging. Het is 
heel essentieel dat begrepen wordt dat het ver
dwijnen van die bufferfunctie radicaal rechts in 
de kaart speelt. Ik vind het herstel van die band 
met de bevolking het gevecht waard. 
Hoe stel je je dat voor? 
De sociaal-democratische partij moet weer van de 
mensen zelf worden. Het moet een moderne 
extraverte socialistische partij zijn. 
Het gaat niet alleen om een kies-
vereniging of om mediapolitiek. 
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de methodologische discussie. Mijn proefschrift 
van 1985, vijftien jaar later, ging eveneens over 
'Werknemersonderzoek'. Samen met Wout Buite
laar beschreef ik de benadering van dit onder
zoek in de historische tradities van de sociaal
democratische vakbeweging en de EVC. En we 
deden actueel onderzoek in achttien industriële 
bedrijven. Onze vraagstelling was steeds: hoe 
brengen werknemers hun eigen situatie in kaart? 
Hoe is door het vergaren van kennis door middel 
van vragen het bewustzijn van de ondervraagden 
te verhogen? Hoe zitten de echte arbeidsverhou
dingen in elkaar? Hoe worden de arbeidsomstan
digheden verbeterd? Ik ben altijd kwalitatief 
werk blijven doen, terwijl anderen soms model
matig of wiskundig gingen werken. Ik wilde 
steeds de consequenties onder ogen zien van het 
onderzoek: voor de vakbeweging, voor de 

bedrijfsledengroep of nu voor de 
PvdA. Het dagelijks leven in de 
arbeid en de relatie tot de vrije 

Ook dat is in mijn denken een con
tinuïteit. Ik vond de vakbandsde
mocratie van de jaren zeventig 
verfrissend. Geen Bobo-wereld en 
achterkamertjes, maar openbaar-

'het is een gevecht 
tegen de tijdgeest' 

tijd fascineert me nog steeds. 
Zit er ook een opvatting over 
'waarheid' in jouw benadering? 
Ik voel me niet verwant met de 

heid. Den Haag wordt nu ervaren 
als iets geïsoleerds, maar de poli-
tieke vragen zijn van alledag. Dat moeten we 
weer met elkaar in verband brengen. En daar 
hoort activisme bij. Mensen die wat organiseren, 
die een verhaal houden. Zo'n moderne partij 
moet platforms bieden, het maatschappelijk 
debat stimuleren en dat verbinden met de poli
tieke besluitvorming. Het klinkt hoogdravend, 
maar het is vechten voor de democratie. Het is 
een gevecht tegen de tijd en de tijdgeest. 

Wat voor verlangens speelden er bij jou? 
Bij mij speelde heel erg de sociale rechtvaardig
heid. Ik heb een afkeer van vormen van onder
drukking, onvrijheid en eenzijdige machtsuitoe
fening. Daarin speelde ook de filosofie van de 
Themagroep Noord-Nederland door: 'weten
schap in dienst van de arbeidersbeweging'. Door 
die gedachtengang ben ik gevormd. Wij stortten 
ons concreet in het debat over waardevrijheid. De 
vraag bij enquêtes in bedrijven was of je het resul
taat beïnvloedde door de meting. In navolging 
van Marx deden we arbeidersenquêtes in de Stro
karton. We confronteerden hen met stellingen 
zoals 'Ploegendienst leidt tot meer slapeloos
heid.' Bent U het daarmee eens/oneens? In de 
wetenschap was dat een gotspe; daar gold de 
objectiverende vraagstelling van Drenth. Wij 
daagden hen uit: was dat wat wij deden nu echt 
zoveel anders dan wat zij deden? En wij voerden 

z 
.0: 
> 

z 

0 

abstraherende arbeidspsycholo
gie. Ik wil zien hoe het feitelijk 
toegaat. Het gaat me om de cul-

tuur op de werkplek. Hoe gaan mensen met 
elkaar om? Hoe functioneert de OR? Wat bete
kent lawaai? Wat zijn de gevolgen van het verlies 
van werkgelegenheid zoals nu bij de DAF-men
sen? Wat is het effect van het omgaan of lozen 
van gevaarlijke stoffen? Later heb ik meer 
belangstelling gekregen voor wat er met de 
ondernemer aan de hand is, maar altijd op een 
concreet niveau: welke managementtechnieken 
hanteert de directie van Stork? Wat zijn de gevol
gen van sub-contracting naar Japans model met 
zijn \huisarbeid? Ik ken de geavanceerde concep
ten, maar benader ze steeds vanuit de invalshoek 
van de belangen van de werknemers. 
Was het ook het verlangen naar macht dat jouw 
generatie inspireerde? 
Ik kan het er niet in zien. Mijn eigen loopbaan 
speelde zich af in de vakbeweging, en niet in de 
wetenschap of de politiek. De sociale actie dwong 
tot realisme en verbondenheid met kaderleden 
en werkende mensen die zich zorgen maakten 
over het openblijven van Ford. Er was in de vak
beweging een versmelting met de oudere gene
raties. Er was geen sprake van een jonge genera
tie die haar bestormde en ik voelde me geen 
onderdeel van een veroveringsproces. Je werd 
betrokken bij het opbouwen van scholingspro
gramma's in samenspraak met de betrokken men
sen. Je wilde dienstbaar zijn. Wel is er op den 
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duur vanuit de studiesfeer over arbeidsverhou
dingen een generatie van geschoolde jonge men
sen in de vakbeweging terecht gekomen, die een 
netwerk vormt. Er was wel sprake van een gene
ratiewisseling, maar niet van een verandering van 
arbeidersachtergrond naar studie-achtergrond. 
Om, zoals ik, als academicus in een voorzitterspo
sitie bij een handarbeidersbond zoals de Ver
voersbond FNV terecht te komen; dat was destijds 
een zeldzaamheid. 

Kun je duurzame veranderingen noemen? 
Allereerst de oriëntatie van de vakbeweging op 
het concrete arbeidsproces zelf. De vakbeweging 
in Nederland had een lange historie buiten het 
directe arbeidsproces: de PBO, de SER, de Stich
ting van de Arbeid, en dergelijke. Ze hield zich 
veel minder bezig met het bedrijvenwerk en 
vraagstukken van de arbeid. De Industriebond 
NVV van Groenevelt bracht begin jaren zeventig 
wel verandering met 'Fijn is Anders', maar daarin 
ging het weer om zeggenschap, economische 
planning en arbeiderszelfbestuur met een appèl 
op een grote invloed van de overheid. De aan
dacht werd gericht op de wet op de Onderne
mingsraden, het 'instemmingsrecht' en het kabi
net-Den Uyl: die discussie over '1 kilo verant
woordelijkheid voor 1 ons zeggenschap'. Dat von
den we wel belangrijk, maar het ging nog steeds 
om de institutionele vormgeving van zeggen
schap; ver van de werkplek. Mijn generatie stelde 
aan de orde: Wat gebeurt er op de arbeidsplaats 
zelf? Vraagstukken van veiligheid en gezondheid, 
risico's en 'eigen schuld', interne en externe flexi
bilisering, tempodruk, en ga maar door. 
Was het aspect van democratisering een wezen
lijke kant van jullie oriëntatie op de concrete vra
gen van de arbeid? 
Ja, maar niet abstract. In het boek 'Niet bij puin
ruimen alleen' hebben we met voorbeelden 
moderne managementmethoden behandeld, en 
antwoord gegeven op de vragen hoe je op de 
werkvloer tegenmacht kon vormen. 
Zijn er ook inzichten verdwenen of gemarginali
seerd? 
Ja, de kritiek op de 'vrije-markt'-economie bloeit 
niet erg op. De gedachten aan planning zijn ver
dwenen. Dat is zover doorgeschoten dat zelfs de 
sociale regulering van de markteconomie in dis
cussie is. Je moet je eens afvragen: waarom is er 
nauwelijks sociale actie tegen de grote bedrijfs
sluitingen? Ik denk na over het soort actie dat nu 
bij DAF plaatsvindt; een obligatie-actie? Ik was 
niet altijd gelukkig met de actievormen van vroe
ger, maar dit illustreert toch treffend het tijds
beeld! 
De ontmanteling van de Sovjet-Unie heeft elke 
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gedachte aan regulering en planning in discrediet 
gebracht. Er is een overwaardering ontstaan voor 
de markteconomie met weinig oog voor haar uit
wassen. Van een werkgelegenheidsbeleid van de 
zijde van de overheid lijkt alleen de loonmatiging 
nog over te zijn. Mag je nog zeggen dat er dui
zend nieuwe arbeidsplaatsen bij het GVB 
gecreëerd kunnen worden, als je de veiligheid in 
het openbaar vervoer wilt vergroten? Dat is 
taboe. Gedachten over herverdeling van arbeid 
zijn misschien niet verdampt, maar wel naar de 
uiterste rand geschoven. Grote maatschappelijke 
vraagstukken zoals die van het milieu worden 
niet opgelost zonder regulering van de overheid. 
Er wordt vaak negatief gepraat over de arbeids
verhoudingen en de rol van de vakbeweging. 
Maar als je de verhoudingen in Noordwesteuropa 
vergelijkt met die in de Angelsaksische landen of 
Japan dan vind ik ze hier veel aantrekkelijker. De 
vakbeweging wordt geaccepteerd als onderdeel 
van de arbeidsverhoudingen, en dat is een her
verdelende, stabiliserende en vernieuwende fac
tor in de samenleving. 

Zijn er inzichten geboren voor nu? 
Door mijn levensloop heen is de thematiek van de 
arbeidsvraagstukken de rode draad geworden. 
Hoe zijn belangen van de werknemers tot gelding 
te brengen? Mijnpractischeen mijn wetenschap
pelijke werk ging daarover: van de discussie over 
de ploegendiensten, medezeggenschapsvragen 
en industriebeleid naar herstructurering van de 
Rotterdamse haven en technologiebeleid. Er is 
sprake van grote continuïteit. Nu ben ik bezig 
met werkgelegenheidsbeleid. Ik oriënteer me 
breder, zij het dat dat ten koste van de diepgang 
gaat. 

En de nieuwe generatie? 
Ik ga dezer weken met Ritzen mee naar discussie
bijeenkomsten met studenten, waar hij zijn 
beleid verdedigt in zake de tempobeurs en 
andere zaken. Honderden komen erop af. Als je ' 
dan de kritiek op de studie hoort: massacolleges, 
gebrek aan didactische bekwaamheid bij de 
docenten, een laag prestige van het onderwijs ten 
opzichte van het onderzoek, het verworden van 
wetenschappelijk tot beroepsonderwijs ... , het 
zijn de klachten, die mede de basis legden voor de 
democratiseringsbeweging van eind jaren zestig. 
Het verschil was dat wij tevens de inhoud van de 
studie ter discussie stelden. Toen ik bedrijfspsy
chologie ging studeren zeiden we aan het begin 
van de cursus: Wat is de inhoud van het vak? Daar 
valt nog wel een discussie over te voeren. Giste
ren was ik voor een volle zaal in Groningen. Nie
mand zegt zoiets. Het debat is niet gepolitiseerd. 
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Waarom was onze generatie zo reactief? 
Dat zat in 1969 in een ideologische context en 
vond plaats in een klimaat van protest in de hele 
wereld. En we waren overgevoelig voor autori
teit. 
Misschien is de studie nu inhoudelijk veel beter? 
Ik denk het niet. Als ik naar mijn eigen vak 
bedrijfspsychologie kijk, voerden we destijds 
strijd om Marx en de Frankfurter Schule op de 
boekenlijkst te krijgen. Als ik nu in de leerboeken 
naar de inhoud van het vak kijk denk ik: daar valt 
nog wel een discussie over te voeren. 
Het milieu trekt veel meer aandacht dan in onze 
tijd. Wat wel interessant is is de uitkomst van het 
onderzoek naar de motieven van jonge mensen 
die lid van de PvdA worden. We hadden verwacht 
dat hun motief een one issue zou zijn, bijvoor
beeld het milieu. Het blijkt echter dat het eerste 
motief de waarden van de sociaal-democratie 
betreft èn er is een reactie van 'die partij mag niet 
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weg'; het motief is dus tegendraadsheid. Dat is 
opmerkelijk. 
Heb je een kijk op de generatie van nu? 
Ik ga in de sport actief met jonge mensen om, en 
ik zie ze ook op politieke bijeenkomsten. Ik denk 
dat de ideologie van de individuele, op eigenbe
lang gerichte, generatie over zijn hoogtepunt 
heen is. Jongeren zijn wat zakelijker, minder 
romantisch misschien, maar ze hebben een scherp 
oog voor de kwaliteit van hun leven. Hoeveel 
zeggen er niet: ik ga niet meer dan vier dagen in 
de week werken. Ik proef een minder opgefokte 
prestatiesfeer. Misschien is het sociale van de 
jeugd minder politiek gearticuleerd. Zo zie je dat 
de studentenvakbonden en de politieke jonge
renorganisaties het moeilijker hebben dan de los
sere vormen van organisatie zoals in de sportwe
reld. Maar de thema's van vriendschap, elkaar
niet-laten-vallen en solidariteit zijn absoluut niet 
weg. 

Saskia Poldervaart: 

·wat een vrijheid gaf 
dat!' 

vijfde gesprek op 11 maart 

Wat deed je in die tijd? 
Ik studeerde andragogie, werd actief in de stu
dierichting en zette een blaadje op. Daarin 
schreef ik kritisch over hoogleraar Ten Have. Over 
wat er veranderen moest in de colleges en hoe 
rigide hij was. Zijn colleges vertoonden het nor
male patroon van toen: een gezaghebbende uit
eenzetting, liefst geen vragen en het gelijk altijd 
aan zijn kant. Als je een vinger opstak, zag hij die 
de eerste minuten niet. Het schrijven over wat je 
(tegen hem) wilde zeggen was voor mij een echte 
bevrijding. Ik organiseerde samen met twee 
anderen open discussiebijeenkomsten over hoe 
de studie moest veranderen. Dat was zo in febru
ari 1969. 
Ten Have was humanist, op zichzelf best een aar
dige man en hij was één van de mensen die het 
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niet hebben kunnen bolwerken in die tijd. Toen 
het Maagdenhuis werd bezet hadden wij de 
bezetting van het Andragogisch Instituut dat 
daar vlak achter lag. We verzamelden met een 
groep, ik was overigens de enige vrouw, voedsel 
voor het Maagdenhuis. Tot mijn stomme verba
zing liepen er via onze groep zendingen namens 
de CPN met allemaal verstandige dingen zoals 
een zak onderbroeken en vijftig potten stroop. Ik 
kom uit een communistisch milieu al ben ik zelf 
nooit lid geworden, maar ik had nooit gedacht 
dat zij de studentenbeweging zouden ondersteu
nen. Dat was iets totaal nieuws voor me. 
Met feminisme had die beweging nog weinig te 
maken. Er was wel een ervaring die op later voor
uitliep. Op het Instituut werd de bezetting geleid 
door drie jongens en mij. Maar toen er een dele-



gatie naar Ten Have werd samengesteld, bestond 
die opeens uit die drie mannen omdat het anders 
te veel zou worden. Ik vond dat argument niet zo 
gek. Maar er waren drie meiden die verontwaar
digd waren dat vrouwen kennelijk van dat soort 
gesprekken werden uitgesloten. Zo had ik het 
zelf niet gezien, maar ik kreeg er wel oog voor. En 
bij de volgende gebeurtenis was ik gewaar
schuwd. Ik had een interview aan de NRC gege
ven, en toen gingen de drie heren naar de redac
tie om te kijken of ik het wel goed had gezegd. 
Toen was ik beledigd, en heb ik gezegd dat zoiets 
niet kon. In Amsterdam kwam de Kritische Uni
versiteit met uitspraken zoals die van Guy Kilian, 
'dat ik op de universiteit zulke dingen wil leren 
dat ik met mijn buren kan praten', die ik erg inte
ressant vond. Maar er werd al snel een marxistisch 
jargon binnengehaald waar ik niets mee kon. 

Hoe kwam je bij Dolle Mina? 
Ik ben er na de beginfase bijgekomen. De aanlei
ding was erg eenyoudig. Ik had een verjaardag, 
en daar werd vert~ld van een actie van Dolle Mina 
bij het stadhuis. Er was een huwelijk geweest, en 
daarbij had Dolle, Mina het bekende spottende 
liedje gezongen 'Waar werd oprechter trouw .. .' 
dat eindigde met ren wie haalt het haardotje uit 
de gootsteen?'. En er was een pamflet uitgedeeld 
waarin sexisme met racisme werd vergeleken en 
waarin stond: 'Vqelt U zich ook een blanke sla
vin?'. Daar werd toen op dat feestje zo agressief 
op gereageerd, dat ik die tekst ging verdedigen. 
Ik kreeg toen vim de heren dingen naar mijn 
hoofd gegooid. Toen dacht ik dat als dit soort uit
spraken zo hard aankwamen die vrouwen wel 
heel erg gelijk moesten hebben en de volgende 
dag ben ik op zoek gegaan naar Dolle Mina. Aan 
de bezetting van Margriet deed ik al mee. Toen er 
echter een dekenactie voor Angola werd georga
niseerd, heb ik daar weer eerst hard voor gelopen 
omdat ik dacht dat de Derde-Wereldproblema
tiek toch ernstiger was dan de sexenproblema
tiek. Maar bij het begin van de abortusacties was 
ik weer present bij Dolle Mina, en ben dat geble
ven. 
Na mijn afstuderen werkte ik actief in het comité 
Werkloze Vrouwen, en toen ik werk kreeg werd 
ik actief in de vakbeweging; de ABVA-vrouwen in 
Amsterdam. Uiteindelijk kwam ik in de 'Taak
groep-Vrouwen' terecht; dat was het hoogste 
orgaan met ABVA-voorzitter Van der Scheur erbij. 
Ik deed veel aan scholingswerk van groepen vak
bondsvrouwen. In 1975 kreeg ik werk aan de Nij
meegse universiteit, waar ik in een web van acti
viteiten terechtkwam. Ik gaf zelf les in 'Emanci
patie en socialisme'. Mijn studenten deden van 
alles: ze richtten het Vrouwenhuis op en er kwam 
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een 'boerinnenclub'. Er zaten in Nijmegen veel 
dochters van katholieke boeren, die als boerin
nenclub lezingen gaven voor de katholieke vrou
wenbonden waar de moeders in zaten. 
Daarna werd ik gevraagd voor de NCO, de com
missie die het bewustzijn in Nederland moest 
bevorderen van de derde-wereldproblematiek. Ik 
werd daar voorzitster van alweer een 'Taakgroep 
vrouwen'. Het was mijn opgave in de dertig aan
gesloten clubs de bewustwording te stimuleren 
van de man-vrouwverhoudingen in de Derde 
Wereld. Dat was zo rond 1978. 
Een ervaring voor mij in de Derde-Wereldbewe
ging was de kennismaking met de kerkelijke 
organisaties. Ik ben nogal rigide anti-kerkelijk 
opgevoed. Ik had niet gedacht dat christelijke 
vrouwen zo progressief zouden zijn en zo'n 
enorme inzet zouden hebben. En het ging wer
kelijk niet alleen om liefdadigheid. Die vrouwen 
waren maatschappelijk zeer bewust. Wel was de 
'top' van die organisaties, bijvoorbeeld van 
'Vrouw, kerk, en 2-derde wereld' progressief, 
bijna socialistisch, maar was er een kloof tussen 
die leiding en de achterban. Dat was wel type
rend; in de vakbeweging en de politiek zag ik die 
kloof veel minder. 
Al met al ben ik in die tijd vreselijk actief geweest 
tot rond 1980. 
Ertussendoor had ik in 1977 mijn eerste kind 
gekregen. In 1980 kwam mijn tweede. Mijn 
vriend paste thuis op de kinderen. Toen we uit 
elkaar zijn gegaan kon ik met de buurvrouwen 
uitwisselingscontacten regelen. Begin jaren tach
tig zakte mijn daadkracht in. Ik kreeg zwaar werk 
aan de universiteit van Amsterdam, met de rela
tie ging het mis en met de kinderen ging het niet 
zo gemakkelijk meer. Ik heb ook het gevoel dat 
niet alleen mijn activiteiten toen minder werden. 
En nu? 
Naast mijn werk op vrouwenstudies ben ik enigs
zins actief in Groen Links. Ik zou wel meer willen, 
maar ik heb de laatste jaren geen tijd gehad 
wegens het afronden van mijn proefschrift over 
utopisch socialisme. Ik heb het altijd heerlijk 
gevonden discussies rond actuele thema's te vol
gen, en wanneer ik kan ga ik erheen. Voor de 
demonstratie tegen verkrachting van vrouwen in 
het voormalige Joegoslavië heb ik tijd gemaakt; 
ik vond dat ik daar heen moest. 

Welke verlangens werden gemobiliseerd? 
Bij mij in de eerste plaats een vrijheidsverlangen. 
Wat een verrukking was het niet om te roepen: 
'Professor, U ziet dat totaal verkeerd.' Ik weet 
nóg niet hoe ik dat durfde; dat schoot er opeens 
uit. Het was de verrukking ook van het zelf 
bedenken en zelf formuleren. Van het zoeken 
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naar boeken, die de studie een andere inhoud 
gaven. En dan zeiden ze tegen je: 'Maar dat boek 
is niet goed.' En dan zei ik: 'Ik vind van wel en ik 
zal U uitleggen waarom.' In 1967 schreef ik over 
Vietnam, en ik voelde dat dat te maken had met 
de inhoud van de andragogie-studie. Op dat keu
rige instituut werd dan gezegd dat betrokken
heid bij Vietnam niets met de wetenschap te 
maken had. En dan probeerde je te formuleren 
waarom er volgens jou niet zo'n rigide scheiding 
was tussen politiek en wetenschap, en dat de rela
ties anders lagen dan zij het stelden. Wat een vrij
heid gaf dat! 
Ook die zusterschapsverlangens speelden wel een 
rol. Dolle Mina was zoals jullie weten eerst sexe
gemengd. Maar toen kreeg ik al het gevoel dat 
het erg leuk was om met vrouwen te discussiëren 
en te werken. Je trok als vrouw, die vooral in 
heterosexuele kringen verkeert, destijds niet 
zoveel met andere vrouwen op. 
Dat was statusverlagend. Dat 
speelde erg bij Provo, waar ik zij-
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2-derde wereld' waren vijftigers. Bovendien was 
lang niet iedereen in mijn generatie zo. Het was 
wel een flinke groep, maar lang geen meerder
heid. Het leefde niet algemeen onder studenten, 
laat staan onder de jeugd in het algemeen. Waar 
ik moeite mee had waren rijke studentjes die 
'revolutie' riepen, en dat vond ik dan zo'n 
stomme kreet. Altijd in de watten gelegd om te 
gaan studeren, en dan nu opeens revolutie. Dan 
dacht ik : 'Toe, toe ... rustig jij.' Ik had wel het idee 
dat er verschrikkelijk veel veranderde, maar niet 
door 'revolutie' te gaan roepen. 

Als het geen generatieconflict was, wat was het 
dan wel? 
Ik zie het meer als een algemeen doorbrekende 
protesthouding tegen vastgeroeste autoritaire 
verhoudingen. In West-Europa waren de mensen 
na de oorlog gehoorzaam geweest; hard werken, 

broekriem aanhalen, ja-baas en 
verder alles keurig netjes. Op alle 
mogelijke gebieden was die baas-

delings bij betrokken was. Heren, 
die samen optraden met wat 
mooie jonge vrouwen als die maar 
niet over het huishouden klaag
den. Ik kreeg dat zusterschapsge-

'wat is het nodig dat 
het feminisme er is!' 

knechtverhouding in de jaren 
zestig in discussie geraakt, en 
opeens breekt het dan door. Het 
begrip 'tijdgeest' is afschuwelijk, 

voel nog sterker in de ABVA. Bij de 
scholing kwamen er vrouwen met 
totaal verschillende achtergronden en uiteenlo
pende beroepen, en de discussies verliepen heel 
prettig. Dat gevoel werd me bewust gemaakt 
toen een vrouw tegen me zei: 'Góh, ik wist niet 
dat je zo fijn met vrouwen kon praten.' Toen 
dacht ik: 'Dat zegt een vrouw nog in 1974. Wat is 
het nodig dat het feminisme er is!' 
Een andere mobilisatie, dat vragen jullie niet, was 
je zelfvertrouwen. Je leerde zelf dingen te doen. 
Geen afwachtende houding aannemen. In Dolle 
Mina stelde je wat voor; het werd overwogen en 
uitgevoerd. Je kon dingen veranderen. Dat kwam 
daarvoor niet in mijn hoofd op. Toen ik begon te 
studeren had ik een baan met de studie ernaast 
en dacht ik 'dat is het leven nu eenmaal. . .'. Dat 
besef dat als je ergens tegen bent, je je mond kan 
opendoen. Dat was zo'n bevrijding. 
Ervoer je het als een machtsgreep van een gene
ratie? 

Totaal niet. Ik zag het niet als een beweging van 
een generatie en ik heb het ook niet ervaren als 
een generatieconflict. Je had docenten die het 
met je eens waren, ook al waren ze oud in onze 
ogen. Je had die pater Goddijn in de katholieke 
kerk, die zijn mond opendeed, en die was ook 
geen twintig. In de Vietnambeweging en de vre
desbeweging waren ouderen actief, ook mensen 
van PSP en CPN. Die vrouwen van 'Vrouw, kerk en 
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maar je ziet wel veel van die 
doorbrekingen van de baas
knechtverhouding over elkaar 

heen vallen. De zwartenbeweging in de VS, de 
bevrijdingsbeweging in Vietnam en Afrika, de 
opstand van de leken in de RK-kerk, en ga maar 
door. Bij veel mensen leefde het idee dat je je 
mond open moest doen over dingen die niet klop
ten. Studenten verkeerden misschien in een rela
tief gemakkelijke positie om die baas-knechtver
houdingen openlijk te betwisten en uit te dagen. 
En bepaalde inzichten versterkten dat. Zelf las ik 
in die tijd over 'De ideologie van het Westen', en 
dacht ik 'inderdaad, wat huichelachtig, er zijn 
hier natuurlijk ook taboes waar je niet aan mag 
komen en niet alleen in Oost-Europa'. Die anti
autoritaire houding werd dan relatief het duide
lijkst door jongeren uitgedragen, maar kwam ook 
van de zijde van ouderen. 

Welke ontwikkeling werden ingezet en welke 
eventueel verdampt? 
Wat er toen is ingezet is het bewustmaken 'hoe te 
leven', zoals dat naar voren kwam in de leus 'het 
persoonlijke is politiek'. Je had het idee dat 'alles 
anders' moest en werd. Je eiste de openbaarheid 
op en je zocht ernaar hoe je leven in te vullen. 
Eind jaren zestig was je bezig met 'illegaal' 
wonen, het begrip 'kraken' moest nog komen, en 
met 'leven in een groep'. Linkse mannen en vrou
wen waren bij al dit soort discussies betrokken. 



De relatie tussen sexualiteit en politiek ('Sexpol') 
was aan de orde. Dat hoorde er allemaal bij. Toen 
ik in Nijmegen kwam leefde daar de PEPS-discus
sie sterk, die dus ging over Persoonlijke Emanci
patie of Politieke Strijd. Wat ik met eigen ogen 
heb waargenomen was dat die discussie ver
dween toen ze zich op Marx wierpen, en veel 
mensen ook lid van de CPN werden. Opeens was 
het weg. Misschien is het ook vermoeiend en 
ingrijpend om steeds weer te bedenken hoe je 
(beter) moet leven. Toch is 'hoe te leven' voor mij 
en velen in de vrouwenbeweging een grondslag 
gebleven om actief te blijven. 
De vrouwenbeweging heeft deze discussie verder 
gedragen, maar binnen links is die 'verdampt'. Op 
dit moment worden aspecten ervan weer opge
pakt, bijvoorbeeld door Groen Links in de discus
sie over het 'burgerschap', maar niet in verband 
gebracht met die vraagstelling van PEPS. Een 
goed voorbeeld van die 'verdamping' vind ik het 
boekje 'Alles moest anders', waarin 'de linkse 
generatie' aan het woord zou zijn over die 
periode. Als je dat leest, denk je: wat was dat 
'alles' wat anders moest? De meeste schrijvers 
beschrijven hun persoonlijke problemen en frus
traties om in discussie met de arbeiders te komen 
en bepaalde maatschappelijke structuren te ver
anderen. Wilden we dan niets anders dan dat? 
Niets over andere man-vrouwverhoudingen, niets 
over anders-wonen; alsof het niet bestaan heeft! 

Je zat in Dolle Mina, in FemSoc en je proefschrift 
gaat over utopisch socialisme. Je hebt je dus veel 
beziggehouden met de relatie tussen feminisme 
en socialisme. Dat lijkt helemaal weg te zijn. Hoe 
komt dat? 
In Dolle Mina trok mij inderdaad erg aan dat we 
een verband legden tussen de bevrijding van de 
sexe en die van de klasse: geen sexebevrijding 
zonder klassebevrijding, en omgekeerd. Dat a pri
ori standpunt werd in de loop van de jaren steeds 
verder uitgehold. Toen we ons midden jaren 
zeventig als socialistisch feministen presenteer
den werkte dat socialistische uitgangspunt in de 
praktijk blokkerend. Hoewel we heel kritisch naar 
socialisme keken, waren we er toch op gericht 
binnen links geaccepteerd te worden. Neem onze 
analyses over huishoudelijke arbeid. Eerst werkte 
het heel verhelderend dat je constateerde dat in 
Marx' analyse de reproduktie van de arbeids
kracht eenvoudig was weggelaten, maar later 
merkte je dat de strategische uitkomst van zo'n 
studie, en die moest dan wel gaan over de rol van 
de mannen in het huishouden en de opvoeding, 
verhoudingsgewijs erg weinig aandacht kreeg. Je 
wilde binnen links de mannen sparen, en het 
vooral concentreren op de maatschappelijke ver-
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houdingen. Achteraf is dat raar. Het socialistische 
dogma werkte blokkerend op het stellen van 
hypotheses, vooral op het theoretisch niveau. 
Het werd nog moeilijker toen eind jaren zeventig 
tal van andere verschillen naast de klasseverhou
dingen oprukten in de analyses, en ook andere 
verklarende stromingen zoals de psycho-analyse 
de aandacht opeisten. Verschillen in sexuele voor
keur bleken nog wel oplosbaar binnen het 
bestaande interpretatiekader van het feminisme, 
maar verschillen in ras waren dat al veel minder. 
In 1979 stelde De Groene aan de orde wat het 
feminisme eigenlijk met links moest. Ik weet nog 
dat het voor mij een schok was dat Selma Ley
desdorff schreef dat feminisme best voorstelbaar 
is zonder socialisme. Later zijn door ontwikkelin
gen binnen het feminisme grote tegenstellingen 
naar voren gekomen, die in hun vraagstelling 
niets met socialisme te maken hadden. Ook dat 
veroorzaakte een afname van de aandacht voor 
de vraag naar de relatie tussen feminisme en 
socialisme. 
Voor mijzelf gaat het niet zozeer om een 
afscheid van het socialisme. Ik vind het als 
docente 'Vrouwenstudies' belangrijk om een aan
tal maatschappelijke verschillen rond ras en klasse 
te behandelen, en dan te zoeken naar de verban
den met feministische vraagstellingen. Het socia
lisme kan alles niet meer aan. 

Die generatie van nu, wat vind je ervan? 
Ik krijg gemotiveerde studenten en heb niet het 
idee dat ze zo verschillend zijn van vroeger. Ze 
roepen meteen als ze iets niet kunnen volgen. 
Voor een deel zetten ze de jaren zestig door: ze 
vertonen protestgedrag, kleden zich punk, 
wonen in een woongroep. Maar ze timmeren niet 
meer zo aan de weg. Ik zie ze bij mij wel door
gaan met discussieclubs en heel opmerkelijk vond 
ik dat een studente laatst aankwam met 'het 
belang van "EK'", dat was ervaringskennis! Dat 
komt dus ook weer terug. De briljante studenten 
die ik heb worden niet activistisch, maar werpen 
zich op theoretische onderwerpen. 
Voor de media is hun leefwijze geen nieuws. In de 
jaren zestig maakte men voorpagina's over bijna 
niks; er leek een gelijkgestemdheid te bestaan 
tussen actievoerders en mediawerkers. Nu vind je 
een betrekkelijk grote actie van studenten ergens 
op een binnenpagina onderaan. 
Er zijn mensen van mijn generatie die zeggen dat 
wij het toen maakten en dat het daarna niet zo 
interessant meer was; die vind ik vreselijk irritant. 

Herman Meijer en Leo Molenaar 
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Tussen utopische oasen 
en een woestenij van 

banaliteit 

Ja, we waren jong. Bijna twintig jaar of net iets 
ouder. We waren niet alleen jong, maar we voel
den ons ook zo. We voelden de ergerlijke druk 
van het verleden en van ouderen 
die de wereld gemaakt hadden 

zo onbevangen jong als wij- wij dachten nog dat 
we hen nooit zouden verliezen. Nee, te verliezen 
hadden we niets of weinig: geen baan en geen 

carrière, geen huis of huwelijks
misère, geen gevestigde reputatie 

tot wat zij rond 1968 was. We 
hoorden dat wij daarvan eens de 
erfgenamen zouden worden. De 
rommel die zij achterlieten zou 
eens door ons beheerd moeten 
worden. Wat moest je met zo'n 
wereld aan? Vluchten kon allang 

Albert Benschop 
of academische faam, en zeker 
nog geen goede naam. 
Er was een wereld te winnen. Ook 

THEMA 
zonder Goethe te lezen wisten we 
dat onze benen geen talent had
den voor het dragen van ijzeren 

niet meer. Gevangen in die merk-
waardige combinatie van een 
soms beangstigend gevoel van machteloosheid 
en een diepzittende, onrustig makende rebellie. 
Pijnpunten en walgingsfactoren waren er genoeg 
als je zo rond de twintig was. We waren gezegend 
met een redelijke tot goede vooropleiding en 
meenden over een tamelijk helder verstand te 
beschikken. Het morele verstand dat we in ons 
donder hadden, bleek tamelijk kwetsbaar. De 
meesten waren geen kinderen uit de geprivile
gieerde elite die allang van te voren wisten waar 
het vliegtuig van hun persoonlijke en maatschap
pelijke carrière eens zou landen. Die burgerlijke 
mummies waren dood voor ze goed en wel aan 
het leven begonnen. Zij hadden wel een 'zekere 
toekomst', maar de betekenis daarvan verschilde 
nauwelijks van de geur van het graf. 
Wat hadden we destijds eigenlijk te verliezen? Je 
was nog studerende en nog lang niet aan 'het 
werk'. De inkomsten en maatschappelijke status 
waren laag. Er waren miserabele beurzen waar je 
alleen door je fantasie en nevenactiviteiten van 
kon leven. Of ouderlijke bijdragen, die je telkens 
weer terugslingerden in afhankelijkheidsrelaties 
die je juist wilde doorbreken. Jawel, we hadden 
onze goede vrienden en beste vriendinnen, waar
mee we lief en leed en onze eerste sexueel-eroti
sche ervaringen konden delen. Maar zij waren net 
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of vergulde ketens. We voelden 
beknellende ketens, in allerlei 
vormen en schakeringen. Van 

burgerlijke en kleinburgerlijke traditionele 
gezinsverbanden. Benepen, troosteloos en te 
weinig subtiel leven, te veel routine en mateloze 
saaiheid, te weinig uitdagingen en geen variatie. 
De ervaringen met huiselijk paternalisme bleken 
vaak naadloos aan te sluiten op het beeld van een 
autoritaire overheid. Een staat die bestuurd werd 
door overwegend aftandse politieke elites. Hun 
voorliefde voor het fluweel van de macht (zetel
vast waren ze in ieder geval) werd nog overtrof
fen door hun arrogantie, die op haar beurt weer 
concurreerde met een ongelofelijke insensibiliteit 
voor de 'werkelijk grote problemen' van het 
tijdsgewricht waarin wij verkeerden, en dat we 
zeer intens beleefden. De rigiditeit en domheid 
waarmee de regenten aan het eind van de jaren 
zestig reageerden op nieuwe vormen van protest 
en verzet, is tegenwoordig gelukkig veeleer een 
bron van vermaak. Het met politiegeweld inhak
ken op Koosje Koster, die de vermetelheid had 
om nota bene krenten uit te delen aan diezelfde 
politie, is meer dan een grappige anekdote. Het is 
in de meest letterlijke zin van het woord exem
plarisch voor de habitus van vastgeroeste poten
taten en voor de subtiliteit waarmee opposanten 
de gevestigde machten uitdaagden. Het begin
nende 'spel om de macht' had een serieuze inzet. 

I I 



De jonge honden van 'de oppositie' en 'het alter
natief' begonnen hun protest in ludieke vorm te 
manifesteren. Maar het geknars van de knikkers 
begon steeds luider te klinken. Langzamerhand 
begonnen we dit geknars te begrijpen en te inter
preteren. 
Wat stond er eigenlijk niet op het spel? Een kapi
talistische economische orde die zich zich alleen 
maar leek te reproduceren door uitbuiting van 
haar loonafhankelijke en ondergeschikte wer
kers, door roekeloze exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen en door een gepantserde onder
werping van koloniën en imperiale wingewesten 
over de hele aardkloot. Een in deze uitbuitings
verhoudingen geworteld stelsel van sociale klas
sen, waarvan alleen in koude-oorlogsdenken 
bevangen academici en betaalde ideologen 
beweerden dat deze allang vervangen waren 
door nette 'sociale lagen' in een overigens volle
dig genivelleerde, moderne en 
vooral open maatschappij. In wer-
kelijkheid had dit stelsel geleid 
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endemocratie werd als een gehalveerde demo· 
eratie ervaren. Het was 'slechts' een louter poli· 
tieke democratie die zich verzet tegen alle var· 
men van economische en sociale democratie- zij 
leek vooral te fungeren als beschermend schild 
van autoritaire gestructureerde eigendoms- en 
exploitatieverhoudingen. En het was 'slechts' een 
indirecte democratie van gedelegeerden die zich 
verzetten tegen alle vormen van directe zeggen· 
schap van producenten, consumenten en burgers 
-zij leek een burgwal tegen alles wat in ons besef 
van consequente volkssoevereiniteit en actief 
republikeins burgerschap op de politieke agenda 
moest worden gesteld. De gebruikelijke legitima· 
ties rond directe discriminatie werden zonder 
veel omhaal getorpedeerd: racisme en anti-semi
tisme waren sowieso moreel uit den boze, natio
nalisme en etnocentrisme waren primitieve, 
gevaarlijke en achterhaalde atavismen. Hoewel 

aanvankelijk met iets meer aarze
ling werden ook seksisme en hete
rodwang aan dit snoer van 

tot een ongemeen stabiel arran
gement van ongelijkheden in 
sociale levens- en politieke han
delingskansen. We wisten of ver
moedden dat het door ons erva-

'er was een wereld te 
onrechtvaardige, democratisch 
illegitieme praktijken geregen. 
'De schaamte voorbij' kon pas 
later goed worden beschreven -

winnen' 

ren contrast in levenskansen veel 
verder ging dan extreme verschil-
len in materiële rijkdom. De daar-
aan verbonden verschillen in toegang tot onder
wijs, ontspanning en cultuur kenden we al van 
jongs af aan. Dom waren we zeker niet en 
meestal redelijk geïnformeerd. De sleutel
ervaringen uit onze vroege jeugd stonden nog 
fris in het gevoel en geheugen gegrift. De cultu
rele en symbolische orde waarin onze ouders, 
leraren en andere gezagsdragers ons probeerden 
te voegen, bood te weinig aanknopingspunten 
voor werkelijke vertroosting (voor ervaren pijn, 
gevoel van eenzaamheid en misschien ook al een 
beginnend, postpuberaal gevoel van sterfelijk
heid). De duidingen en vertroostingen van de 
heersende religies en culturen boden in ieder 
geval steeds minder houvast. Zij waren veeleer 
een bron van verveling en ergernis. Inspiratie 
werd vooral ontleend aan algemene humanisti
sche, libertaire en communale waarden: 'toleran
tie', 'respect voor andersdenkenden' 'jezelf kun
nen zijn', 'beschikking over eigen leven', 'autono
mie', 'vrijheid van denken en handelen', 'solidari
teit', 'rechtvaardigheid', 'gelijke toegangskansen 
tot relevante bronnen en beloningen', 'autentici
teit'. En dus omgekeerd, een sterk gevoel van 
afkeer van alle vormen van uitbuiting, onder
drukking, discriminatie en uitsluiting. Het poli
tieke stelsel van de geparlementariseerde partij-
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toen door vallen en opstaan 
bekrompenheid in culturele en 
seksuele praktijken goeddeels 
overwonnen was. Ook of mis-

schien wel juist in ultieme en intieme kwesties 
komt wijsheid net als de uil van Minerva: laat, 
meestal pas tegen de avond. Maar ook de avon
den behoren tot het leven. 
Jong waren we dus, maar er was ook een wereld 
te winnen. Een wereld die weer eens helemaal 
opnieuw uitgevonden leek te moeten worden. 
Als student behoorde je tot de happy few die de 
rat race in het lagere en middelbare onderwijs 
hadden overleefd. Deze schoolse 'prestaties' had
den soms verdacht veel weg van echte grote 
'overwinningen'- als men ze in detail beschrijft, 
zijn ze niet meer te onderscheiden van nederla· 
gen. De existentialistische mode was weliswaar 
voorbij, maar in Sartre's God en de duivel kon 
men dit soort gedachten al lezen. 
Laten we enige afstand nemen. Zij waren dus 
jong en de wereld lag open, of beter: zij wilden 
de bestaande machtsverhoudingen openbreken. 
Zij zochten naar referentiekaders en interpreta· 
tieschema's waarmee zij hun eigen tegenstrijdige 
ervaringen konden evalueren, waarmee zij de 
gevestigde orde konden kritiseren en leidraden 
konden vinden voor hun eigen politieke hande· 
len. Het politiek-culturele en intellectuele land
schap aan het eind van de jaren zestig bood hier· 
voor een beperkt aantal aanknopingspunten. Die 
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aanknopingspunten werden vooral in het verle
den, en soms zelfs in een behoorlijk ver verleden 
gevonden. Later zouden zij van Hegel en Marx 
leren dat dit de gebruikelijk list was waarmee de 
'dialectiek van de geschiedenis' opereerde. Elke 
generatie die nieuwe vormen van samenleven en 
samendenken probeert te ontwikkelen, grijpt 
daarbij terug op oudere vormen en gedachten. 
De burgerlijke revolutionairen rond Robespierre 
hulden zich in de kleren van de mythe van Spar
tacus en de socialistische revolutionairen rond 
Lenin en Trotzki trokken de historische kostuums 
van de Franse Jacobijnen aan (Robespierre en 
Danton). Maar in welke historische kostuums kon
den de anti-burgerlijke, anti-etatistische revolu
tionairen van 1968 zich verkleden? Hoe konden 
zij aan de beperktheid van hun daden en idealen 
een wereldhistorische betekenis geven? En hoe 
slaagden zij erin door een beroep op de oude en 
vergane glorie van de 'grote' revolutionaire en 
kritische voorbeelden uit het verleden toch te 
claimen dat zij een of dé politiek-morele en intel
lectuele kracht voor de toekomst waren? 
Geen historicus is nog in staat geweest een over
tuigend en gedetailleerd beeld te schetsen van de 
elementen die rond 1968 leidden tot die explo
sieve alchemie in het politieke, culturele en intel
lectuele leven. Goede interpretaties van histori
sche gebeurtenissen worden meestal geschreven 
door mensen die voldoende afstand hebben ten 
opzichte van de feitelijke gebeurtenissen (dus 
een zekere 'distantie'), maar die tevens over een 
grote dosis persoonlijke ervaring of inlevingsver
mogen beschikken om alle kwesties 'van nabij' 
(dus 'inlevend' en 'begrijpelijk') op te schrijven. 
Voorlopig is er voldoende ruimte voor een tame
lijk vrijzinnige omgang met de vraag wat aan het 
eind van de jaren zestig precies leefde onder de 
nieuwe politiek-culturele en intellectuele genera
tie die direct na de tweede wereldoorlog werd 
geboren. Ik zal me beperken tot een paar notities 
over de rol van het utopisch denken. 

Wending naar het socialistisch 
denken 

Tegen het einde van de jaren zestig zochten veel 
politiek en theoretisch geïnteresseerde jonge 
intellectuelen houvast bij de socialistische en 
communistische kritiektraditie. De radikaal
democratische en libertair-socialistische traditie 
van politiek denken en handelen boden de 
meeste aanknopingspunten voor de articulatie 
van hun eigen politieke waarnemingen en revo
lutionaire aspiraties. De maatschappijkritiek van 
Marx leek daarvan een pièce de résistance te zijn. 
Het was een leerstuk dat in Nederland lange tijd 
ve>rdrongen was. Nadat het ontdaan was van spin-
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rag en stalinistische vervormingen zouden we 
getuigen worden van een ware renaissance van 
een marxistisch gekleurde maatschappijkritiek, 
die als inspiratiebron zou dienen voor oppositio
neel en revolutionair handelen. 
De structuur van de samenleving waarin wij leef
den deed zich aan ons voor als een kolossale 
opeenstapeling van sociale ongelijkheden. Het 
was een maatschappij waarin als voorheen de 
kapitalistische arbeidswijze domineerde. Aan de 
socialistische traditie werd de gedachte ontleend 
dat de kapitalistische klassenverhoudingen de 
basisvorm zijn van alle sociale ongelijkheids- en 
machtverhoudingen. Het bestaan van klassen 
werd opgevat als de collectieve sociale uitdruk
king van exploitatie. Klassenrelaties en -conflic
ten zijn het resultaat van de wijze waarop uitbui
ting is belichaamd in de sociale structuur van een 
samenleving.1 Er waren diverse intellectuele 
motieven om zich hiermee bezig te houden. Klas
sen zijn van belang omdat zij niet alleen door col
lectief handelen ontstaan, maar hierdoor ook 
worden gereproduceerd en getransformeerd. 
Vanuit dit algemene perspectief hebben vele 
sociale wetenschappers analyses gemaakt van de 
klassen en klassefracties in diverse maatschappij
formaties en historische tijdperken, van de voor
waarden en vormen van klassenstrijd, van de 
mechanismen van klasseformatie en van het ont
staan van politieke en syndicale klasse-organisa
ties. Maar het is in dit verband veel interessanter 
om na te gaan wat de normatieve redenen waren 
om zich met de klassenproblematiek in te laten. 
Conservatieven proberen te bewijzen dat klasse
delingen universele en tijdloze fenomenen zijn. 
Zij beweren dat het bestaan van klassen een 
'functionele maatschappelijke vereiste' is. In deze 
optiek zijn klassen een natuurnoodzakelijk gege
ven. Conservatieven beroepen zich hierbij op het 
eeuwige verschil in 'functionele importantie' van 
maatschappelijke posities: zij prijzen de zegenin
gen van een stelsel waarin wij door klassespeci
fieke allocatiemechanismen uiteindelijk toch 
allen terecht komen in de positie die wij verdie
nen. Liberalen beschouwen klassenconflicten als 
een noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste 
maatschappelijke dynamiek en als een medicijn 
tegen de verstarrende gevolgen van sociale nivel
lering. Een vergaande reductie van machtsver
houdingen tussen de klassen is misschien wel 
mogelijk, maar de prijs die men hiervoor moet 
betalen is te hoog. Bij moderne sociaal-democra
ten overheerst de opvatting dat het bestaan van 
klassen mede verantwoordelijk is voor de onge
lijke verdeling van 'inkomen, kennis en macht'. 
De oorzaken van deze ongelijkheid kunnen wel
iswaar nooit helemaal worden geëlimineerd, 
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maar de effecten ervan kunnen en dienen wel 
sociaal beteugeld worden. De libertair-democra
tische socialisten en communisten tenslotte bena
deren het bestaan van uitbuitings-en klassenver
houdingen als een fundamenteel historisch en 
dus veranderbaar gegeven. Klassenstructuren als
mede de programma's en praktijken van bewe
gingen die zich op deze basis organiseren, wer
den vanuit de normatieve doelstellingen van het 
socialisme of communisme uitermate kritisch 
beoordeeld. 
De radikaal-democratische en libertair-socialisti
sche beweging van de jaren zestig sloot aan bij dit 
laatste perspectief: sociale ongelijkheden werden 
gethematiseerd in het perspectief van de moge
lijke overwinning van klassentegenstellingen 
door collectief politiek handelen. Het achterlig
gende normatieve uitgangspunt daarvan is dat 
alle individuen over gelijke vrijheden dienen te 
beschikken om hun capaciteiten optimaal te kun
nen ontwikkelen zonder dat hieruit privileges 
ontstaan. Het bestaan van exploitatieve klassen
verhoudingen werd beschouwd als een van de 
meest fundamentele barrières die de realisering 
van deze gelijke vrijheden van alle individuen 
blokkeren. Klassenverhoudingen werden dus 
behandeld als een historisch vergankelijk en te 
overwinnen maatschappelijk verschijnsel. Het 
daaruit voortvloeiende programma laat zich 
raden: het opheffen van de klassespecifieke 
belemmeringen die de gelijkevrijheden van alle 
individuen in de weg staan. Het politieke refe
rentiepunt waren de maatschappelijke emancipa
tiebewegingen en in het bijzonder de arbeiders
beweging die zich richtten (of zouden moeten 
gaan richten) op de afschaffing van het kapitalis
tische klassenstelsel. 
Ik heb de normatieve oriëntatie die men aanhing 
in zeer algemene termen beschreven. Het krijgt 
pas handen en tanden wanneer men het contras
teert met twee rivaliserende normatieve optie
ken. Ten eerste met het normatieve principe van 
'sociale gelijkheid' dat in de socialistische traditie 
centraal staat. Het probleem was en is dat dit ega
litaristisch principe vaak niet duidelijk genoeg 
wordt afgebakend van een egalitaire nivellering, 
dat wil zeggen een streven naar een toestand 
waarin alle maatschappelijke bronnen en alle 
beloningen gelijk verdeeld zouden zijn. In anti
socialistische propaganda werd dit gestileerd tot 
het afschrikwekkende beeld van een volledig 
gelijkgeschakelde maatschappij. Het gelijkheids
beginsel waarvoor de nieuwe generatie van liber
tair-democratische socialisten/communisten 
opteerde, benadrukte daarentegen dat het ging 
om het slechten van maatschappelijke barrières 
waardoor een werkelijke individualisering aan 
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gene zijde van klassedwang mogelijk werd. Het 
ging er dus enerzijds om gelijke kansen tot stand 
te brengen om verschillende vermogens van indi- 1 

viduen optimaal te kunnen ontwikkelen (dus 
zover mogelijk, zonder afbreuk te doen aan 
gelijke rechten en gelijke kansen van anderen). 
Anderzijds ging het om de realisering van distri~ 
butieve rechtvaardigheid in de zin van een belo~ 
ningsstructuur die zich primair oriënteert op de 
individueel en collectief gedifferentieerde 
behoeften. 
Een tweede, en zo mogelijk nog belangrijker spe~ 
cificatie was de afbakening ten opzichte van het 
in de liberale traditie gekoesterde meritocrati
sche principe (in werkelijkheid een combinatie 
van het prestatieprincipe en het principe van de 
kansengelijkheid). In de liberale traditie stond en 
staat nog steeds het meritocratische verdelings~ 
principe centraal. Volgens het 'zuivere' prestatie~ 
principe dient iedereen naar individuele presta~ 
ties te worden beloond; daarbij wordt veronder
steld dat er sprake is van feitelijke 'gelijkheid van 
sociale, juridische en politieke toegangskansen'.2 

Indien men consequent aan dit principe zou vast~ 
houden, is dit niet alleen onverenigbaar met 
fJmiliale erfelijke overdracht van eigendommen, 
maar natuurlijk ook met exploitatieverhoudin
gen. In de liberale traditie werd en wordt dit uit~ 
gangspunt echter meestal zodanig aangepast dat 
het wél verenigbaar is met burgerlijke eigen
doms- en klassenverhoudingen, en dus ook met 
de hierin verankerde uitbuitingspraktijken. Het 
normatieve uitgangspunt dat door de nieuwe 
generatie linkse intellectuelen en politici gefor~ 
muleerd werd, verzette zich tegen een dergelijke 
'burgerlijke halvering' van het meritocratische 
principe en nam de eis van de feitelijke (dus niet 
alleen juridische) gelijkheid van kansen normatief 
en programmatisch serieus. 

Pretenties van de marxistische 
maatschappijkritiek 

Zoals gezegd ging de opkomst van nieuwe demo~ 
cratische en socialistische protestbewegingen 
gepaard met een toenemende belangstelling 
voor een 'kritische maatschappijtheorie'. Volgens 
Max Horkheimer was een kritische theoreticus 
slechts in één ding geïnteresseerd: "het bevorde~ 
ren van een ontwikkeling die moet leiden tot een 
maatschappij zonder uitbuiting" .3 Dit klinkt 
natuurlijk 'overdreven' en 'eenzijdig' in de oren 
van intellectuelen wier denkkader volledig bin
nen de huidige academische muren is gevormd. 
Maar voor jonge oppositionelen die rond 1968 
het politiek-intellectuele toneel betraden, sloot 
deze gedachte naadloos aan bij hun eigen gevoel. 
Hieruit ontstond een relatief grote interesse voor 
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het marxistische programma van klassenanalyse. 
In de marxistische onderzoekstraditie werd klas
senanalyse niet onpartijdig, als onschuldige aca
demische bezigheid bedreven: de historische 
mogelijkheid en normatieve wenselijkheid van 
een maatschappij zonder uitbuiting en klassen 
werd in dit project principieel meegedacht. 
Bovendien werd grote nadruk gelegd op de ver
binding van theoretische studies met het poli
tieke emancipatiestreven. Het was dus vooral een 
politiek project van transformatie van kapitalisti
sche verhoudingen in de richting van socia
lisme/communisme. 
Over deze globale stootrichting leek in de nieuw 
gevormde 'linkse' kringen een relatief grote over
eenstemming te bestaan. Aansluiting bij de 
marxistische traditie van maatschappijkritiek en 

1 revolutionerende politiek betekende echter ook 
dat men erfgenaam van oude controverses werd. 
De meningen liepen al snel uiteen: niet alleen 
over de aard en de mate van de verbinding tussen 
theorievorming en het praktisch politieke streven 
naar socialisme/communisme, maar ook over de 
aard van het socialistische project zelf en over de 
definities van 'socialisme' respectievelijk 'commu
nisme'. 
Als we zo'n kwart eeuw later terugkijken op de 
oppositionelen van de generatie '68 dan valt 
onmiddelijk op dat er nogal veel verwacht werd 
van een kritische maatschappijtheorie. Zo werden 
aan een klassenanalyse meestal drie functies of 
politieke implicaties toegedicht. In werkelijkheid 
waren dit zeker geen feitelijk gerealiseerde func
ties, maar- nogal pretentieuze- politieke claims. 
De analyse van klassenverhoudingen zou het ten 
eerste mogelijk moeten maken uitspraken te 
doen over het perspectief van een klassenloze 
maatschappij. Zij zou dus antwoorden moeten 
geven op de vraag wat er op het spel staat bij een 
transformatie van de maatschappij in socialis
tisch/communistische richting. Een omvattend 
onderzoek van de politieke krachtsverhoudingen 
tussen de klassen zou het ten tweede mogelijk 
maken uitspraken te doen over het revolutionaire 
subject, dat wil zeggen over de actoren die in 
staat zijn om de bestaande klassenverhoudingen 
te doorbreken. Het zou dus de maatschappelijke 
krachten moeten kunnen identificeren die poten
tieeliactueel in staat zijn de transformatie van de 
burgerlijke maatschappij in socialistische richting 
te voltrekken. Tenslotte zou een klassenanalyse 
het mogelijk moeten maken uitspraken te doen 
over de politieke handelingsstrategie van de 
arbeidersbeweging en over alternatieve typen 
van socialistische 'klassepolitiek'. Zij zou dus van 
groot gewicht zijn voor de strategische discussie 
ov~r de manier waarop revolutionaire of radicale 
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emancipatiebewegingen door de barrières van 
burgerlijke klassenstaten kunnen breken naar 
een democratisch-libertair socialisme/commu
nisme. Verwacht werd zelfs dat men concrete uit
spraken zou kunnen doen over handelingsstrate
gieën die de politieke eenheid van de transfor
matieve actoren bevorderen (zoals 'actie-eenheid 
van de arbeidersklasse' en 'bondgenotenpoli
tiek') teneinde het blok van de heersende 
klasse(n) te isoleren, te fragmenteren en uitein
delijk te breken. Verwacht werd bovendien dat 
juist een klassenanalyse inzicht zou geven in de 
mogelijkheden en problemen bij de politieke con
structie van een nieuw, emancipatorisch blok en 
dus direct kon bijdragen aan de formatie van een 
front van maatschappelijke krachten dat cohe
rent en krachtig genoeg was om de beoogde 
socialistische transformatie te realiseren. 
Deze drie claims werden ook in socialistische krin
gen steeds meer als een politiek probleem erva
ren. In de discussies die in links-socialistische krin
gen vanaf eind jaren zestig tot eind jaren zeven
tig werden gevoerd, kwamen deze problemen 
nog niet erg scherp aan de orde. De renaissance 
van de klassentheorie richtte zich in eerste instan
tie tegen de miskenning en ideologische verdrin
ging van klassentegenstellingen in burgerlijke 
maatschappijen. Deze kritiek werd gestimuleerd 
door onvrede met de traditioneelliberale en con
servatieve verklaringen van sociale ongelijkheden 
(en binnen de universiteiten vooral door de steri
liteit van de functionalistische en consensustheo
retische sociologieën). Er werden scherpe theore
tische en empirische kritieken geformuleerd op 
vereenvoudigde opvattingen over de tegenstel
ling tussen loonarbeid en kapitaal. Door een 
nauwkeuriger bestudering van Marx' kritiek van 
de politieke economie werden meer gedifferen
tieerde analyses van de klassenstructuren van het 
moderne kapitalisme gestimuleerd. Maar de eer
der genoemde politieke implicaties van derge
lijke analyses bleven nogal vaag (en waren soms 
helemaal afwezig). 
In de jaren tachtig laaiden opnieuw discussies op 
over het socialistische perspectief en over de fei
telijke dan wel potentiële 'dragers' van sociale 
emancipatie en de actoren van de politieke stra
tegie. Nieuwe protestpotentiëlen die zich mani
festeerden in democratische, feministische, ecolo
gische en vredesbewegingen leken de arbeiders
klasse als maatschappijveranderende kracht te 
verdringen. De oude randgroepentheorie werd 
vervangen door een lof op de 'nieuwe sociale 
bewegingen' en er werden voorbereidingen 
getroffen om het 'afscheid van het proletariaat' 
te vieren. Aan de klassenmatige kenmerken van 
het ideologisch/utopisch programma en de poli-



tieke strategie, en aan de sociale basis van de 
'movimento' werd meestal geen aandacht meer 
besteed. De vraag naar de rol en betekenis van 
klassekrachten in politieke emancipatiebewegin
gen werd vervangen door een (steeds meer ritu
ele) verwijzing naar de veelvoudigheid en onher
leidbare complexiteit van de conflictvelden. Het 
zou voldoende zijn de verschillende conflictvel
den niet meer tegenover elkaar te stellen of een 
bepaald conflictveld te verabsoluteren; de rela
tieve autonomie en de eigensoortige politieke 
dynamiek en effectiviteit van diverse strijdterrei
nen en -bewegingen moesten worden erkend. De 
discussies spitsten zich steeds meer toe op een las
tige en nogal omvattende vraag: wat zijn de 
mogelijkheden om in kwalitatief onderscheiden 
maatschappelijke conflictvelden (loonarbeid en 
kapitaal, verhoudingen tussen de seksen, oorlog 
en vrede enzovoort) een politieke synthese tot 
stand te brengen tussen de protestpotentiëlen 
die op deze velden ontstaan (arbeiders-. vrou
wen-, vredesbeweging enzovoort) en tussen hun 
respectievelijke politieke programma's, collec
tieve identiteiten en ideologieën ('socialisme', 
'feminisme', 'pacifisme', 'ecologisme' enzo
voort)? Ik zal hier zelfs geen poging doen om het 
begin van een antwoord op deze vraag te geven. 
In plaats daarvan wil ik iets langer blijven stilstaan 
bij de betekenis van utopische dimensies in het 
maatschappijkritische denken en handelen. 

Perspectief van een klassenloze 
maatschappij 

Utopie als 'droom van het goede, zonder midde
len tot uitvoering daarvan' (Fourier) wordt ook 
vandaag de dag vaak afgedaan als leeg gezwets, 
als iets dat in een heel verre toekomst ligt, maar 
dat toch nooit gerealiseerd kan worden. Vooral 
na het openlijke debacle van de staatssocialisti
sche regimes die altijd pretendeerden een zekere 
route te volgen naar 'eilanden van geluk', is het 
belachelijk maken van einddoelen die ook maar 
iets verder gaan dan de stappen die vandaag en 
morgen genomen kunnen worden, tot gemeen
plaats van postmodernistische intellectuelen 
geworden. Wijst dit op een algemene verande
ring van het moderne tijdsbewustzijn? Zijn de 
utopische krachten soms uitgeput? Heeft de uto
pische energie zich teruggetrokken van het histo
rische denken? Volgens Jürgen Habermas is dit 
inderdaad het geval. 
"De horizon van de toekomst is samengetrokken 
en heeft zowel de tijdgeest als de politiek diep
gaand veranderd. De toekomst is negatief 
gekleurd; op de drempel naar de eenentwintigste 
eeuw tekent zich een schrikwekkend panorama 
af van een wereldwijde bedreiging van algemene 
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levensbelangen: de spiraal van de wapenwed· 
loop, de ongecontroleerde verspreiding van kern· 
wapens, de structurele verarming van de ontwik· 
kelingslanden, werkloosheid en groeiende sociale 
ongelijkheid in de westerse landen, milieuproble· 
men en grootschalige, met catastrofale risico's 
werkende technologieën vormen de trefwoorden 
die via de massamedia tot het openbaar bewust· 
zijn zijn doorgedrongen. De antwoorden van de 
intellectuelen weerspiegelen, in niet geringere 
mate dan die van de politici, radeloosheid" 
[Habermas 1985/9:33 e.v.- De nieuwe onover· 
zichtelijkheid en andere opstellen. Meppel/ 
Amsterdam]. 
Of men deze diagnose nu onderschrijft of niet, 
één ding lijkt wel vast te staan: in ontwikkelde 
kapitalistische maatsch3ppijen met een parle· 
mentair-democratische staat is de idee van socia· 
lisme of communisme als een alternatieve vorm 
van civilisatie steeds meer verdrongen door 
andere thema's en toekomstperspectieven. Een 
klassenloze maatschappij lijkt meer en meer een 
utopische illusie. Voor grote delen van de wer· 
kende klassen in het Westen is de notie socia· 
lisme-communisme geen wenkend perspectief, 
maar zwaar belaste geschiedenis en een actuali· 
teit met een hoge hypotheek. In belangrijke 
zones van Oost-Europa is de idee van socialisme 
a Is een toekomstige maatschappij gediscredi· 
teerd door jarenlange onderdrukking in naam 
van het socialisme. Voor velen was dit reden 
genoeg om verder af te zien van de identiteit als 
'socialist' of 'communist'- zij zijn ontnuchterd en 
als 'realisten' besteedden zij verder geen aan· 
dacht meer aan discussies over 'wereldlijke para· 
dijzen'. 
Voor linkse intellectuelen ging dit 'afscheid van 
de utopie' vaak gepaard met een 'afscheid van 
het marxisme'. Ernst BI och heeft er al eerder op 
gewezen dat het 'afscheid van het marxisme' (en 
van de daarin belichaamde 'concrete utopie') een 
ideologische formule is voor een afscheid van 
elke serieuze sociale beweging.4 Zijn protest 
tegen het afscheid van de utopie eindigde met de 
stelling dat er nooit een teveel aan concrete uto· 
pie kan bestaan. Tegen het einde van de eeuw 
lijkt er voor velen geen levensvatbaar alternatief 
voor het kapitalisme meer te bestaan. De teloor· 
gang van de repressieve vormen van bureaucra· 
tisch collectivisme in de voormalige landen van 
het Sovjet-blok heeft bij velen het idee bevestigd 
dat het socialisme- in welke vorm dan ook- geen 
serieus alternatief is voor het kapitalisme. Sterker 
nog: de ineenstorting van het Oosteuropese 
'socialisme met het totalitaire gezicht' heeft er 
veeleer toe geleid dat de legitimiteit van de ka pi· 
talistische klassenverhoudingen werd versterkt. 
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Ook sommige kritische sociale wetenschappers 
hebben zich er inmiddels van laten overtuigen 
dat men beter kan accepteren dat er in de maat
schappij altijd klassenrelaties zullen bestaan en 
dat het daarom contraproduktief is om politieke 
programma's te ontwerpen of te steunen waarin 
afschaffing van uitbuitingsverhoudingen wordt 
bepleit. Ook voor hen is 'afschaffing van klassen' 
weer een negatief gewaardeerde utopie gewor
den en ligt de toekomst besloten in de terugkeer 
naar de meer bescheiden idealen van het Fabia
nisme.s 
Tegen deze achtergrond vinden sommige socialis
tisch georiënteerde auteurs het tegenwoordig 
noodzakelijk opnieuw nadruk te leggen op socia
lisme/communisme als toekomstige klassenloze 
maatschappij. Socialisten van diverse pluimage 
zijn het erover eens dat een attractief of 'ideaal' 
socialisme/communisme in de wereld van van
daag nergens bestaat. De reëel bestaande 
(staats)social ismen waren hiervan - ondanks 
perestroika en economische hervormingen, 
afbraak van eenpartijenstelsels en alle andere 
initiatieven richting democratische rechtsstaat -
nog lichtjaren verwijderd. 
Bij de profilering van nieuwe socialistische of 
communautaire toekomsten spelen zowel norma
tieve als institutionele problemen een rol. In nor
matief opzicht zou een afbakening moeten wor
den gemaakt ten opzichte vangeëxalteerde uto
pistische opvattingen, waarin morele wensen 
geïmmuniseerd worden tegen elke wereldlijke 
calculatie, omdat- zoals Ernst Bloch al opmerkte 
-de bouwkosten bij luchtkastelen geen rol spe
len. Escapistische simplificaties van de bestaande 
wereld leiden immers slechts tot overgemorali
seerde en ondercomplexe utopieën. In institutio
neel opzicht is er een meer exacte behoefte aan 
een realiseerbare institutionele specificatie van 
een socialistische toekomst. Het probleem is 
natuurlijk een flexibele balans te vinden tussen 
normatieve en institutionele aspecten. Anar
chisme en fabianisme zijn de logische consequen
tie van overaccentuering van een van beide 
polen. 
De marxistische traditie werd altijd van twee kan
ten tegelijk aangevallen. Het werd door utopis
ten bekritiseerd omdat het door haar passie voor 
politieke problemen utilitaristisch beperkt zou 
zijn. Maar het werd ook van utopisme beschul
digd vanwege de onpraktische vaagheid van haar 
voorstellen voor maatschappelijke verandering. 
Dit is een dilemma van alle serieuze hervormings
politiek. Wanneer de voorstellen die je doet te ver 
van de directe maatschappelijke werkelijkheid 
afwijken, worden zij door veel mensen als uto
pisch afgedaan. Maar wanneer de voorstellen 
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dichter bij het bestaande komen, of wanneer er 
verschillende etappes van verbetering worden 
onderscheiden, worden zij als apologetisch en 
oninspirerend afgedaan. 
Het klassieke marxisme stond in het algemeen 
zeer sceptisch ten opzichte van blauwdrukken 
voor een socialistische of communistische toe
komst. Voor Marx was socialisme per se geen ide
aal dat door deze of gene wereldverbeteraar was 
uitgevonden en ook geen geanticipeerde toe
stand die slechts gerealiseerd hoefde te worden. 
Hoewel het begrip 'klassen loze maatschappij' een 
centrale, zo niet dé centrale rol vervulde in zijn 
voorstelling van een alternatieve maatschappij6, 
ging Marx hier nooit uitvoerig op in en !iet hij 
belangrijke problemen buiten beschouwing. Hij 
kritiseerde de utopisch socialisten zoals Saint. 
Simon, Fourier en Owen, die het formuleren van 
'tegenmodellen' voor de bestaande maatschappij 
als centrale praktische en theoretische opdracht 
beschouwden.7 Marx stelde de analyse van de 
bestaande maatschappelijke tegens tellingen in 
hun ontwikkeling centraal en was uitermate 
voorzichtig met prognoses.8 De alternatieve klas
senloze maatschappij behandelde hij zeer sum
mier. Wanneer hij zich hierover uitliet, ging hij 
eerder in op de voorwaarden9 en belemmeringen 
dan op de (positieve) kenmerken van een klas
senloze maatschappij .10 Zijn definitie van com
munisme als eindpunt van socialistische transfor
matie is dus primair negatief van aard: zij wordt 
gekenmerkt door afwezigheid van klassen, 
afschaffing van de onderschikking van het indi
vidu aan de arbeidsdeling, afsterving van de staat 
en verdwijning van warenverhoudingen. 
Vooral in de marxistisch geïnspireerde socialisti
sche traditie heeft men zich lange tijd overwe
gend rigoreus afgegrensd van het utopische den
ken: alle utopische concepties zouden immers 
slechts bedoeld of onbedoeld uitmonden in de 
afwijzing van het 'socialisme als wetenschap' .11 

De ruimte die door deze utopie-abstinentie werd 
geschapen, zou door niet-getransformeerde res
tanten uit de utopisch socialistische traditie wor
den opgevuld. Ook in het socialisme dat weten
schappelijk wilde zijn, leidden thema's zoals 'ver
vanging van de regering over mensen door het 
beheer van dingen' (geleend van Saint-Simon) en 
'afschaffing van de arbeidsdeling' (Fourier) een 
hardnekkig bestaan. Utopische denkbeelden en 
projecties over een toekomstige 'ideale' samenle
ving worden meestal gekenmerkt door een grote 
eenvoud en door harmonie. In veel gevallen ont
lenen de utopisten de maatstaven waaraan ze 
zich oriënteren aan voorbeelden uit andere -
voorkapitalistische of arcadische - tijdperken. 
Vanuit een moderne, complexe maatschappij pro-



beren zij het 'ware' socialisme terug te vinden in 

de geborgenheid van een voorkapitalistische 
maatschappijvorm en de vervreemding op te hef
fen door het herstel van een organische eenheid 
van arbeid en leven. Dergelijke vereenvoudigin
gen waren zeker geen stimulans om meer gedif
ferentieerde concepties uit te werken voor socia
listisch beheer en besturing van economie en 
staat. En dat is zeker niet het geval als men ver
wacht dat staatszaken in socialistisch-communis
tische maatschappijen zo simpel worden dat elke 
kokkin het staatsbestuur kan controleren (zoals 
Lenin nog betoogde). De erfenis van het marxis
tisch denken over institutionele vraagstukken -
zoals de verhouding tussen producenten- en con
sumentendemocratie, sociale en politieke demo
cratie, directe en vertegenwoordigende democra
tie, interne en externe democratische controles -
is daarom nogal onontwikkeld gebleven, ook na 
meer dan tachtig jaar ervaring in staatssocialisti

sche landen. 
Zonder serieus onderzoek naar institutionele 
vraagstukken zal elke politieke toekomst aan 
gene zijde van een parlementair kapitalisme 
geblokkeerd blijven. Het socialisme verkeert 
allang niet meer in een staat van onbevlekte ont
vangenis. Dit werd nog eens onderstreept door 
het economische, politieke en morele bankroet 
van de staatssocialistische stelsels van de voorma
lige Sovjet-Unie en haar satelieten. Men kan zich 
ergeren aan het triomfalisme van ideologen die 
deze dramatische en voor velen traumatische 
ervaringen hebben omgemunt in een lofzang op 
de superioriteit van de kapitalistische stelsels. En 
men kan zich ook vermaken met de lyrische 
bewoordingen waarin voor de x-ste keer 'hét 
socialisme' of 'hét communisme' ten grave wordt 
gedragen. Als men vandaag de dag nog als socia
list of communist serieus genomen wil worden, 
dan kan men zich niet meer beperken tot een ab
stract betoog over normatieve uitgangspunten 
en globale politieke doelstellingen. Wie nog een 
'wenkend' socialistisch perspectief in leven wil 
houden, zal veel concreter moeten aangeven 
welk type economische ordening, welke vormen 
van politieke en sociale democratie en welk soort 
culturele vernieuwing nastrevenswaardig zijn. 
Een socialisme dat incognito blijft, zal met weinig 
aanhangers tevreden moeten zijn. 

Tussen droom en daad 
In Nederland kennen we het probleem in deze 
formulering: "Tussen droom en daad staan wet
ten in de weg en praktische bezwaren ... " En we 
weten ook wat hiervan het gevolg is: we worden 
verscheurd tussen dromen die onrealiseerbaar lij
ken en vooruitzichten waar bijna niemand een 
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zier om geeft. Ik heb hiervoor gewezen op het 

feit dat men zich vooral in de marxistisch geïnspi
reerde socialistische traditie lange tijd sterk nega
tief heeft afgeschermd van het utopische denken. 
Marx' scherpe kritiek op 'utopisch socialistische' 
politici en intellectuelen die zich inspannen om 
een afbeelding van de toekomstige socialistische 
orde te schetsen, heeft een grote invloed gehad. 
Het socialisme moest tot 'wetenschap' worden 
verheven en daarom zou het overbodig en zelfs 
gevaarlijk zijn om 'recepten voor de gaarkeukens 
van de toekomst' te bedenken.12 Sommige 
marxisten leken er zelfs trots op te zijn dat ze niet 
nadachten over de toekomst. De utopie van een 
andere toekomst bleef echter een integrerend 
(en intrigerend) onderdeel van het socialisme. 
Maar deze aardse heilsleer vervulde een nogal 
dubbelzinnige rol. Naarmate de socialistische 
beweging zich verder institutionaliseerde en tot 
op zekere hoogte in de burgerlijke maatschappij 
en staat werd geïntegreerd, verwaterde deze uto
pie, maar groeide haar expressieve gewicht.13 
In tegenstelling tot de jaren rond 1968 wordt van
daag de dag van verschillende kanten gepleit 
voor een verdergaande utopie-abstinentie. De 
verschrompeling van de negentiende eeuwse uto
pieën wordt niet gezien als een betreurenswaar
dig feit, maar als een min of meer noodzakelijke 
consequentie van een algehele 'ontideologise
ring' in de postmoderne tijd. Het postmoderne 
individu zou zodanig zijn gefragmenteerd dat het 
zich überhaupt niet meer in Grote Verhalen kan 
herkennen en zich niet meer door Fantastische 
Utopieën laat inspireren. Deze trendy opvatting 
van 'het einde van de grote verhalen' zou men 
ook wat nuchterder kunnen formuleren. In de 
mate dat het proces van individualisering van de 
levensverhoudingen in de burgerlijke maatschap
pij zich doorzet, leidt dit tot een zekere 'interne 
pluralisering' van de subjecten: zij zijn meer gede
centreerde, gedetotaliseerde actoren geworden 
met meervoudige positionaliteiten (die steeds 
moeilijker zijn te herleiden tot die ene Allesver
klarende Positionaliteit) en partiële identiteiten 
(die zich steeds slechter laten integreren in die 
ene Allesomvattende Identiteit). En in de mate 
dat er tevens sprake is van een 'interne democra· 
tisering' van de subjecten weigeren zij om de oor
zaken van maatschappelijke problemen tot één 
Achterliggende Oorzaak of één Overkoepelend 
Probleem te herleiden. Als men dit wil opvatten 
als 'het failliet van alle Grote Verhalen', dan bete
kent dit slechts dat er sprake is van een toene· 
mende weerstand tegen gesloten (hiërarchisch 
gecentreerde) en totaliserende (reducerende) 
wereldbeelden en toekomstvisies. Het afscheid 
van inmiddels toch al verschrompelde negen· 



tiende eeuwse 'totale' of 'integrale' utopieën is 
aan het einde van de twintigste eeuw zeker geen 
b•treurenswaardig feit. Het heeft niet alleen 
rurnte geschapen voor 'liberalen zonder burger
li]<heid', 'socialisten zonder benepen parlemen
té·isme' en 'religieuzen zonder god', maar ook 
vu1r 'communisten zonder heilsstaat', 'pacifisten 
zu1der vijand' en voor 'democraten zonder 
respect voor kapitalistische eigendomsverhoudin
gl::'n'. Deze specifieke vormen van ontideologise
ring betekenen echter nog niet het einde van alle 
utopieën. In ieder geval kunnen sociale emanci
P<tiebewegingen zich niet ongestraft distantië
nn van elke vorm van utopie.14 

Vier dilemma's rond utopie 
l•r afsluiting zal ik hier een viertal problemen 
a~r1stippen. 

a) De ruimte die geschapen wordt door een rigo
rf: JZe utopie-abstinentie wordt meestal opgevuld 
d·.or verouderde of niet getransformeerde res
t;;lten uit de negentiende eeuwse utopische tra
dl1·ie. Ik denk hierbij niet alleen aan de bekende 
thf>ma's van de 'afschaffing van de arbeidsdeling' 
e11 'vervanging van de regering over mensen door 
h•:·t beheren van zaken', maar ook aan de verab
sc lutering van de principes van 'directe democra
ti•:'' (tegenover louter representatieve democra
tit~) en van 'sociale democratie' (tegenover louter 
politieke democratie), en aan het verabsoluteren 
v<.'n 'egalitaire principes' (tegenover libertaire 
principes). Niet-getransformeerde utopische 
denkbeelden over een toekomstige 'ideale' 
samenleving worden vaak- onbewust- beheerst 
dcor twee basisthema's. Het eerste thema is een
voud en transparantie: de aanname dat de com
plexiteit en mate van functionele differentiatie 
v .. m zo'n samenleving veel geringer is of dient te 
z•jn dan die van het kapitalistische heden, en dat 
zij alleen al daarom doorzichtig en relatief mak
k~lijk bestuurbaar is of zou moeten zijn. Het 
t\•,eede thema is harmonie: de aanname dat door 
hf:t verdwijnen van klasse-exploitatie, politieke 
onderdrukking, discriminatie en sociale (uit)slui
tfl;lgen er geen basis meer zou (moeten) bestaan 
V'JOr maatschappelijke conflicten, en dus ook 
geen noodzaak meer voor instituties en mecha
ni;men van conflictregulatie.15 De harmonieuze 
eenvoud van dergelijke utopieën maakt begrijpe
lijk waarom deze zo goed kunnen worden 
gebruikt als een vehikel voor een regressief 
rr.mantisch verlangen naar een gemoedelijke her
irvoering in het organische geheel van een agra
nsche of zelfs feodale maatschappij. Ditis-zoals 
Bourdieu in zijn analyse van de politieke ontolo
gie van Heidegger heeft opgemerkt - slechts de 
k 'erzijde van de met haat doordrenkte angst 
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voor alles wat zich tegenwoordig als een drei
gende toekomst aandient: het kapitalisme en het 
marxisme, het kapitalistisch materialisme van de 
bourgeoisie en het goddeloze rationalisme van 
de socialisten. Regressieve of achterwaarts 
gerichte utopieën zijn het produkt van een speci
fieke verwerking van moderniteitsangsten en -
tegenspraken. 
Tot nu toe zijn er weinig pogingen gedaan om 
utopische en pragmatische denkstijlen te combi
neren en om te zetten in een politiek programma 
waarin belangenbehartiging binnen bestaande 
maatschappelijke contexten organisch wordt ver
bonden met de transformatie van deze contex
ten. Een van de uitzonderingen hierop is die van 
Roberto Unger. Hij formuleerde een tamelijk 
gedifferentieerde en stimulerende conceptie van 
'realistische paden van contextuele verandering' 
waarin hij deze beide genres van programmatisch 
denken probeert te combineren. Hij werkte dit uit 
in een inspirerend programma voor een krachtige 
democratie ('empowered democracy'). Daarin 
worden discussies over idealen (abstracte norma
tieve principes, zoals vrijheid en democratie) 
gecombineerd met een analyse van de diverse 
actuele of mogelijke institutionele vertalingen 
van deze principes. Het fascinerende van zijn ana
lyses ontstaat niet alleen door verbinding tussen 
(institutionele en imaginaire) maatschappijstruc
turen met programmatische alternatieven en 
door de combinatie van normatieve en institutio
nele aspecten. Het ontstaat vooral ook door dui
delijke verwijzingen naar activiteiten "die men
sen in staat stellen om (individueel of collectief) 
terug te vechten, tegen de gevestigde kaders van 
hun levens- om zich tegen deze kaders te verzet
ten en ze te herscheppen" [Unger- Social Theory: 
lts Situation and lts Task. 1987: 11]] 
b) Het bestaan van utopische denkbeelden en 
mentaliteiten is op zichzelf zeker geen teken van 
zwakte van een sociale beweging. Dit geldt niet 
alleen voor klassespecifieke bewegingen (zoals 
de arbeidersbeweging), maar ook voor moderne 
sociale emancipatiebewegingen. De relatieve 
kracht van een sociale beweging is veeleer afhan
kelijk van de wijze waarop deze utopische 
momenten worden 'bezet' en in welk politiek 
perspectief zij worden gearticuleerd. Politieke 
fantasie en utopische denkbeelden blijven nooit 
ongeorganiseerd 'op straat' liggen. De politieke 
fantasie van mensen kan met reactionaire poli
tieke inhouden worden bezet. In analyses van het 
fascisme wordt hierop terecht met grote nadruk 
gewezen. De fascistische modellering van collec
tieve fantasieën kon alleen maar succesvol wor
den omdat het socialisme er niet in was geslaagd 
vergelijkbare utopieën en aspiraties positief te 
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'bezetten', dat wil zeggen te integreren in een 
concreet maatschappijbeeld en handelingsstimu
lerend programma. In politieke analyses van de 
ontstaansvoorwaarden en relatieve effectiviteit 
van het moderne nee-nationalisme zou dit pro
bleem een centrale plaats moeten innemen.16 
c) De 'verwetenschappelijking van het marxisme' 
heeft geleid tot verkortingen van het revolutio
naire perspectief en met name tot een reductie 
van zijn oorspronkelijke, zeer omvattende liber
taire aspiraties. Van feministische kant werd al 
vaker opgemerkt dat de houding van utopisch
socialisten ten opzichte van vrouwenbevrijding 
superieur was aan die van het latere 'wetenschap
pelijk socialisme'. Daarbij wordt o.a. verwezen 
naar de Owenistische visie van een maatschappij 
die bevrijd is van deformaties van zowel klasse
exploitatie als seksuele onderdrukking. Zo is Bar
bara Taylor [Eve and the New Jerusalem. London. 
1985] van mening dat deze visie in moreel en poli
tiek opzicht superieur is aan die van de latere 
generaties marxisten die deze ambitie loslieten in 
de naam van wetenschap en proletarische revolu
tie. Deze superioriteit van het Owenistische per
spectief moet overigens met een korreltje zout 
worden genomen: gecollectiveerd huishoudelijk 
werk was weliswaar onderdeel van het Owenisti
sche plan, maar het werd feitelijk overwegend 
door vrouwen en soms door kinderen verricht. 
d) De rigareuze afgrenzing ten opzichte van het 
utopische denken heeft niet alleen geleid tot een 
miskenning of onderschatting van de politieke 
kracht van utopieën. Het leidde ook tot een blinde 
vlek voor analyses van de grondslagen en werking 
van utopische bewustzijnsvormen. In ieder geval 
werden er lange tijd geen of nauwelijks serieuze 
analyses gemaakt van het probleem van de utopie 
en van het utopische bewustzijn. Het moderne 
utopie-onderzoek concentreert zich op de in het 
alledaagse leven ervaren discrepantie tussen 
mogelijkheid en werkelijkheid, die zich met name 
doet gelden wanneer bijzonder belangrijke basis
behoeften van individuen niet bevredigd kunnen 
worden. Deze discrepantie leidt tot een conflictu
euze relatie tussen utopie en levenspraktijk. Con
flicten tussen feitelijke levensstijl en geïmagi
neerde utopie hoeven niet altijd tot een sociaal 
isolement te leiden. De ervaring van deze span
ningsverhouding kan onder bepaalde omstandig
heden ook leiden tot een progressieve verande
ring van de persoonlijke identiteit en soms zei fs 
tot meer of minder omvattende politieke hande
lingsmodellen en tot politiek protest. De richting 
van deze 'biografische herstructurering' en de 
kans dat er politieke handelingsmodellen ont
staan, is niet alleen afhankelijk van de concrete 
levenssituatie van een persoon, van de bronnen en 
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vaardigheden waarover deze beschikt, van leeftijd 
en sociale klassepositie. Het is echter ook en 
vooral afhankelijk van de vraag in hoeverre 
iemand erin slaagt het nieuwe, in eerste instantie 
slechts geanticipeerde, perspectief praktisch te 
realiseren. Het utopische moment lijkt in ieder 
geval belangrijker te worden wanneer de betrok· 
kenheid van individuen bij sociale bewegingen 
een vastere vorm aanneemt. Tijdens zo'n biografi· 
sche herstructurering bieden sociale bewegingen 
niet alleen groepsbescherming aan individuen, 
maar worden zij ook in staat gesteld ervaring op 
te doen met praktische solidariteit. Sociale bewe· 
gingen verkleinen hierdoor de feitelijke of 
gevreesde risico's die verbonden zijn aan de onze· 
kerheid over de concrete dagelijkse werkelijkheid 
van een alternatieve sociale levensvorm. In uto· 
pieën krijgen compenserende en protestgeoriën· 
teerde handelingsmodellen een grotere betekenis 
dan resignatieve, worden collectieve vormen van 
levensorganisatie sterker benadrukt dan individu
ele en neemt de mate van politiek engagement 
toe. Individuele en maatschappelijke utopieën 
bevatten dus een belangrijk protestpotentieeL De 
kritieke vraag is natuurlijk onder welke voorwaar
den uit dit protestpotentieel een politieke veran
deringspraktijk ontstaat. Ik vrees dat we daar nog 
weinig zicht op hebben. Er is nog onvoldoende 
onderzocht welke individuele handelingsmotie
ven precies tot politieke activiteit, berusting dan 
wel onthouding leiden. We weten dat algemene 
structurele kenmerken (positionele gegevens) 
n<1uwelijks betrouwbare informatie geven over de 
omstandigheden die uiteindelijk een politiserings
of depolitiseringsproces bevorderen of remmen. 
Tot nu toe werd deze lacune meestal overbrugd 
met de ontevredenheidshypothese. Maar er wor
den steeds meer vraagtekens gezet bij deze hypo
these.17 Wat de betekenis is van 'onvrede' voor 
politiek handelen is nog steeds onduidelijk: 
onvrede verschaft immers geen helderheid over 
de achterliggende handelingsmotieven. Het 
gevolg hiervan is dat ook het verband tussen 
sociaal-structurele en sociaal-psychologische, en 
tussen individueel-biografische en macro-poli
tieke verklaringen tamelijk zwak blijft. 
Als deze laatste noties enig hout snijden, dan ben 
ik misschien toch niet zo ver afgeweken van de 
oorspronkelijke bedoeling van dit artikel: ik wilde 
slechts aannemelijk maken dat de utopische 
lading van de bewegingen die rond 1968 het poli
tieke toneel betraden, van doorslaggevend 
belang waren voor hun aantrekkingskracht en 
creativiteit. Waarom zouden sociale en politieke 
emancipatiebewegingen 25 jaar later niet van 
deze 'les' gebruik kunnen maken? 

Albert Benschop 



Noten: 
1 Lie voor een uitvoerige bespreking van klassen

analytische onderzoekstradities: Benschop, Klas
sen - Ontwerp van een transformationele klas
senanalyse. Amsterdam 1993. En voor sociale 
ongelijkheden: Veit Bader/Aibert Benschop, 
Ongelijk-heden. Groningen 1988. Voor de titel 
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zie noot 14. 
De heersende prestatie-ideologie is een veelkop
pig monster. De meritocratische ideologie geldt 
als maatstaf en garantie van de legitimiteit van 
sociale ongelijkheden in de moderne burgerlijke 
maatschappijen. Deze ideologie is samengesteld 
uit twee op elkaar betrokken principes: het pres
tatieprincipe en het principe van de kansenge
lijkheid. De logica van het meritocratische recht
vaardigheidsmodel is dat de ongelijke verdeling 
van beloningen gelegitimeerd wordt (a) door 
een verwijzing naar verschillen in de prestatie
vereisten van de verschillende posities en (b) 
door het postulaat van de rechtvaardige -
1mmers universalistische criteria volgende- rege
ling van de toegang tot ongelijke status. Binnen 
dit normatieve kader wordt de mate van belo
ningsverschillen niet gelegitimeerd. De merito
cratische ideologie leeft van de pretentie dat met 
de postulaten van kansengelijkheid en prestatie
rechtvaardigheid het hele complex van sociale 
ongelijkheden kan worden gerechtvaardigd. De 
sterk verspreide (gematigde) egalitaire houding 
stelt op normatief vlak grenzen aan de geldig
heid van meritocratische principes. Het legitimi
teitstekort heeft in eerste instantie betrekking 
op de mate van beloningsongelijkheid. 
Max Horkheimer, Kritische und traditionelle Kri
tik. 1937:274. 
Bloch, Das Prinzip Hoffnung. 1974/89:79. Evenals 
Karl Mannheim hanteert ErnstBlocheen kritisch 
utopiebegrip. Zij hebben beide geprobeerd de 
utopie te reinigen van de bijsmaak van 'uto
pisme' en rehabiliteerden de utopie als (onver
dacht) medium voor het ontwerpen van alterna
tieve levensmogelijkheden, die in het historisch 
proces zelf in aanleg aanwezig moeten zijn. Het 
politiek werkzame historische bewustzijn is altijd 
uitgerust met een utopisch perspectief. Ideolo
gieën zijn politieke talen die ongelijkheden cog
nitief en normatief versluieren, stabiliseren en 
versterken. Utopieën zijn politieke talen die 
ongelijkheden onthullen, aanvallen en gericht 
zijn op hun minimalisering. Deze gedachten zijn 
onlangs uitvoerig uitgewerkt door Veit Bader in 
zijn boek Collectief handelen (Groningen 1992). 
Een standaardmodel voor deze argumentatie 
vind men in het boek Class van Richard Scase uit 
1992. 
Het 'grote doel' van de klassenstrijd is de eman
cipatie van de arbeidersklasse. De strijd voor de 
emancipatie van de arbeidersklasse is volgens 
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Marx "geen strijd voor klassenvoorrechten en 
monopolies ... maar voor gelijke rechten en 
plichten en voor de vernietiging van alle klasse
heerschappij" [MARX, MEW 17:440- Algemene 
statuten en het bestuursreglement van de Inter
nationale Arbeidersassociatie]. Het 'ware geheim 
van de proletarische beweging' is dus niet de 
'gelijkmakerij van de klassen' - dat is logische 
onzin die onmogelijk gerealiseerd kan worden
maar veeleer de afschaffing van de klassen" 
[MEW 16:349]. 
Marx en vooral Engels spraken overigens vaak 
met groot respect over de oude utopisten. Engels 
beschouwde hen als eerzame voorlopers van het 
'wetenschappelijk socialisme' [in: Van utopie tot 
wetenschap]. Het kritisch-utopische socialisme 
en communisme van Saint Simon, Fourier en 
Owen werd in Het communistisch manifest als 
volgt gesitueerd: "De fantastische schildering 
van de toekomstige maatschappij ontstaat in een 
tijd dat het proletariaat nog hoogst onontwik
keld is, dus zelf zijn eigen positie nog fantastisch 
opvat, ontstaat uit zijn eerste drang vol voorge
voel naar een algehele omvorming van de maat
schappij .... De betekenis van het kritisch-utopi
sche socialisme en communisme staat in omge
keerde verhouding tot de historische ontwikke
ling. Naarmate de klassenstrijd zich ontwikkelt 
en vormt, verliest dit fantastische daarboven ver
heven zijn, deze fantastische bestrijding daar
van, alle praktische waarde, iedere theoretische 
grond" [MARX, Manifest:77]. 
De conflictuele toespitsing van de tegenstellin
gen in het kapitalisme beschouwde Marx als de 
belangrijkste voorwaarde voor het ontstaan van 
een klassenloze maatschappij. Daarom noemde 
hij zijn theoretische hoofdwerk Het Kapitaal en 
niet 'oproep voor het socialisme'. Marx' princi
piële weigering om een concreet toekomstbeeld 
te schetsen, komt pregnant tot uiting in zijn 
briefwisseling met Domela Nieuwenhuis die aan 
hem de vraag had voorgelegd, wat er in Neder
land zou moeten gebeuren als hier de revolutie 
zou uitbreken. Marx antwoordt dat hij deze 
vraag niet kan beantwoorden omdat het Neder
land nog zeer ver van de revolutie is verwijderd. 
Wat men op een bepaald moment in de verre 
toekomst zal moeten doen, zal op dat moment 
zelf uitgemaakt moeten worden. Het kan niet 
worden geanticipeerd omdat het nog verborgen 
ligt in 'het nevelland van de toekomst'. Kortom: 
we kunnen van de toekomst nooit meer weten 
dan datgene wat zich in het heden als mogelijke 
toekomst aftekent. De rest is pure speculatie 
[MEW 35:159-60- 22 febr. 1881] 
Bij de voorwaarden wordt met name de mate
riële basis benadrukt: "De organisatie van de 
revolutionaire elementen als klasse veronderstelt 
dat alle produktiekrachten die zich in de schoot 
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van de oude maatschappij konden ontplooien 
volledig ontwikkeld zijn" [MARX, MEW 4:181 -

Das Elend der Philosophie]. Zowel de overwin
ning van de 'oude' arbeidsdeling als een drasti
sche verkorting van de arbeidsdag ('rijk der 
noodzakelijkheid') veronderstellen in deze visie 
een bepaald ontwikkelingsniveau van de techni
sche, kwalificatorische en coöperatieve produk
tiekrachten. 

10 Voor de statistici onder ons: er zijn ijverige 
onderzoekers (zoals Peter Ludes) die een statis
tisch overzicht geven van alle passages waarin 
Marx zich op de een of andere manier uitlaat 
over 'communisme als klassenloze maatschappij'. 
Daaruit blijkt dat Marx inderdaad vaker verwijst 
naar directe voorwaarden (21 0-215 keer) en 
belemmeringen (meer dan 50 maal), dan naar 
kenmerken van een klassenloze maatschappij 
(ongeveer 150 maal). 

11 Lenin was hierop zeker geen uitzondering. "Een 
ieder weet dat het wetenschappelijk socialisme 
geen eigenlijke toekomstperspectieven heeft 
geschilderd; het heeft zich beperkt tot de analyse 
van de moderne burgerlijke maatschappijorde, 
tot het onderzoek van de ontwikkelingstenden
sen van de kapitalistische maatschappijorganisa
tie, en uitsluitend hiertoe" [Lenin, LW 1:187-9-
Was sind die 'Vo/ksfreunde']. 

12 Karl Kautsky, de ongezalfde paus van de Tweede 
Socialistische Internationale, heeft deze 
gedachte min of meer gecodificeerd. De socialis
tische partij was volgens hem alleen maar in staat 
op basis van feitelijke gegevens voorstellen te 
doen voor de verandering van de bestaande 
maatschappij; alle op vooronderstellingen geba
seerde suggesties over de contouren van een toe
komstige maatschappij waren volgens hem zin
loos, het waren slechts fantasieën of dromen Dit 
weerhield Kautsky er overigens niet van een 
prachtige historische studie te publiceren over 
Thomas More en zijne utopie. Daarin herhaalt hij 
zijn opvatting dat het utopisch socialisme slechts 
een politiek stimulerende betekenis heeft in een 
maatschappelijke situatie waarin niet alleen de 
'materiële voorwaarden' ontbreken voor de 
realisatie van de geconstrueerde idealen, maar 
ook de sociale beweging, de georganiseerde 
revolutionaire krachten die nodig zijn om de 
beoogde omwenteling door te voeren. Zo lag 
volgens hem ook het noodlot van More besloten 
in het feit dat hij wel intellectueel in staat was 
een probleem van zijn tijd aan de orde te stellen, 
maar dat in de maatschappij waarin hij leefde 
nog niet de 'materiële voorwaarden' tot de 
oplossing gegeven waren [KAUTSKY 1903:274]. 

13 De dubbelzinnige werking van de utopie in de 
socialistische beweging heeft al vele pennen in 
beweging gebracht. Bart Tromp heeft gewezen 
op de samenhang tussen de politiek inhoudelijke 
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uitholling van de socialistische utopie en haar 
toenemende expressieve functie. "Naarmate de 

kloof tussen praktijk en retoriek toeneemt, 
groeit de expressieve functie van de utopie" 
[Tromp, Volkskrant, 30.12. 1989]. Hij benadrukt 
dat het socialisme als de utopie van een totaal 
andere maatschappij geen enkele politieke 
inhoud heeft: het zou alleen maar dienen om het 
zicht op de werkelijke prestaties van de sociaal
democratische bewegingen te verdoezelen. In 
zijn visie heeft het democratisch socialisme zich 
van deze dubbelzinnigheid kunnen bevrijden 
door de utopie in te ruilen voor het ideaal. "De 
utopie is een maatschappelijke orde die zo ver 
van de bestaande af staat, dat het noch zeker is 
of die kan bestaan, noch duidelijk hoe ernaar te 
streven vanuit het bestaande. Het ideaal is daar
entegen een regulerend principe, dat richting en 
bezieling geeft aan het dagelijks handelen." 
Tromps benadering is gebaseerd op een nogal 
kunstmatig onderscheid tussen utopie en ideaal 
als twee mogelijke inspiratiebronnen van poli· 
tiek. Utopieën zijn er altijd al in verschillende 
vormen en maten geweest: van zeer abstracte, 
als geloofsartikelen gepresenteerde opvattingen 
over een alternatieve maatschappij tot zeer con
crete, als handelingsoriëntaties geformuleerde 
opvattingen over de relatie tussen hervorming 
en structurele maatschappijverandering. Het 
probleem is dus niet zozeer dat utopie en ideaal 
door elkaar heen worden gebruikt, maar dat er 
verschillende typen van utopieën/idealen met 
elkaar worden vermengd en tegen elkaar uitge
speeld. (a) Utopieën en idealen verschillen ener· 
zijds in hun normatieve inhoud. Zij kunnen bijv. 
egalitair, meritocratisch, libertair, communautair 
of democratisch worden gelegitimeerd. Boven· 
dien kunnen zij in meer of mindere mate 
omvangrijk dan wel beperkt zijn: van integrale 
utopieën/idealen waarin 'bevrijding van elke 
vorm van uitbuiting, onderdrukking en discrimi· 
natie' wordt voorgesteld tot aan reducerende 
utopieën/idealen waarin de ultiem denkbare 
toekomst wordt voorgesteld als een maatschap· 
pij waarin niemand meer het recht heeft een 
ander uit te buiten, inclusief de hoop dat daar· 
mee andere machtsverhoudingen vanzelf wel 
zullen verdwijnen. (b) Utopieën en idealen ver· 
schillen anderzijds naar mate van precisie en m.n. 
in institutionele concretisering. Van uiterst 
dunne, slechts abstract normatief geformuleerde 
utopieën tot aan zeer nauwkeurig uitgewerkte, 
economisch en strategisch becalculeerde en insti· 
tutioneel gepreciseerde alternatieven. 

14 Waar utopie-abstinentie toe kan leiden, is in 
drastische bewoordingen door Habermas gefor· 
muleerd. "Wanneer de utopische oasen uit· 
drogen zal zich een woestenij van banaliteit en 
radeloosheid verbreiden. Ik blijf bij mijn these 



dat het zelfbewustzijn van de moderne tijd, net 
als voorheen, aangespoord wordt door een 
bewustzijn van de actualiteit waarin het histo
risch en het utopisch denken met elkaar zijn ver
smolten" [Habermas 1985/9:53]. 

15 We kennen allemaal die huiselijke romantische 
voorstelling van het huwelijk als een gemeen
schap die zowel vrij is van hiërarchie als van con
flicten. Er zijn weinig mensen die hieraan nog 
geloof hechten, maar er is ook nog geen duide
lijke alternatieve conceptie ontwikkeld die dit 
traditionele ideaal kan vervangen. De utopisch 
socialistische en communistische ideeën over een 

49 

herboren menselijkheid zijn slechts de collectieve 
historische tegenvoeter van het romantische 
huwelijksideaaL 

16 Ook conservatieve politici beseffen wat de poli
tieke betekenis en werking van idealen is. Mar
garet Thatcher spiegelde haar onderdanen een 
schitterende toekomst voor, nl. "het paradijs van 
onroerend- goedbezitters en aandeelhouders". 

17 Hetzelfde geldt voor analyses die vertrekken 
vanuit de theorie van relatieve deprivatie. Daarin 
wordt meestal een veel te rechtlijnige, directe en 
onbemiddelde overgang van ontevredenheid 
naar collectief handelen verondersteld. 

Het 1968-gevoel 
De wereld bewoog, de muziek hield even de adem 1n. 

Als i1 je mij nou vraagt: wat deed jij 
kon::mt er een wirwar van beelden 
ba'.Jwen. Een deel daarvan klopt bij 
n\f't. Veel van wat in mijn hoofd 
zit <>Is "typisch" 1968, blijkt hele-

in 1968, dan 
en geluiden 
nader inzien 

met This Wheel's on fire Bob Dylan nieuw leven 
inbliezen, en Joe Cocker met With a fittie help 
trom my friends aan de Beatles een nieuwe 

dimensie gaf. 
Die "upgrading" van Dylan en de 

mti,al niet in 1968 gebeurd te zijn, 
zel'fs niet in de jaren zestig. Marius Ernsting Beatles was wel nodig, want 1968 

was ook het jaar waarin Bob Dylan 
met John Wesley Harding, na het 19tti8 is kennelijk een symbool: 

veel van wat eraan wordt toege
rekend is in werkelijkheid daarna 
g~neurd, op de drempel naar de 

THEMA "masterpiece" Blonde on Blonde 
in 1966, zijn terugtocht inzette, en 
de Beatles met "nette" hits als 
Lady Madonna en Hey Jude hun 
vuur leken te doven, alhoewel zij 

jarn zeventig. Om maar een paar 
vt.-·rbeelden uit de popmziek te 
nu~men: Woodstock was in 1969, Deja Vu van 
Crcsby, Stills, Nash and Young verscheen in 1970, 
R) Cooder begon in 1971, de Eagles en Roxy Music 
ir1 972. 
Ht1 concert voor Bangla Desh (George Harrison
Er 1 Clapton: While my guitar gently weeps, uit
slag\-\) vond plaats in 1972. 
1%8 was voor de popmuziek eigenlijk maar op 
beperkte schaal adembenemend: het was het jaar 
Vaï Astral Weeks van Van Morrison, later door 
hem wel benaderd maar nooit meer overtroffen, 
en het door merg en been snijdende Cheap Thrills 
van Janis Joplin, het was het jaar van het spraak
m,Jkende White light!White heat van de Velvet 
Ur,derground . het jaar ook waarin Jimi Hendrix 
ml:'t All a/ong the watchtower en Julie Driscoll 
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in 1969 nog een keer fors opflakkerden met het 
prachtige Abbey Raad. 
En tenslotte was 1968 ook het jaar waarin som
migen even pas op de plaats maakten: de Byrds 
hadden dat jaar geen hit, evenmin als David 
Bowie, Stevie Wonder, of the Who (die trouwens 
een jaar daarna onverbiddelijk toesloegen met de 
rockopera Tommy). 
"Music in 19681acked any real identity of its own, 
for there we re few new stars, though the year did 
produce some fine songs". zo vat een Engelse 
pop-encyclopedie het overzicht van 1968 samen. 

Is het verhaal daarmee uit? 
Wie geïntrigeerd is door de verhouding tussen 
maatschappelijke ontwikkeling en de weerklank 



daarvan in de popmuziek kan zich daar natuurlijk 
niet bij neerleggen. 
1968 was het jaar van de aanslagen: 
-op Rudi Dutschke (het was Pasen in Berlijn, stom
toevallig, we kampeerden in de sneeuw, en 
maakten nadat het schot gevallen was de hevig
ste rellen mee ooit meegemaakt: "Springer hat 
mitgeschossen! ", in Oost-Berlijn werden we, 
"kleine Ru di Dutschkes", bijna nog vijandiger 
bejegend dan in West) -op Robert Kennedy 
(''Some people see things and ask why, I see many 
chances and ask why not") -en op Martin Luther 
King ("I have a dream: free at last, free at last, 
thank God almighty, we're free at last!"). 

En misdaad loonde: Richard Milhouse Nixon, de 
anti-communistische houwdegen uit de tijd van 
McCarthy en Eisenhower, werd tot president van 
de VS gekozen. 
1968 was natuurlijk het jaar van de studentenop
standen in Berkeley en Parijs, van de rellen rond 
de Democratische Conventie in Chicago. 
Het was kortom het jaar van de straat, van Street 
Fighting Man van de Stones, die met hun album 
Beggars Banquet te kennen gaven niet op de 
terugtocht te zijn, geen pas op de plaats te 
maken, maar de tekenen van de tijd, en ook hun 
plaats daarin, te kennen: 

"ev'rywhere I hear the sound 
of marching charging feet boy, 
cause summer's here and the time is right 
tor fighting in the street boy, 
but what can a paar boy do 
'xcept to sing tor a rock and rol/ band, 
cause in sleepyLondon town 
there's ju st na place tor 
street fighting men". 

En ziedaar, er ontstond een heuse muzikale dis
cussie met de Beat les, die toch al de naam hadden 
wat verder af te staan van het gewone volk dan 
de Stones. De Stones waren het ware schrikbeeld 
voor de kleinburgers, en dus geadoreerd door 
iedereen die daar wel eens flink tegen aan wilde 
trappen. 
De Beatles hadden het niet zo op revolutie: 

"You say you want a revolution 
Wel/, you know 
we all want to change the world. 
You tel/ me that it's evolution, 
Wel/, you know 
we all want to change the world. 
But when you talkabout destruction, 
Don't you know that you can count me out. 
Don't you know it's gonna be alright, 
Alright." 

Alsof je je opa hoort! 
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1968 was ook het jaar van de doorbraak van de 
soul, en dus van prachtige uitingen van black 
awareness in de popcultuur, zoals Aretha Frank
lin's Respect! en in Otis Redding's Sittin'on the 
doek of the bay: 

"lleft my home in Georgia, 
headed tor the Frisco bay, 
I had nothing to live tor, 
looks like nothing's come my way; 
sa l'm just sittin' on the doek of the bay 
watching the tide rol/ in, 
/'m sittin' on the doek of the bay, 
wastin 'time ... ". 

Kan het het troostelozer, kan het mooier? 

Wie 1968 zegt zegt Vietnam, toen al jaren sym
bool voor hardnekkig verzet tegen de brute 
suprematie van een vermeende supermacht; zegt 
in dat jaar vooral My La i, symbool voor het diep
tepunt dat bruutheid daarin kon bereiken: 
ongeremd, zinneloos technologisch geweld, 
overal rook en vuur, de daders ver weg, 
een naakt meisje daarvoor op de vlucht, 
het ultieme demasqué van het vijandbeeld. 

Na de Kerstbombardementen onder Johnson kon 
het kennelijk nog erger, zo leek Nixon te willen 
bewijzen. Maar niet lang meer: het verzet erte
gen, de weigering eraan deel te nemen (een heel 
net voor de opvang van Vietnam-weigeraars ont
stond in Canada en Europa), de bloedstollende 
verhalen en ervaringen van de veteranen, de 
ontelbare doden en gewonden: getuigen van 
geweten en de weigering het te sussen. 
Country Joe and the Fish hekelde de oorlogsmen
taliteit, die zich daartegenover staande pro
beerde te houden: 

"And it's one, two, three, 
what are we fighting tor? 
Don't ask me I don't give a damn, 
next stop is Vietnam 
And it's five, six, seven 
Open up the pearly gates 
Wel/, there ain't na time to wonder why, 
Whoopie, we're all gonna die." 

De groeiende weerzin, en de onmogelijkheid te 
winnen wat bij voorbaat verloren was, eer en 
respect, dwongen Nixon op de terugtocht. Niet 
lang na 1968 startten vredesonderhandelingen in 
Parijs, en in 1975 werden uiteindelijk de laatste 
Amerikanen smadelijk uit Zuid-Vietnam verjaagd. 
In de schaduw van Vietnam was het ook al in 
1968, het was augustus, we lazen het, vloekend, 
in Frankrijk in de krant, dat die andere super· 
macht, de Praagse lente onder de voet liep. 



Tr.r,en tegen tanks, 
bft.:-men tegen bommen, 
de .achte krachten wisten toen nog niet 
dat wie in augustus een eind maakte aan de lente, 
zelf de winter niet kon ontlopen. 

Daarover ging toen geen popmuziek, want pop
muziek en westers kapitalisme, dat is haat en 
lie'.te tegelijk; maar popmuziek en communisme, 
ze r,adden eigenlijk niets met elkaar. En zo ging 
1968 pijlsnel voorbij, overvol met dagen die de 
we• eld anders maakten. De wereld van de poli
tie i~... de wereld van de oorlog, de wereld van 
gelijke rechten, de wereld van de generaties; ze 
rac1kten allemaal in een stroomversnelling, die tot 
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ver in de zeventiger jaren doorging. 
1968, voor je gevoel ging er qua dynamiek en ver
nieuwing eigenlijk weinig aan vooraf (of het zou 
Provo en de eeuwige belofte D66 moeten zijn). 
Hoeveel te meer zou erop volgen. 
Wat ik deed in 1968? 

De wereld schudde, 
en ik bewoog een beetje mee. 
Ik leefde het leven 
en het leven mij. 
En de muziek die daarbij hoorde 
houdt dat leven levend. 

Marius Ernstig is redacteur van P&C 

Van verbeelding naar 
de harde realiteit 

o, ·.amenle\Jing is permanent in beweging. Na 
het teadalisme kwamen de steden met hun bur
gerij. Op haar beurt gevolgd door de industriali
satie en het kapitalisme. Sociale 
en economische structuren wijzig-

er wel in slaagde zich keer op keer aan te passen 
aan de gewijzigde verhoudingen. 
Eind jaren zestig en begin zeventig beleefde 

West- Europa een van die perio
den waarin in een zwaar beroep 

den zich keer op keer. Techniek en 
wetenschap - denk aan de stoom
ma(hine - zijn de belangrijkste 

Ronald Atbers 
werd gedaan op het aanpassings-
vermogen van het maatschappe
lijke systeem. Na de jaren vijftig 

dri,·weren achter deze veranderin-
ger.L THEMA die in het teken stonden van de 

opbouw na de Tweede Wereld
oorlog, koos de nieuwe generatie Ma·chtsverhoudingen passen zich 

maar langzaam aan bij de nieuwe 
ma.atschappelijke verhoudingen. 
W;.;nneer de verdeling van de macht te veel 
afwijkt van de ontwikkeling in de maatschappij 
treden onvermijdelijk roerige perioden (revolu
tie·s) aan. Nieuwe groepen eisen hun deel van de 
mc1cht op. De ontwikkelingen in wetenschap en 
te(hniek verlopen in de twintigste eeuw steeds 
sn~c>ller. Starre politieke structuren staan vernieu
wingen in de weg, hetgeen vroeger of later leidt 
to• hun ondergang. De relatief geweldloze 
onwentelingen in Midden- en Oost-Europa zijn 
da,rvan het voorbeeld. Na de omwenteling is er 
de .;chterstand in een wereld waarin het westen 
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voor een levensstijl van genieten. 
Bloemen en liefde werd het 

motto. De jeugd zette zich af tegen de gevestigde 
orde. Dat was niet nieuw, want dat is in elke 
periode terug te vinden. Echter: kritische groe
pen, hoe klein ook, vonden gehoor bij brede 
lagen van de jongeren en ook bij ouderen. De 
oorlogen in Vietnam en in Algerije, emancipatie 
van zwarten en vrouwen en later ook van andere 
bevolkingsgroepen vormden kernpunten van ver
zet. De eisen van vrede, emancipatie, maar vooral 
het verlangen naar meer democratische structu
ren deden het gezag op zijn grondvesten schud
den. 



Drie ontwikkelingen 
Drie ontwikkelingen die een rol spelen om 'mei 
1968' te kunnen begrijpen waren: een verkleining 
van de wereld, een toenemende complexiteit van 
de maatschappij en een verschuiving van welvaart 
naar welzijn. De informatiestromen namen snel 
toe. Steeds meer van de wereld kwam in de huis
kamer. De telefonie breidde uit, buitenlandse 
radiozenders kwamen binnen het bereik en de 
televisie was sterk in opkomst. Men was niet lan
ger aangewezen op 'van horen zeggen' wat 
betreft gebeurtenissen buiten het dorp of de 
stad. Beelden van de oorlog in Vietnam gaven een 
veel indringender beeld van de verschrikkingen 
dan verslagen in kranten of op de radio. Veel 
Amerikanen vinden nog altijd dat ze de oorlog 
aan het thuisfront verloren door de televisiebeel
den. Ook de toenemende mobiliteit verkleinde de 
wereld. De burgerluchtvaart nam snel in omvang 
toe, het autobezit steeg explosief. 
Mensen konden steeds sneller en 
verder reizen en andere landen en 
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bepaald niveau van welvaart te bereiken. In de 
jaren zestig was het elementaire niveau van wel· 
vaart bereikt. Niemand hoefde zich meer zorgen 
te maken over de voorziening van het dagelijkse 
eten, over huisvesting en ook de gezondheids
zorg was verregaand ontwikkeld. Bevrijd van 
deze dagelijkse problemen ontstond er ruimte 
om stil te staan bij andere problemen. Eigen ont· 
plooiing en geluk kwamen centraal te staan. Na 
de welvaart kwam het welzijn als belangrijk item. 
Alleen leven gaf geen bevrediging meer, het 
draaide om de kwaliteit van het bestaan. 

De jonge generatie 
Het was de jonge generatie die, onbelast met her
inneringen aan moeilijker tijden, zich als eerste 
op de kwaliteit van het bestaan en de levens
vreugde stortte. De macht van de bloemen (flo
wer power) bracht een levensstijl van het genie-

ten, die alleen mogelijk was 
omdat de elementaire voorzienin· 
gen in overvloed aanwezig 

culturen bezoeken. 
Ondertussen werd de maatschap
pij steeds complexer. Steeds hoog
waardiger technologieën deden 
hun intrede in bedrijven. De ken-

'het gezag delfde het 
onderspit' 

waren. Daarmee ontstond een 
jongerencultuur die scherp botste 
met de nijvere arbeidsmoraal van 
de ouderen. De materiële wel-

nis van het arbeidspotentieel 
kwam daardoor op een hoger 
niveau te liggen. Daarmee kreeg een deel van de 
arbeiders een sterkere positie. Door hun kennis 
en ervaring waren ze niet langer van de ene op de 
andere dag vervangbaar. Ook het besturen van 
het produktieproces werd ingewikkelder. De pro
duktie werd steeds grootschaliger, met alle pro
blemen die daar bij horen. Intuïtie was onvol
doende om in een bedrijf leiding te geven. Het 
besturen van bedrijven werd een vaardigheid die 
moest worden geleerd: bestuurskunde werd een 
studierichting. Bij de overheid voltrok zich een 
soortgelijke ontwikkeling. Het aantal hoger 
opgeleiden maakte een sterke groei door. Hun rol 
werd steeds belangrijker bij het besturen van de 
maatschappij. Het werd onvermijdelijk dat zij hun 
deel van de macht zouden gaan opeisen. Niet 
alleen de geldverschaffers, maar ook de deskun
digen gingen de maatschappij besturen. 
Beide ontwikkelingen, de kleinere en de com
plexere wereld, hadden misschien nog tot vrij 
geleidelijke en daarmee rustige veranderingen in 
de maatschappij kunnen leiden. Echter een derde 
ontwikkeling maakte de jaren zestig tot een roe
rige periode, die iedereen zich kan herinneren. 
Na de Tweede Wereldoorlog brak de periode van 
de opbouw aan. De economische crisis van voor 
de oorlog en de hongerwinter waren diep in het 
geheugen gegrift. Er werd hard gewerkt om een 
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vaart bood bovendien de moge· 
lijkheid aan mensen om zich los te 
breken uit bestaande structuren. 

De familie en de leefgemeenschappen waren niet 
langer essentieel als garantie voor een leefbaar 
leven. De organisatie van de samenleving in zui
len was niet langer noodzakelijk. De zuilen en 
aanverwante organisaties waren gebaseerd op 
onderlinge solidariteit. Door bij een groep te 
horen, kon gebruik worden gemaakt van onder· 
wijs, gezondheidszorg en liefdadigheid. Deze 
taken werden echter steeds meer door de over· 
heid overgenomen. Sociale voorzieningen namen 
de plaats van liefdadigheid in. De mogelijkheid 
om onafhankelijk te leven was een belangrijke 
voorwaarde voor de individualisering. De eigen 
ontplooiing was een belangrijk element voor
waarde voor een hoge kwaliteit van het bestaan. 
Maar ook verzet tegen de gevestigde orde 
behoorde daardoor tot de mogelijkheden. 
Het gezag delfde het onderspit. De legitimiteit 
van het gebruik van macht verdween. Het was 
niet langer mogelijk om een beroep te doen op 
het eigen gezag. Mensen eisten inspraak en 
argumenten. Omgangsvormen verruimden. 
Begrip voor andere dan gemiddelde waarden en 
normen vervingen de bestaande strakke normen. 
Het huwelijk kreeg een andere betekenis en 
andere leefvormen kwamen op. De beleving van 
sexualiteit veranderde. De positie van vrouwen 
en van achtergestelde groepen versterkte. 



"Ai die neigingen om zich boven anderen te stel
len worden nu sterker ingehouden: het honen 
var gebrekkige, lelijke of arme mensen, de ken
neiiJI<e minachting voor minderen of minderhe
den, het zelfingenomen vertoon van grotere ken
nis of rijkdom, hogere afkomst of rang, de zucht 
om anderen te overtreffen. Ambitie, wedijver, 
ee1·zucht tellen steeds meer als ondeugden. Niet 
dar mensen niet langer zouden proberen zich 
bo•. en anderen te verheffen, maar het wordt hun 
meer kwalijk genomen en ze proberen het ook te 
verbergen voor anderen en zelfs voor zichzelf. 
Mensen proberen nu vaker te doen alsof ze die 
ver heffing zelf niet hebben nagestreefd, maar 
als<.~f die hun zomaar ten deel gevallen is." Zo 
sch <'tst Abram de Swaan treffend de veranderin
geil in omgangsvormen die eind jaren zestig, 
be•,lin zeventig plaats vonden 1. In de verhouding 
tuY,en burgers en autoriteiten vond een soortge
lijlo verandering plaats. "Plaatselijke bestuurders 
zit .. , zich gedwongen om rekening te houden met 
de verlangens van actiegroepen en georgani
se(:·de buurtbewoners, en een rijk vocabulaire is 
op·,eschoten om deze onderhandelingen mee te 
bed1rijven: inspraak, participatie, medezeggen
schilp, hoorzitting, buurtoverleg ... " En ook in het 
bedrijfsleven dienen chefs, bazen, superieuren 
meer rekening te houden met meer verlangens 
van ondergeschikten. 
De Swaan benoemt deze ontwikkeling als een 
verschuiving van een bevelshuishouding naar een 
onderhandelingshuishouding. De verruiming van 
de omgangsvormen heeft echter ook nieuwe 
beperkingen met zich mee gebracht. Volgens De 
Swaan is niet langer van belang welke relaties zijn 
toegestaan, maar hoe de onderlinge verhoudin
gen zijn geregeld. 

Overleg en democratisering zijn de nieuwe bouw
stenen. Toch ontstaat er niet meer gelijkheid. 
On•dergeschikten mogen met hun bazen onder
handelen, kwaliteit van de arbeid mag een 
belangrijk item worden, de organisaties worden 
steeds groter en groter en de afstand tussen de 
centrale internationale directie waar de beslissin
gen vallen en de werkvloer wordt steeds groter. 
De studenten die de democratisering in de uni
ver·siteiten afdwongen zullen zich wel staande 
houden in de onderhandelingscircuits. Maar niet 
iedereen beschikt over de juiste discussietechnie
ker en de juiste netwerken van contacten. Ten
slote leidde het begrip voor het individu tot een 
uilfljende regelgeving in de sociale zekerheid en 
biJ ie overheid waarbij het liefst met elke indivi
du,le situatie rekening werd gehouden. Het 
ge,"olg was een geweldige bureaucratie waarin 
ve\•n er niet meer in slagen hun weg te vinden. 
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De burger verwacht van de overheid dat zij bena
derd wordt als individu, maar het overheidsappa
raat is niet in staat 15 miljoen individuen indivi
dueel te benaderen. Het maakt de kloof tussen 
bevolking aan de ene kant en sociale voorzienin
gen en overheid aan de andere kant alleen gro
ter. Als de burger niet verdwaalt in de regels en 
procedures, leidt het onvermijdelijk tot een cal
culerend gedrag. 
Een belangrijke keerzijde van de onderhande
lingshuishouding is de nieuwe afhankelijkheid. 
Mensen zijn afhankelijk van sociale zekerheid, 
gezondheidszorg en overheid. Een nieuwe laag 
van ambtenaren beslist over wel of geen uitke
ring, wel of niet ziek. Het is deze "zittende 
klasse", zoals Kees Schuyt dat noemt2, die beslist 
over het wel en wee van vele huishoudens. Pro
blemen worden vertaald in medische of psychi
sche termen, waardoor de burger de controle 
over het eigen wel en wee kwijt raakt3. 

De onmacht van de politiek 
Individualisering is niet hetzelfde als het ontstaan 
van grote aantallen individuen. Mensen zoeken 
naar een nieuwe identiteit4. Gemeenschappelijke 
kenmerken zoals ras, sexe, sexuele geaardheid of 
politieke opvattingen leidden tot nieuwe groeps
vorming. De zwarte bewustwordingsbeweging in 
de Verenigde Staten, het feminisme, de homobe
weging geven nieuwe identiteiten. Ze werden 
beschouwd als voorhoedes in de bewustwording 
van de individuele mens. 
Het verzet tegen de bestaande structuren in de 
jaren zestig uitte zich in politieke organisaties. De 
politieke kern van de jongeren maakte alles 
ondergeschikt aan de politiek. Velen sloten zich 
aan bij politieke partijen. Linkse splinterpartijen 
maakten een bloeitijd door. Binnen de PvdA ont
stond Nieuw Links. D'66 en PPR werden opge
richt. PSP en CPN werden overspoeld door jonge 
intellectuelen. Er bestond een heilig vertrouwen 
in de politieke maakbaarheid van de samenle
ving. De verbeelding moest aan de macht komen. 
Die verbeelding gekoppeld aan een democratise
ring van alle geledingen in de maatschappij zou 
de wereld vernieuwen. 

Al in de jaren zeventig ontstond een tegenbewe
ging. Zoals altijd vormden de jongeren een goede 
barometer die de aankomende veranderingen 
aangaf. De hippiecultuur werd gevolgd door de 
punk. Een stroming die weinig geloof hechtte aan 
de goedheid van de mens. Als die mens zo goed 
zou zijn, hoe kan het dan dat er nog steeds oor
log, armoede en uitbuiting in de wereld bestaan, 
vroeg de nieuwe generatie zich af. 'Anarchy in 
the UK' en 'God save the Queen and her fascist 
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regime' zongen d(. Sex Pistols. Een andere Engelse 
punkband van het eerste uur zong in 'London Cal
ling' over het uitbreken van een kernoorlog en 
gaven een andere elpee de naam Sandinista. Met 
hun omstreden naam Dead Kennedy's gaf een 
Amerikaanse punkband aan dat ook voor haar 
een eind gekomen was aan de hoop uit het Ken
nedy-tijdperk. De punkgeneratie geloofde niet in 
deze samenleving en zij plaatste zich erbuiten. 
'De mensheid is tot een schande geworden' zong 
Sex Pistols-zanger Johnie Rotten jaren later en 
vatte daarmee het beeld van de punks netjes 
samen. 
De teleurstelling van de punk-generatie in de 
bestaande politieke organisaties maakte dat zij 
zich niet in politieke partijen organiseerde. Voor 
de intellectuelen die zich inmiddels in de linkse 
partijen aan de top hadden genesteld, was de 
punkbeweging a-politiek. In hun vernauwde 
wereldbeeld hing politiek samen met politieke 
partijen. De ontkenning van het politieke protest 
leidde tot een isolatie van de jongeren. Het 
gewelddadige optreden van autonomen beves
tigde dat alleen maar. 
De punkbeweging stond echter niet alleen. Een 
algemene kentering trad op aan het eind van de 
jaren zeventig, begin tachtig. Er ontstond een 
onvrede met de praatcultuur waartoe de demo
cratisering was verworden. Mensen wilden daden 
zien. Zoals 'mei 1968' een symbool werd voor de 
omslag naar de onderhandelingshuishouding, zo 
werd de verkiezingscampagne voor de Tweede 
Kamer in 1982 het symbool van de reactie. 'No
nonsense', werd de strijdkreet waarmee de 
nieuwe premier Lubbers de verkiezingen inging. 

Ondertussen bereikte de politieke bewustwor
ding onder de bevolking haar hoogtepunt. Het 
begin van de jaren tachtig werd gekenmerkt door 
massale demonstraties en acties. Het breed 
gedragen verzet tegen de kruisraketten was hier
van hèt voorbeeld. Tegelijkertijd toonde zij ook 
de onmacht. De plaatsing werd niet ongedaan 
gemaakt. De verbeelding verloor van de realiteit. 
Andere voorbeelden volgden. Protesteren was 
een normale zaak geworden zonder dat de 
samenleving op haar grondvesten schudde. Het 
meest tekenend was de beperkte uitstraling die 
de bezetting van het ministerie van Onderwijs 
door enkele honderden studenten midden jaren 
tachtig had, in vergelijking met de bezetting van 
het Maagdenhuis. Het vermogen van de maat
schappij om zich aan te passen blijkt groter dan in 
de jaren zestig. De onmacht van de bevolking om 
de politiek te beïnvloeden versterkt echter de 
leegloop van de politieke partijen. Hierdoor staat 
de democratie onder zware druk. 
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Onverdraagzaamheid dreigt 
De no-nonsense van Lubbers stoelde op andere 
onvrede in de samenleving, zoals het verzet tegen 
de bureaucratisering van de overheid en de 
sociale voorzieningen. Het begrip voor andere 
opvattingen en de solidariteit met zwakkeren 
bestaan nog. Echter de vorm die dit heeft gekre· 
gen roept weerstanden op. Niet alleen diegenen 
voor wie de voorzieningen bedoeld zijn maken er 
gebruik van. Tegenover het begrip dat mensen 
ontvangen en de rechten die ze hebben, worden 
plichten geplaatst. De discussie richt zich op het 
vermeende misbruik die de voorzieningen onbe· 
taalbaar dreigen te maken en ze daarmee ook 
voor hen voor wie ze bedoeld zijn in gevaar 
brengt. Bovendien blijkt dat veel sociale voorzie· 
ningen hoofdzakelijk ten goede komen aan die· 
genen die het niet nodig hebben. Het zijn de rij· 
kere lagen van de bevolking die het meest 
gebruik maken van het onderwijs, de culturele 
voorzieningen en andere overheidsdiensten. 
Voorzieningen die worden gesubsidieerd onder 
de vlag van een vergroting van de toegankelijk· 
heid voor lagere inkomensgroepen. 
De roep om bezuinigingen heeft ertoe geleid dat 
publieke- en zorginstellingen bedrijfsmatig 
moesten gaan werken. Waar in het bedrijfsleven 
alles wat maar enigszins mogelijk was werd 
gemechaniseerd of geautomatiseerd, moest dat 
ook in de arbeidsintensieve sectoren gebeuren. 
Daarbij werd geen acht geslagen op sociale pro· 
duktieve elementen zoals veiligheid, service en 
kwaliteit. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat 
er enerzijds een grote vaste kern van werkloos· 
heid en arbeidsongeschiktheid bestaat terwijl er 
anderzijds behoefte is aan meer service en kwali· 
teit in de zorgsector. 

Het laatste element dat niet ongenoemd mag blij
ven als het gaat om de verworvenheden van de 
jaren zestig is de keerzijde van de individualise· 
ring. Al eerder werd aangegeven dat niet ieder· 
een als individu zijn en haar weg kan vinden in de 
ingewikkelde samenleving. Een ander element i1 
dat de zoektocht naar een nieuwe identiteit tot 
gevaarlijke uitwassen kan leiden. Zo lang menser 
zich organiseren op grond van een zwarte huids 
kleur dan wordt dat positief ervaren, zwartE 
bewustwording heet dat. Echter ook witte men 
sen organiseren zich op grond van hun huidskleur 
en dat gaat veelal gepaard met onverdraagzaam 
heid. Anderen organiseren zich op basis var 
nationaliteit. Het zijn uitwassen van een verzei 
tegen een maatschappij die mensen in de steel 
laat. De nieuwe onverdraagzaamheid richtin~ 

andersdenkenden, een sociale zekerheid diE 
onder druk staat omdat die niet aansluit bij dE 



geïn·mdividualiseerde samenleving, de twijfels over 
de '•' werking van de democratie, en daarmee de 
ma::rhteloosheid van velen om de maatschappij te 
veranderen vormen een bedreiging voor de hui
dis•• maatschappelijke orde. Wordt niet inge
sp·~·ld op deze bedreigingen dan bestaat de kans 
o~. •en roerige periode. Er zijn echter ook kansen. 
Dt sociale zekerheid moet worden aangepast, 
nit! langer gebaseerd op het individu maar op de 
nor.dzaak om een basis te vormen waar ieder die 
he· nodig heeft op terug kan vallen. De kwaliteit 
var• de zorgsector moet worden uitgebreid en 
gekoppeld aan een verbetering van de arbeids
ma ·kt. Nieuwe vormen van democratie zullen 
mcl'ten worden gevonden. En tot slot biedt de 
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steeds kleurrijkere samenleving nieuwe elemen
ten voor een Nederlandse cultuur. 

Ronald Albers 

Noten 
1 Abram de Swaan: Uitgaansbeperking en uit

gaansangst; over de verschuiving bevelshuishou
ding naar onderhandelingshuishouding, in Oe 
mens is de mens een zorg, 1982. 

2 Kees Schuyt: Oe zittende klasse, 1992. 
3 Zie bijvoorbeeld: Ivan lllich: Ontscholing van de 

maatschappij en grenzen aan de gezondheids
zorg en Hans Achterhuis: Oe markt van welzijn 

en geluk. 
4 Zie bijvoorbeeld: 'Elke traditie heeft haar prijs', 

interview met Pa ui Schnabel in Oe Helling, winter 
1992. 

Zo dicht mogelijk bij 
de werkelijkheid 

'Foïografie is voor mij altijd meer een hobby 
ge·.veest dan een manier m'n brood te verdienen. 
Ov•ral waar ik naar toe ga sleep ik mijn toestel 
mee'. 
Aar1 het woord is Janine Keizer 

geboeid. Deels omdat het gewoon een leuk en 
handig vervoermiddel is en deels omdat mensen 
de meest vreemde dingen uithalen met fietsen. 

Fietsen kom je bovendien overal 
tegen, soms in zeer gehavende toe
stand'. (1 ~·''66), die voor deze P&C een 

se i eet ie van haar foto's afstaat. 
Ha~r intresse voor fotografie 

Janine Keizer De foto's die hier staan afgedrukt 
zijn een selectie uit de serie, waar 

begon al op de middelbare 
scr 'lol en tijdens haar studie aan 
de school voor Journalistiek 
he~ft ze veel gefotografeerd 

FOTOKATERN 
fietsen op diverse manieren te zien 
zijn. Een tijdloze selectie. 'Tijdloos
heid is iets dat ik belangrijk vind bij 

vo•.>r diverse schoolblaadjes. 
M;.;.u het echte fotografie werk begon tijdens de 
grtJte studenten acties in 1988. Ze werd gevraagd 
voor het dagblad De Waarheid te gaan fotogra
ferN\, met als opdrachten demonstraties, de 
Sh,'li-blokkade en acties in de gezondheidszorg. 

De foto's die ze heeft uitgekozen behoren tot een 
gr:te serie over fietsen, die ze in 1988 heeft 
gt~naakt. Janine 'Fietsen hebben me altijd 
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foto's. Daarom fotografeer ik naast 
fietsen ook graag gebouwen en 

landschappen'. 
Het bijzondere aan fotografie vindt ze dat je iets 
mooier of lelijker kunt weergeven dat het in wer
kelijkheid is. 'Ik probeer zelf altijd zo dicht moge
lijk bij de werkelijkheid te blijven'. 

San Verschuuren 
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POEZIE 
Hans Groenewegen 

Troost 

Niemand wint van J. Bernlef is een 
onevenwichtige en dien ten 
gevolge verontrustende dichtbun
del. De spanningen tussen aanvaar
ding en verzet, overgave en weige
ring, inzicht en zelfverblinding, 
onderzoek en verlamming, beheer
sing en paniek, verwoording en 
sprakeloosheid ontstaan zowel op 
het particuliere niveau van het indi
viduele leven als op de algemene 
niveaus van de menselijke geschie
denis en de aardse natuur. In het 
gedicht Op tijd 
zijn dergelijke spanningen meege
schreven, doordat de individuele 
gelukservaring van het vredige ont
bijt, de bezonken liefde en de 
geruststellende samenhang van 
kinderen en ouders getoond wor
den als het gevolg van een 
beperkte waarneming. 

Laten wij dankbaar zijn 
dat ons brein dit zo vertraagt 

dat wij kunnen ontbijten 
in het hart van een orkaan 

dat ik je haren strelen kan 
zonder onder stroom te staan 

dat kinderen zo langzaam jarig 
ouders steeds sneller maar toch 
nog steeds bestaan 

konden wij werkelijk zien 
het zou ons op slag vergaan. 

De titel suggereert een lied over de 
tijd, de tekst-zelf blijkt een loflied 
op 'ons' beperkte zicht op het ver
loop van de tijd. Ten gevolge daar
van wordt 'dit', het dagelijkse 
leven, genietbaar. Zouden we in 
staat zijn het totaal van ons bestaan 
te overzien, zou de verschrikking 
daarvan ons doen vergaan voor het 
onze tijd is. Eerst het halfrijm tus
sen de laatste regels van strofe 1 en 
strofe 2 en vervolgens het volle rijm 
aan het eind van elke strofe dwingt 
onontkoombaar naar het laatste 
woord, 'vergaan'. Vergaan zullen 
we, maar laten we dankbaar zijn 
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dat we dat in het dagelijkse leven 
niet kunnen zien, zegt dit gedicht. 
Het is de kracht van Bernlefs eigen 
dichtkunst die hem in staat stelt 
hier toch niet stil te blijven staan bij 
de rust van de genietingen van het 
kalme burgermans bestaan. Hij 
kent deze als het hart van een ork
aan. In Op tijd richt hij zich op de 
'vertraging van ons brein'. In 
andere teksten onderneemt hij op 
verschillende manieren expedities 
in de werveling van de tijd waarin 
het individuele leven er niet meer 
toe doet. In Slufter verkent hij een 
oervorm van de aarde, die zich 
toont als een gebied tussen land en 
water, dat ontstaat, vergaat en 
weer ontstaat. Alles speelt zich 
daar zo onafhankelijk van zijn men
selijk ingrijpen af, dat zijn aanwe
zigheid er niet meer toe doet. Wie 
daar aanwezig is, is aanwezig bij 
zijn eigen afwezigheid. Hij neemt 
een voorproef op zijn dood. 
Nauw verbonden met deze expedi
tie in de natuur, blijkt in andere 
gedichten die in de eigen psyche en 
die in de eigen lichamelijkheid te 
zijn. De ene keer neemt een deel 
van de mens, door het dolle heen, 
een kijkje in het doodsgebied waar 
we allemaal ingesluisd zullen wor
den: 'Soms treedt iemand in je uit, 
rent (als een hond een eind vooruit) 
en keert dan ijlings terug'. Een 
ander maal ligt het perspectief bij 
dat deel dat achterblijft. Dat brengt 
Bernlef onder woorden in een 
beeld dat psychologische, ruimte
lijke en biologische componenten 
dooreen mengt: 'Het luik naar de 
innerlijke wemeling klapt open 
(zoals je vroeger onder een steen 
en net als toen terugdeinst voor die 
razende paniek) rond het bestaan 
van een naam'. De paniek volgt zo 
snel op het zien, dat het over het 
woord 'keek' heen rolt. Hier is een 
'werkelijk zien' geschreven, zo, dat 
het zien zelf in de tekst niet meer is 
terug te vinden. 

De bundel is geschreven in een tijd
perk dat in het teken staat van de 
overwinning op het reëel 
bestaande socialisme. Toen het 
Westen de Koude Oorlog won, gin
gen er aan de kant van de overwin
naars stemmen op die verklaarden 
dat nu de geschiedenis ten einde 
was. Die claim ging gepaard met de 
verklaring dat de eigen maatschap
pelijke organisatie, waarbij het 
liberalisme gemakshalve verward 
werd met de werkelijkheid van de 

vrije markt, het maximaal haalbare 
was in de geschiedenis van de 
mensheid. I 

De overwinnaar lijkt vergeten dat 
de drijvende krachten in de grote 
strijd van deze eeuw die de aarde 
bijna verwoest heeft, uit dezelfde 
bron putten. De utopieën van een 
nieuwe mens en een nieuwe 
samenleving, de socialistische 
zowel als de liberale, voedden zich 
via hetzelfde wortelstelsel. De ver· 
liezers blijven verplicht hun neder· 
laag onder ogen te zien, al mag hen 
in het huidige klimaat een Niemand 
wint als een troost in de oren klin· 
ken. 
In een paar gedichten beziet Bern· 
lef van nabij de orkaan van de tijd, 
waar deze niet de ondergang van 
een individu betreft, maar het 
einde van een historisch tijdperk 
Hij doet dat via een verwerking van 
kunstwerken van anderen. In een 
geval neemt hij het op met lvens' 
film Het verhaal van de wind. HiJ 
verbeeldt de filmer, aan het einde 
van het tijdperk van de utopie, als 
'een man van zand' op 'een stoel in 
de woestijn'. Deze ziet 'de carto· 
graaf grenzen verleggen, landen 
opheffen, massagraven bedekken' 
Een herinnering aan het utopisch 
visioen dat miljoenen bezielde en 
verleidde, licht op; de filmer was 
een getuige. Van daaruit durft hij 
ook de andere werkelijkheid van de 
utopie te zien. Hij had die, als 
zovele door de utopie gedrevenen, 
in een zelfbewuste verblinding bui· 
ten gesloten om niet aan de ver 
schrikkingen te hoeven vergaan. 
Er kwam geen eind aan de ver· 
mommingen van de nieuwe mens, 
alle kleren van de keizers kwamen 
in venduhuizen terecht en in alle 
paleizen brandde steeds die ene ijs· 
koude, kaarsrechte, alles verte· 
rende vlam. 
Vanuit de troost dat de overwin· 
naars ook niet winnen, ontstaat 
misschien de kracht om terug te 
blikken op de eigen hartstochten, 
en de eindigheid van de eigen ver· 
langensen utopieën. Dan ontstaat 
er ruimte voor wat anders, waarbiJ 
de eigen betrokkenheid van geen 
belang meer is. In De weg staat 
'Boven mij wordt de paal geslagen 
voor, een nieuwe mij onbegrijpe· 
lijke eeuw'. 
Niemand wint bevat ongelijksoor· 
tige pogingen, even door te drin· 
gen in de sprakeloosheid die over· 
blijft aan het eind van alles. Aan het 
eind van een tijdperk en aan het 



eincl ~an een mens. Uit dat gebied 
teru',jgekeerd en gedwongen om 
we~. te spreken, blijft het besef dat 
niet .1\les te zeggen valt en dat met 
dez•; overwinnende wereld niet 
alle~' gezegd is. 

J. B" rnlef, Niemand wint. Uitgeverij 
Que·ido.ISBN 90 214 52081. 

BOEKEN 
Frank Biesboer 

Transcendente 
seance van 

Ttraijs Wöltgens 

Het lijkt een nieuwe mode: politici 
die <lan zelfonderzoek doen over 
de'" aag: heb ik als politicus eigen
lijk 'log wel iets bijzonders te bie
den aan de samenleving. In het 
dec•:.>mbernummer van P & C stelde 
Mar ius Ernsting zich de vraag 
inhoeverre zijn beoordeling van de 
rol "an de politiek, verweven is met 
de t>igen teleurstelling in wat er 
met het politieke bedrijf aan 
idee~ I en valt te realiseren. Hij verge
lijkt de politiek met de voorplaat 
van een album van de pop-groep 
Super Tramp. 
Rond diezelfde tijd presenteerde 
Th ijs Wöltgens zijn boek De Lof van 
de Politiek. De trompet op de kaft 
slaa• niet alleen op Wöltgens vrij
etijc>;besteding in de harmonie van 
Kerkrade, het is letterlijk een lof
tror',pet. Daarmee is de strekking 
van wat Wöltgens zijn "innerlijke 
diahog' noemt, voldoende geka
rakteriseerd: de sociaal-democraat 
gelc·oft heilig in het primaat van de 
pol1tiek. 
Wöltgens trekt een heel andere 
con,.lusie dan Ernsting, waar de 
laat-;te tot de overtuiging is geko
mer· dat de politiek onmogelijk in 
sta..tt zal zijn zichzelf uit het moeras 
van het isolement te trekken. Is het 
verschil terug te voeren tot dat van 
de lociaal-democraat versus de 
lin~ ·radicale politicus? Wie koerst 
op :teine stappen ziet sneller voor
uitHing dan wie grotere sprongen 
wil f\aken. Of heeft het te maken 
met het verschil in positie: als frac-
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tievoorzitter van een der regerings
partijen heb je nu eenmaal meer in 
de melk te brokkelen dan als frac
tievoorzitter van Groen Links in 
Provinciale Staten van Noord-Hoi
land. 

Brug 
Waarom, zal de lezer zich misschien 
afvragen, maak ik eigenlijk een ver
gelijking tussen het epistel van 
Ernsting en het boek van Wölt
gens? Het aardige is dat beide over 
hetzelfde soort problemen gaan, 
maar het verschil in beleving, posi
tie en verwachtingen leidt tot een 
interessant verschil in benadering 
en beoordeling van de problemen. 
Maar eerst, hoe ziet Wöltgens de 
huidige rol van de politiek? De 
schrijver geeft zich volop reken
schap van alle kritiek op het poli
tieke bedrijf. Heeft de Amerikaanse 
essayist Francis Fukuyama niet het 
einde van de geschiedenis en dus 
van de politiek voorspeld? Is het 
massale niet-stemmen geen uiting 
van desinteresse of misschien juist 
van grote tevredenheid, waarbij de 
politiek onvermijdelijk degradeert 
tot het technocratisch beheersen 
van de overheidstoko? Heeft de 
burger de politiek nog wel nodig, 
wanneer de burger veel effectiever 
invloed kan uitoefenen door z'n 
gedrag als consument, door lid te 
worden van ANWB, Landbouw
schap of Milieuvereniging? Kort
om, is de politiek eigenlijk nog wel 
zo nodig? 
Waar Ernsting uit dit soort ver
schijnselen de conclusie trekt dat de 
politiek in een isolement terecht is 
gekomen, gaat Wöltgens ze stuk 
voor stuk te lijf. Niet door ze als 
reële verschijnselen te ontkennen, 
maar wel door zich de vraag te stel
len: is het eigenlijk wel zo? Komt de 
moderne burger echt volledig aan 
z'n trekken met calculerend ge
drag? Kan de staat zich wel op z'n 
nachtwakers-taken terugtrekken? 
Krijg je als burger via de markt wer
kelijk macht over beslissingen die 
nu eenmaal de samenleving als 
geheel aangaan? Het antwoord op 
dit soort retorische vragen laat zich 
raden: natuurlijk niet! 
Als je het verhaal van Wöltgens zo 
leest, dan denk je: hij heeft volko
men gelijk. Maar zijn gelijk doet me 
denken aan de verkeersagent die ik 
in 1985 zag op een van de grote 
verkeerspleinen in Beijing: de man 
staat druk te gebaren, blaast voort
durend op z'n fluitje, hij is absoluut 
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noodzakelijk om het verkeer te 
regelen. Maar tussen de massa ron
kende vrachtauto's en nog veel gro
tere aantallen rinkelende fietsers 
wordt er nauwelijks naar de agent 
geluisterd. Zoals Ernsting het ge
voel zal hebben dat er niemand 
naar zijn boeiende betogen in de 
Provinciale Staten van Noord-Hoi
land luistert. Wöltgens mag dan ge
lijk hebben, maar is het niet veel 
belangrijker of hem dat gelijk ook 
gegeven wordt? 
De combinatie van het betoog van 
beide auteurs levert een interes
sante vraag voor verdere discussie 
op: Wöltgens trekt terecht de con
clusie dat 'de wereld' niet zonder 
politiek kan. Ernsting van zijn kant 
legt even terecht de vinger op de 
geïsoleerde positie waar de politiek 
in terecht is gekomen. Ligt dan niet 
de vraag voor de hand: hoe sla je 
een brug tussen beide? Welke struc
turele ingrepen in het politieke be
drijf zijn daarvoor noodzakelijk? 

Ecologische sociaal-democraat 
Tenslotte nog een enkele opmer
king over de rest van het boek van 
Wöltgens. Haast gênant zijn de pas
sages waarin hij eindeloos begint te 
mijmeren over de klassieke gave 
van de retorica, de kunst om via het 
spreken toehoorders op andere 
gedachten te brengen. Misschien 
heeft hij tijdens het schrijven van 
het boek een transcendente seance 
beleefd, waarin hij zichzelf zag als 
redenaar in de Griekse Agora. Voor
zover Wöltgens toehoorders weet 
mee te slepen is dat vast meer met 
z'n trompet dan met z'n redenaars
kunst. Bepaalde passages in zijn 
boek pakten me aanzienlijk meer 
dan wat ik ooit van hem in de 
Kamer heb gehoord. 

Dat geldt zeker voor het laatste 
deel van het boek, wanneer Wölt
gens op de vraag ingaat wat hij als 
politicus dan wel voor belangrijks 
te vertellen heeft. Wöltgens gaat 
een scherpzinnig debat aan met 
modernistisch getinte kritiek op de 
verzorgingsstaat, op het streven 
naar rechtvaardige inkomensverde
ling en een zekere inkomensgelijk
heid. Het is een prachtig betoog, 
dat de brede lijnen schetst van de 
Noord/Zuid- en ecologische crisis, 
met een aantal opmerkelijke con
stateringen. Een enkel voorbeeld: 
'De overwinning (van het democra
tisch kapitalisme) is het resultaat 
van uitputting en verschroeide 
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vaak tot 's avonds laat. Steen voor 
steen bouwde hij het huis." 
Zo begint het verhaal van Soeliema 
Koemsiyya uit de buurt van Betle
hem, een van de Palestijnse vrou
wen die een bijdrage hebben gele
verd voor de bundel "Het huis 
groet de nieuwe morgen". "Het 
huis" staat hier niet alleen voor het 
centrum van het leven van vrou
wen, het is ook het symbool van de 
Palestijnse gemeenschap. Tegen 
deze achtergrond is het verhaal van 
Saliema niet alleen tragisch, maar 
ook symbolisch. 
Meer dan 20 jaar werkten zij en 
haar man aan hun droom. De laat
ste jaren was Saliema met haar 
schoonmaakwerk bij Israëlische 
vrouwen in Jeruzalem de enige 
kostwinner omdat George ziek was 
geworden. In 1979 was het huis 
klaar. In 1981 werd hun 16-jarige 
zoon Walied voor verhoor meege
nomen door de Israëlische militai
ren. De volgende dag kwamen ze 
terug met de mededeling dat ze 
hun huis kwamen vernietigen 
omdat Walied bekend had dat hij 
een steen naar een Israëlische auto 
had gegooid. Het "vonnis" werd 
onmiddellijk uitgevoerd. Omdat de 
bewoners het weigerden te verla-
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ten werden ze met geweld het huis 
uitgezet. De meubels werden naar 
buiten gegooid. Daarna werd het 
huis opgeblazen. Walied zat zeven 
jaar in de gevangenis. 
"Het huis groet de nieuwe morgen" 
bevat een aantal levensgeschiede
nissen van vrouwen, maar ook 
korte verhalen en gedichten van 
vrouwen en anecdotes waarin vrou
wen een rol spelen, alle met als ach
tergrond de bezetting en de Intif
ada. Naast het Palestijns nationa
lisme geven sommige bijdragen 
ook blijk van een groeiend bewust
zijn ten aanzien van de ongelijke 
positie van mannen en vrouwen. 
De samenstellers willen met deze 
bundel laten zien dat -anders dan 
het overwegende beeld dat de 
media geven- vrouwen in de Pale
stijnse opstand een belangrijke rol 
spelen, zij het een rol die erg nauw 
verbonden is met het traditioneel 
door vrouwen overheerste circuit 
van huis, familie, buurt en werk
kring. 
In de bezette gebieden zijn sinds de 
jaren zeventig veel nieuwe vrou
wencomités opgericht die typisch 
vrouwelijke ontwikkelingsprojec
ten opzetten in de dorpen en vluch
telingenkampen van de West-Bank. 

(ingezonden mededeling) 

Veel van deze comités houder 
nauwe kontakten met het progre1 
sieve deel van de nationale bewe' 
ging. Door een actieve bijdrage aa' 
de nationale beweging veroverer 
vrouwen ook een nieuwe plaatsir 
de samenleving en komen poten 
tiële conflicten met mannen aar 
het daglicht. 
De Intifada blijkt ook een nieuwe 
impuls te hebben gegeven aan de 
populaire vertelcultuur, aan he· 
schrijven van verhalen en voora 
ook gedichten. De meeste verhaler 
stammen uit de laatste paar jaar. 
ook al handelen ze over een eer 
dere periode uit de Palestijnse 
geschiedenis. Ze zijn geschrever 
door jonge en oudere vrouwer 
meest met een intellectuele achter 
grond. Ook Hanaan Ashravi, d1 
woordvoerster van de Palestijns! 
onderhandelingsdelegatie bij de 
vredesbesprekingen, heeft twee 
korte verhalen geschreven. 

Het huis groet de nieuwe mor 
gen; Palestijnse vrouwen over 
hun leven. Uitgeverij Ravijn 
i.s.m. het Palestina Komitee. 
ISBN 90-72768-27-2. 
f 27,50 
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Hoe te leven in een tijd waarin grote, op de maatschappij gerichte idealen zijn verd
wenen, en je toch de bestaande orde niet kunt accepteren? Dat is de vraag waar Bert 
Stuurwold mee zit en velen met hem. Welke weg is nog begaanbaar in de richting 
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Eerbetoon 

Dit nummer begint met één van de laatste inter
views van de op Stille Zaterdag vermoorde voor
man van het ANC en de SACP Chris Hani. Het 
werd voor de Frankfurter Rundschau gemaakt 
door Gisela Albrecht, en vertaald 
door Hans Groenewegen. Hani was 

Redacteur Frank Biesboer introduceert afzon
derlijk het thema De verleiding van de markt, dat 
bijdragen bevat van Dirk Akkermans, Sjors de 
Kam en Paul Basset. Biesboer komt tot de slot-

som dat de algemene afweer
houding van links tegen de 

een sleutelfiguur in het omvor
mingsproces in Zuid-Afrika; een 
verbindingsman met de jeugd in 

Leo Molenaar 
markt beter omgezet kan wor
den in een analyse van de con-
crete rol die de marktverhoudin

de townships. De redactie neemt 
dit artikel op als eerbetoon aan 
een groot strijder, die de kruis
tocht voor zijn idealen los moest 

INT R 0 
gen spelen op de maatschappe
lijke terreinen in kwestie. 

laten. 
Dan volgt een artikel van Hub 
Crijns, directeur van de Dienst in de Industriële 
Samenleving vanwege de Kerken (DISK), die in 
aansluiting op Herman Bode pleit voor een Delta
plan tegen de verarming. Een campagne ter 
ondersteuning van dit idee is inmiddels door de 
Raad van Kerken gestart. 
Dan kwam er van de zijde van Ad van den Big
gelaar, werkzaam bij de Stichting Natuur en 
Milieu, een vinnige reactie op een artikel van 
Nienhuys in het themanummer over 'Dichtslib
bende ecologisering' van dit periodiek. De redac
tie vroeg Klarissa Nienhuys om een korte 
repliek. 
Uit Nijmegen komt van Marjan Lucas een weer
gave van een als bijdrage aan het cultuurdebat 
bedoelde ontmoeting tussen minister Pronk en de 
Hongaarse schrijver György Konrád met als thema 
'Het lijden van de wereld'. 

0 
a: ... 
z 

Het fotokatern van Bernard 
Leupen heeft als onderwerp 
'Hedendaagse woningbouw in 

Nederland'. Door een misverstand van haar kant 
heeft de redactie op het laatste moment zijn kleu
rendia's om moeten zetten in zwart-witopnamen 
voor dit blad. Naar de architekt-fotograaf toe 
spteekt de redactie haar hoop uit dat diens bood
schap enigszins overeind is gebleven. De foto op 
de voorpagina opent de serie van maar liefst tien 
foto's. 
Hans Groenewegen bespreekt Rutger Koplands 
bundel 'Geduldig gereedschap', en in één van de 
boekbesprekingen behandelt Hans Beerends 
materie waar hij zelf ten zeerste bij betrokken is 
geweest en waarover hij onlangs eveneens zijn 
licht heeft laten schijnen. 

De redactie beveelt ten slotte de oproep voor de 
bijeenkomst van dit blad op 26 september, die 
gewijd zal zijn aan Drie generaties activisme in 
perspectief en waarover U kunt lezen op blad
zijde 2, van harte in Uw aandacht aan. 
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Nederland kort na de oorlog. De bevrijding mar
keerde voor velen de hoop op een nieuw begin, 
waarbij de verstikkende greep van de verzuilde 
instituties op vrijwel aile gebieden van het maat
schappelijk Ieven plaats zou maken voor een ope
ner, minder hierarchische en democratischer 
samenleving. Maar de vernieuwingspogingen 
!open vast en de vooroorlogse verhoudingen wor
den hersteld. De politionele acties in lndonesie 
maken pijnlijk duidelijk hoe weinig de heersende 
politieke krachten hebben geleerd van vijf jaar 
vreemde overheersing. Onder het mom van de 
wederopbouw en met de Sovjet-dreiging als stok 
achter de deur worden consensus en conformisme 
tot alles-overheersende norm verheven. 
Nederland eind jaren zestig. Een nieuwe generatie 
eist democratisering, een einde aan de oorlog in 
Vietnam en gelijke rechten voor iedereen, en 
maakt daarbij gebruik van onorthodoxe actiemid
delen. Het heersende gezag 

2 

En ook in Nederland krijgen racistische ideeen 
steeds vaker voet aan de grond. Maar de verschil· 
len tussen de grote politieke stromingen in om 
land lijken te zijn verdwenen, en met name de 
sociaal-democratie raakt in een diepe inhoude· 
lijke crisis en slaagt er niet in richting te geven 
aan de noodzakelijke veranderingen. 
Naar aanleiding van het verschijnen van het P&C· 
themanumme 'De verlangens van een generatie', 
25 jaar na mei 1968' organiseert Politiek & Cui· 
tuur de discussiemiddag 'Kiezen voor je idealen', 
waarop aan de hand van een zestal persoonlijke 
getuigenissen zal worden nagegaan waarom en 
hoe drie generaties activisten in beweging zijn 
gekomen. 
Wie zijn de mensen die in elk van deze perioden 
in opstand komen? Wat zijn hun verlangem, 
waaraan ontlenen ze hun bezieling? Welke doe· 
len stellen ze zich, hoe wijds is hun horizon, hoe 

ver rei ken hun idea len? Welke 
blijkt niet in staat met deze 
beweging om te gaan en de 
legitimiteit van dit gezag komt 
al snel ter discussie te staan. Een 
ingrijpende cultuuromslag is 
het gevolg: de universiteiten 
worden gedemocratiseerd, de 
vrouwenbeweging komt op, de 
sexuele moraal wordt overhoop 
gehaald en het marxisme geniet 
een ongekende populariteit. 
Nederland anno 1993. Een 
milieucrisis kan aileen nog met 

Zondag 26 september in 
medestanders ontmoeten ze, 
hoe openbaren zich hun 
tegenstanders? Tegen welke 
weerstanden moeten ze vech· 
ten? Wat is hun relatie tot de t 

gevestigde politiek? Maar 
ook: welke overeenkomsten 
en verschillen met andere 
generaties zien ze? Wat 
bepaalt het succes van een 
generatie, of het falen ervan? 
Zondag 26 september in De 

ingrijpende maatregelen wor
den voorkomen. Sociale zeker
heid, onderwijs en gezond
heidszorg komen onder zware 
druk te staan en dreigen tot op 
het bot te worden uitgekleed. 

De Balie, Kleine Gartman

plantsoen 10 (bij Leidse-

plein), Amsterdam, 

aanvang 12.00 uur. 

Toegang f. 5,-, kaarten ver-

krijgbaar aan de zaal. 

Nadere informatie, in de vorm 

van advertenties en een mailing 

aan onze lezers, volgt nog. 

Balie, Amsterdam, aanvang 
12.00 uur. 
Nadere informatie, in de vorm 
van advertenties en een mai· 
ling aan onze lezers, volgt 
no g. 
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~ Ik heb een oneindig 
vertrouwen in mensen 

Interview met Chris Hani 
over de toekomst van Zuid-Afrika 

De zwarte antiapartheidstrijders gingen uit van 
een visioen, de droom van een "magische bevrij
dingsdag". Nu wordt er zelfs een "regering van 
nationale eenheid" gepland, die 
moet bestaan uit een coalitie van 
de bevrijdingsbeweging ANC en 
de Nationale Partij die meer dan 
veertig jaar verantwoordelijk was 

stellen dat deze regering ooit serieus bereid zou 
zijn om te onderhandelen. Ik was ervan overtuigd 
dat ze tot het bittere einde zou vechten, tot het 

hele land vernietigd zou zijn. Wij 
stelden ons in op een strijd die 
heellang zou duren. Het was voor 
ons een grote verrassing dat Pre
toria zich in 1991 bereid toonde 

voor de apartheid. Wat vinden de 
zwarte jongeren daarvan? Wordt 
dat geaccepteerd de mensen in de 
Townships, wier leven tot nu toe 

BUITENLAND 
te onderhandelen. Wij begrepen 
daaruit dat wij het apartheidsre
gime in een ernstige crisis hadden 

nauwelijks is veranderd? 
Hani: Inderdaad, vanaf 1976 had-
den de mensen een dergelijk visioen van een 
bevrijdingsdag. Ze stelden zich voor dat het op 
een dag met de witte heerschappij gedaan zou 
zijn. Maar een duidelijk idee van wanneer deze 
dag zou komen en hoe die eruit zou zien, hadden 
ze niet. Ze hielden rekening met een lange strijd. 
Er is veel bereikt sinds de opheffing van het ver
bod op het ANC. Gebleken is dat ook onderhan
delingen een middel in de strijd voor een demo
cratisch Zuidafrika kunnen zijn. De regering 
begrijpt dat ze de onderhandelingen over een 
nieuwe politieke structuur in ons land serieus 
moet nemen. Natuurlijk heeft de regering haar 
eigen ideeën over deze nieuwe structuur. Maar 
een ding is zeker, van apartheid heeft ze afge
zien. De rol van de apartheid is uitgespeeld. 
U weet dat er verkiezingen komen waaraan het 
iedereen vrij staat deel te nemen. Dat is, aan Zuid
afrikaanse maatstaven gemeten, een zeer radi
cale ontwikkeling, want miljoenen mensen heb
ben nog nooit aan verkiezingen deelgenomen. 
En hoe heeft u uzelf uw terugkeer in Zuidafrika 
voorgesteld, toen u als bevelhebber van het 
ondergrondse leger van het ANC in ballingschap 
leefde? Dacht u toen aan een akkoord met Preto
ria middels onderhandelingen? 
Hani: 0, nee. Nee, ik heb me nooit kunnen voor-

z 
<( 

I 

"' I 

u 

gebracht. Met 'wij' bedoel ik niet 
alleen het ANC, maar de mensen 
van Zuidafrika en de internatio-

nale gemeenschap, die ons heeft ondersteund. 
Bent u ongelukkig met de huidige situatie? Er lijkt 
nu een compromis te komen met de Nationale 
Partij en u hoopte toch zeker op een radicale ver
andering van de Zuidafrikaanse maatschappij? 
Hani: 0 nee. Nee, ik ben heel blij dat we zover 
gekomen zijn. Ik ben heel bewust gelukkig met 
de huidige situatie. Naar mijn gevoel zijn wij een 
machtsfactor geworden. Bovendien hebben we 
het recht aan onze kant, wat ook als zodanig 
wordt erkend. U moet zich voorstellen dat wij 
heel snel, in minder dan een jaar, een belangrijk 
deel hebben bereikt van waarvoor we hebben 
gestreden. Tweederde van wat we wilden berei
ken, zou ik zeggen, hebben we dan bereikt. Nee 
niet alles zullen we dan bereikt hebben, maar 
altijd nog tweederde. En dat is genoeg om mee 
verder te gaan. De verkiezingen vormen niet het 
einde van de strijd. Het doel van onze strijd ligt 
verder dan de verkiezingen. 
Hoe wilt u uw doel van de verandering van de 
Zuidafrikaanse maatschappij, ook in economische 
zin, in een coalitie met de Nationale Partij berei
ken? 
Hani: De apartheidspolitiek van de Nationale Par
tij loopt op zijn laatste benen. Datzelfde geldt 
voor de Nationale Partij, als apartheidspartij. Ze 

11 
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doet vertwijfelde pogingen om overeind te blij
ven. Misschien zal haar dat voor enkele jaren luk
ken. Maar ook zij zal zich aan de nieuwe werke
lijkheid moeten aanpassen. Ze moet dus het feit 
erkennen dat zij een werkelijke en volledige 
democratie in dit land niet meer kan tegenhou
den, al zal ze het nog proberen. 
Wij zijn realistisch. Dat moet je als revolutionair 
ook zijn. Wij onderhandelen met de regering van 
de Nationale Partij, met een regering die wij niet 
overwonnen hebben. De regering heeft controle 
over het ambtelijk apparaat, ze heeft controle 
over de politie en de veiligheidsdiensten. De eco
nomie is voor het allergrootste deel in de handen 
van de witten. Wij zullen alleen politieke macht 
verkrijgen. Wij zullen in het parlement vertegen
woordigd zijn. Op dit moment lukt het ons vast te 
leggen dat de partij met de meeste stemmen 
recht heeft op het presidentschap. We zullen 
daarmee nog geen volledige 
democratie hebben. Desondanks 

4 

een merkbare verbetering van het leven van de 
verarmde ghetto-bewoners. Die moeten huizen 
krijgen, schoon drinkwater en elektriciteit. .... 
Bovendien moet in die periode het land worden 
herverdeeld. 
In een toespraak over de landverdeling hebt u 
gezegd dat u in termen denkt van ontwikkeling, 
en niet in termen van onteigening. Wat bedoelt u 
daarmee? 
Hani: Allereerst gaat het om miljoenen hectare 
zogenaamd trust-land. Dat hoort aan de staat en 
dat moet opnieuw verdeeld worden. Daarnaast 
moet er een gerechtshof worden ingesteld, waar· 
bij mensen hun aanspraak op bepaalde stukken 
land kunnen indienen. U weet dat miljoenen 
zwarten op grond van de apartheidswetgeving 
van hun land zijn verjaagd en onteigend om 
plaats voor witten te maken. • 
Ook het leger heeft ongelooflijk veel land in zijn 

bezit, waarop ze experimenteert 
en oefent. Dat land moet aan de 

zullen we een stuk verder zijn. We 
hebben politieke beslissings
macht en, in het verlengde daar
van, speelruimte om onze strijd 
voor sociale gerechtigheid voort 
te zetten. 

'als revolutionair 
moetje rea/Îstisch 

staat worden teruggeven, zodat 
er gekeken kan worden hoe het in 
een totaalpakket van herverde
ling kan worden opgenomen. 
Bovendien zijn er in Zuidafrika 

Nog iets over het plan om Zuid
afrika opnieuw op te bouwen. De 
nieuwe regering van nationale 
eenheid kan de staat niet in de huidige vorm 
voort laten bestaan. Hij moet op een systemati
sche manier omgevormd worden. Onder de 
nieuwe regering van nationale eenheid kan er 
geen plaats meer zijn voor apartheid. Vroeger, in 
de door de witten beheerste staat waren hoge 
functies voor zwarten principieel uitgesloten. Dat 
moet veranderen. Maar als je dat wilt veranderen, 
moet je de mensen opleiden, miljoenen zwarten. 
We moeten ons heel bewust, heel zichtbaar en 
merkbaar concentreren op het stimuleren van 
zwarten. Wij moeten zwarten ertoe brengen om 
zich omhoog te werken in de hiërarchie van het 
maatschappelijke establishment. Pas dan wordt 
de staat een voorspiegeling van de werkelijkheid 
van een maatschappij waarin de verschillen tus
sen de rassen geen rol meer spelen. 
Hoelang moet zo'n regering van nationale een
heid blijven bestaan? 
Hani: Haar belangrijkste taak is om een begin te 
maken met het proces dat ik zojuist schetste. 
Daarbij moet begonnen worden met de herstruk
turering van het ambtenarenapparaat en de vei
ligheidsdiensten. Wij zijn akkoord gegaan met 
een zittingsperiode van vijf jaar voor de over
gangsregering. Niet voor langer. Die tijd hebben 
we nodig voor de opleiding van mensen en voor 
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vele boerderijen die gezamenlijk 
miljoenen hectaren grond bezit
ten, die niet worden bewerkt. 
Naar mijn mening moet er over 

braakliggend land een belasting worden gehe
ven. Dat leidt er misschien toe dat dat land ver
kocht wordt en dat de nieuwe eigenaren het wel 
kunnen bewerken. 
In wat u nu zegt kan ik geen verschil ontdekken 
tussen de positie van uw partij en die van het 
ANC. Hoe zou u het verschil tussen beide 
omschrijven? 
Hani: Wat wij als communistische partij zeggen, 
kan net zo goed door het ANC worden gezegd. 
Wij vormen een bondgenootschap. Wij hebben 
zolang samen gevochten en in die tijd hebben we 
politieke programma's ontwikkeld die het resul- 1 

taat zijn van gezamenlijke discussie. 
Wij communisten staan achter het politieke pro· 
gramma van het ANC. Als leden van het ANC 
droegen wij bij aan de uitwerking van dat pro
gramma. Een aantal zaken uit het programma is 
identiek met onze inzet. Ook ons gaat het, als 
eerste fase van de revolutie, om het realiseren van 
een nationale democratie .. Ons doel is dat de 
mensen zich in deze fase bewust worden van hun 
democratische macht. In die fase moeten onaf
hankelijke democratische structuren worden 
opgebouwd. Onze overtuiging is dat een demo
cratie die zich alleen afspeelt op het niveau van 
regering en parlement, geen democratie is. 
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Heeft de ineenstorting van de Oosteuropese com
munistische staten invloed op uw zienswijze 

"-,- gehad? 

Hani: Ja natuurlijk. We hebben in de Sovjet-Unie 
en Oost-Europa gezien wat de gevolgen zijn als 
de mensen van de besluitvormingsprocessen wor
den buitengesloten. Mensen moeten betrokken 
zijn bij de oplossing van hun eigen problemen. Ze 
moeten betrokken worden bij de opbouw van het 
onderwijs, bij de bouw van scholen, kleuterscho
len, opleidingsinstituten evenals bij projecten 
voor de economische ontwikkeling. Dat moet 
gebeuren in het kader van organisaties die zijzelf 
controleren. 
U heeft het over 'de eerste fase van de revolutie', 
die van de democratisering. Hoe zit het met de 
slotfase? Maakt de communistische partij dat net 

Ir' als vroeger aanspraak op het machtsmonopolie? 
Hani: Nee, een machtsmonopolie streven wij niet 
na. Onze partij is tegen de totale aanspraak op 
vertegenwoordiging door de communistische 
partij. Wij willen als partij deelnemen aan demo
cratische verkiezingen. Onze invloed willen we 
verkrijgen via verkiezingen. Maar we gaan nog 
verder. De reserves van ons land moeten goed 
worden gebruikt. Daarom moet een ontwikkeling 
op gang worden gebracht in het verloop waarvan 
de controle van de staat niet door een paar poli
tici wordt uitgeoefend, maar door de meerder
heid van de bevolking. Hoe je dat kunt bereiken? 
Het zal lang duren en heel veel werk kosten. 
We hebben ook afscheid genomen van de 
gedachte van de nationalisering als een louter 
ideologische vooronderstelling van de economi
sche politiek. Maar instellingen die door eenvou
dige mensen worden gebruikt -ik denk aan die 
voor opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg
moeten niet in privébezit zijn. Voor dat collec
tieve bezit moet wel een vorm worden gevonden 
die ruimte biedt aan competentie en die effecti
viteit garandeert. Wij denken ook na over nieuwe 
bezitsvormen, zoals coöperatieve vormen, en vor-

11 men van samenwerking tussen de staatssector en 
de privésector. 
Met andere woorden. Ik stel mij het socialisme 
voor als een maatschappijvorm waarin er verschil
lende vormen van bezit zijn, waaronder ook het 
privébezit. In ieder geval moeten de arbeiders in 
alle ondernemingsvormen recht op medezeggen
schap hebben. Wij willen in geen geval een situ
atie als die in de voormalige Sovjet-Unie was ont
staan, waar de bureaucraten in naam van de 
arbeiders controle uitoefenden, maar waar de 
arbeiders zelf helemaal niets te vertellen hadden. 
Ik wil nog even terugkomen op de jonge mensen 
in de townships. Hadden die niet wat anders in 
hun hoofd dan een eenheidsregering van de ,. 
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Nationale Partij en het ANC, zonder dat er sprake 
is van oppositie? 
Hani: Weet u, we hebben ons allemaal wat voor
gesteld toen we in de illegaliteit vochten. We 
hadden heel veel dromen. We waren zeer roman
tisch. We geloofden dat de Sovjet-Unie alle eco
nomische problemen had opgelost; we geloofden 
dat je met nationaliseringen in een handomdraai 
alles in orde kon maken. Wij hebben gevochten in 
een bi-polaire wereld. Nu heeft de wereld nog 
maar één pool. Ze is ineengekrompen tot een 
dorp. Haar machtscentra bejegenen alles wat ook 
maar in de verste verte met socialisme te maken 
heeft, met grote vijandschap. 
Bovendien begrijpen wij dat als een revolutie in 
haar verloop steeds door de mensen ondersteund 
wil worden, dan moet ze de mensen ook wat 
opleveren, op zeer veel terreinen. Natuurlijk kun
nen we ons van revolutionaire retoriek bedienen. 
We kunnen roepen dat .. we de witten van alles 
zullen afpakken, dat we zullen nationaliseren, 
dat we dit zullen doen en dat". Maar moeten we 
ons er niet meer om bekommeren dat de mensen 
eindelijk de opleiding krijgen die ze willen heb
ben? Is het gezien de massa-ontslagen en de 
schrikbarende werkloosheid niet van veel meer 
belang dat er arbeidsplaatsen worden gescha
pen? Moet de gezondheidszorg niet worden ver
beterd? Op dit moment wordt ze alleen maar 
steeds slechter. Moeten de mensen in de achter
buurten en op het platte land niet eindelijk elek
triciteit krijgen? 
Nu we op de drempel staan van de doorbraak 
naar een democratische maatschappij. moeten 
we al deze concrete vragen heel eerlijk beant
woorden. We mogen de mensen niet voor de gek 
houden door de problemen te verdoezelen. Wij 
moeten een heldere politiek voeren. We moeten 
naar onze comrades toegaan, naar onze mede
strijders in de verste uithoeken van het land en 
hen onze voorstelling van zaken helder uiteen
zetten. 
En begrijpen de jongeren u? 
Hani: Ja, en ze discussiëren erover! Ze zijn bang 
dat wij ons er laten inluizen. Ze zijn bang voor 
een gemankeerde democratie. Wij zeggen tegen 
hen dat we niet gewonnen hebben. En we zeggen 
dat je met een tegenstander die je niet hebt ver
slagen onvermijdelijkerwijs compromissen moet 
sluiten. We zullen onze overwinning niet in een 
slag halen. Daar zijn duizenden voor nodig. 
Maar op dat moment moeten wij ons afvragen of 
we de mensen met ons mee krijgen. Bereiken wij 
wat voor hen als is het niet alles, echter minstens 
10 procent of 20 of 50. 
Het gaat er echter om een situatie te creëren 
waarin wij de macht hebben om iets voor hen te 
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doen; hen om te scholen voor andere beroepen, 
hen financieel te ondersteunen. Zij moeten dat 
proberen te begrijpen. 
Hoe zit het met de kwestie van de amnestie? 
Hani: Wat in het verleden is gebeurd moet aan 
het daglicht worden gebracht. Dat geldt voor 
iedereen. Het ANC doet het in zekere zin door het 
instellen van onderzoekscommissies. Die onder
zoeken wat wij in Angola hebben gedaan om 
onze strijd te beschermen tegen Zuidafrikaanse 
agenten. Daarbij hebben we, naar ons gevoel nu, 
vaak de verhoudingen uit het oog verloren. 
Dat moet ook aan de kant van het regime gebeu
ren. De mensen die deelnamen aan de geheime 
moordcommando's, die Goniwe en andere men
sen hebben vermoord, moeten bekennen. Wij 
moeten weten wie het gedaan heeft. Wij moeten 
het verleden onder ogen zien. Ik weet dat dat er 
niet erg mooi uitziet, toch geloof ik niet dat we 
een soort N ürnbergerprocessen moeten voeren. 
Dat zou zoveel wonden openhalen, zoveel span
ningen oproepen. De maatschappij zou verder 
polariseren. Deze maatschappij kent al zoveel 
afgronden. Het is nu tijd om de mensen eindelijk 
bij elkaar te brengen. 
Hoe wilt u dat doen. De witten leven toch al 
zolang in hun cocon van macht en privileges? 
Hani: Het is mogelijk. Ik heb een oneindig ver
trouwen in mensen. Ik weet dat mensen kunnen 
worden gecorrumpeerd. Door indoctrinatie, door 
opvoeding, door een behoefte hun privileges te 
verdedigen. Maar wanneer we eindelijk deze 
maatschappij openen en de muren neerhalen, zal 
alles fundamenteel veranderen Het is maar een 
begin, maar er zijn al scholen waar zwarte en 
witte kinderen gezamenlijk les krijgen. Als onze 
zwarte en witte kinderen van de kleuterschool tot 
en met de universiteit samen zijn, als ze samen 
sporten, als ze samen zijn in het culturele leven, 
dan krijgen we het voor elkaar dat de mensen van 
de volgende generatie -eigenlijke al van onze 
eigengeneratie-echte Zuidafrikanen beginnen te 
worden. Dan houden we op onze medeburgers in 
te delen al naar gelang het ras waartoe ze beho
ren. 
U noemde uzelf en uw partij 'realistisch'. Maar is 
het niet zo dat de communistische partij altijd een 
onrealistisch mensbeeld heeft gehad? 
Hani: Wij - ik ben een idealist. Ik geloof dat we 
allemaal idealisten moeten zijn. Ik geloof dat we 
naar een volmaakte maatschappij moeten stre
ven, ook ai zal die volmaakte maatschappij waar
schijnlijk niet verwezenlijkt worden. Maar 
waarom zouden wij ons niet laten inspireren en 
begeesteren door datgene dat de christen doet 
verlangen naar het paradijs in de hemel waarin er 
geen lijden meerzal zijn? 
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Ik herinner me dat ik als kind keek naar de katho· 
lieke priesters. Zij gingen door de dorpen en haal· 
den de mensen over naar de kerk te komen en ..., 
naar school te gaan. Ze bekommerden zich om de 
armen. Bij ons waren geen ziekenhuizen en geen 
artsen. Er was geen enkele instelling die bij de 
moderne maatschappij hoort. Mijn vader was 
mijnwerker en wij zagen hem maar een keer per 
jaar. Ik moest elke dag tien kilometer naar school 
lopen. In de winter was dat verschrikkelijk. In 
Transkei kan het 's winters afgrijselijk koud zijn 
en wij hadden geen schoenen. Dat was een hard 
leven, maar we redden het. 
De kerk was onze enige verbinding met de stad. 
De priesters brachten zelfs de post voor de men· 
sen mee. Ze werkten hard en ze deden hun best 
om het lot van de mensen te verzachten. Ik zei 
tegen mezelf, dat zijn mensen die zich onzelf· • 
zuchtig voor anderen inzetten en voor gerechtig· 
heid vechten. Dat heeft een diepe indruk op me 
gemaakt en het heeft mijn hele leven beïnvloed. 
Ik wilde zelfs priester worden. Dat heeft mijn 
vaderechter tegengehouden. 
Ik weet dat het moeilijk is om je in deze wereld als 
een priester te gedragen. Maar waarom zouden 
wij voor de mensheid niet het visioen hebben van 
een wereld zonder uitbuiting? Door de technolo· 
gische ontwikkelingen en de wetenschappelijke 
ontdekkingen zullen we in staat zijn om een 
maatschappij te scheppen van overvloed, waarin 
niemand honger hoeft te lijden. Ik denk dat wij 
communisten dat ideaal niet moeten loslaten. 
Voor een dergelijk idealisme moeten we een 
kruistocht voeren. Niet arrogant en betweterig 
als een groep of partij die boven alle anderen ver· 
heven is. 
Ik vind dat de hele maatschappij zich ermee bezig 
moet houden, hoe we de welstand zo kunnen ver· 
delen, dat er een maatschappij ontstaat waarin 
de mensen niet meer lijden aan vermijdbare ziek· 
ten, aan ondervoeding; waarin geen analfabe· 
tisme meer is, waarin in elk huis elektriciteit is, 
waarin niemand meer vertwijfeld om zijn overle· 1 

ven hoeft te vechten. Dit idealisme heb ik 
bewaard en ik vind dat wij daaraan vast moeten 
houden. 

Gisela Albrecht had dit interview met Chris Hani op 
5 maart van dit jaar, in zijn bureau in Johannesburg. 
Vermoedelijk is het een van de laatste grote inter· 
views die Hani gaf voordat hij vermoord werd op 
stille zaterdag. Het interview is uit het Duits vertaald 
door Hans Groenewegen. 
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Een Deltaplan tegen 
de verarming 

'Armoede is onrecht' vormde in 1987 het motto 
bij de start van de kerkelijke campagne tegen ver
arming. 'Solidariteit is recht doen' is de keerzijde 
van die uitspraak. De Raad van Kerken en het 
arbeidspastoraat DISK signaleren 
al jaren de groeiende structurele 

dat niet alle kaarten zet op de betaalde arbeid. 
De strijd tegen verarming vereist meerdere 
beleidssporen. Bovendien benadrukte Van der 
Zee opnieuw, dat in de discussie de mensen zelf 

centraal staan en mee dienen te 
doen. Eind januari was de voorzit

kern van armoede. Dit jaar is er 
weer een nieuwe economische cri
sis. Weer gaan massaal mensen de 
uitkering in. Opnieuw wordt om 
solidariteit gevraagd. Hoe geef je 
die vorm, in je eigen wereld, in die 
van groepen en organisaties, in de 

Hub Crijns 
ter van DISK ook in het nieuws, 
toen hij namens 180 prominenten 
en de Coronagroep '92 een verkla
ring aanbood aan de Tweede 
Kamer inzake de WAO. Een 
belangrijk punt uit deze verkla-

ACTUEEL 

landelijke arrangementen? 

Bode: 'Deltaplan tegen armoede' 
DISK voorzitter Herman Bode heeft begin dit jaar 
in Den Haag gepleit voor een "Deltaplan tegen de 
armoede". Zoals na de watersnoodramp van 1953 
de Nederlanders kozen voor oprechte solidariteit 
en zonder op de kosten te letten het plan voor de 
nieuwe dijken opzetten, zo zou eenzelfde plan 
tegen de groeiende armoede ontwikkeld moeten 
worden. Bode kwam tot deze uitspraak, toen hij 
op 3 februari samen met de werkgroep 'De arme 
kant van Nederland' 10.000 handtekeningen aan
bood aan voorzitter A. Doelman-Pel van de vaste 
kamercommissie voor sociale zaken en werkgele
genheid. Die commissie besprak het standpunt 
van het kabinet over het rapport 'Armoede opge
lost? ... Vergeet het maarl' van de werkgroep. In 
een petitie onderschrijven de ondertekenaars, 
waarvan het merendeel uit de kerken, dat het 
kabinet een "zeer beschamend beleid" voert als 
het gaat om armoedebestrijding. Het kabinet 
praat de armoede in Nederland weg en verstevigt 
vooral de rijke en economisch sterke kant. Os W. 
van der Zee, de Algemeen Secretaris van de Raad 
van Kerken benadrukte, dat de kerken het 
bestaan van armoede blijven zichtbaar maken. De 
politiek en de samenleving dienen deze zaken 
serieus te nemen en te erkennen met een beleid, 
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ring, namelijk. de handhaving van 
de uitkeringsrechten van de men

sen, die nu aangewezen zijn op deze arbeidson
geschiktheidsverzekering, is door de Kamer 
gehandhaafd. Maar de prijs is hoog: met name 
wordt het probleem weer afgeschoven naar 
jonge mensen. 
Nu de tekenen van een hernieuwde neergang in 
de economie zichtbaar worden in massa-ontsla
gen en toenemende werkloosheid voeren de 
Raad van Kerken en de Dienst in de Industriële 
Samenleving vanwege de Kerken (DISK) cam
pagne tegen verarming. 

De toekomst van de 
sociale rechtsstaat 

Sociale zekerheid is een beleidsterrein dat sterk in 
beweging is. Aan het eind van de jaren tachtig 
werd door uitkeringsgerechtigden, sociale dien
sten, vakbonden, onderzoekers en kerken gewe
zen op toenemende situaties van (moderne) 
armoede in Nederland. De kranten stonden vol 
met commentaren op de koopkrachtontwikke
ling van de minima. Het kabinet Lubbers 11 stelde 
elk jaar de automatische koppeling buiten wer
king en kwam met eenmalige uitkeringen om de 
koopkrachtschade te beperken. In 1987 voerde 
het een nieuw systeem van sociale zekerheid in. 
Daarbij werd de Algemene Bijstands Wet het 
vangnet, de bodem, van alle sociale wetten. 



Sinds het kabinet Lubbers 111 is aangetreden beste
den de kranten minder aandacht aan de inko
menspositie van uitkeringsgerechtigden. Het 
debat lijkt verschoven te zijn naar allerlei aspecten 
van het sociale zekerheidsstelsel: de volume-ont
wikkelingen (bijv. de groei van het aantal arbeids
ongeschikten), de betaaibaarheid van het stelsel, 
de deelname aan de betaalde arbeid, het mini
stelsel, de uitvoeringsproblemen van de sociale 
zekerheid, bijstandsfraude, de WAO-problema
tiek etc. Eigenlijk staat de sociale rechtsstaat of de 
verzorgingsstaat, zoals die is opgebouwd na de 
Tweede Wereldoorlog, ter discussie. 
In het afgelopen jaar zijn er door alle politieke 
partijen rapporten uitgebracht over de sociale 
zekerheid en over die verzorgingsstaat. Van PvdA
zijde kwam het rapport met de wervende titel 
'Niemand aan de kant'. Het CDA volgde met 
'Sociale zekerheid en verantwoordelijkheid', 
Groen Links (GL) met 'Tijd voor 
zelfstandigheid' en D66 met 

8 

ciële draagvlak van de verzorgingsstaat. Naar· 
mate partijen zich meer rechts op het politieke 
spectrum bevinden, leggen ze meer nadruk op..., 
kostenbeheersing en lijkt de bereidheid om 
ingrepen te doen in het stelsel (scherpere toe· 
gangscriteria, afstoting overheidstaken, ingrepen 
in prijs/duur van uitkeringen) groter. De centrum· 
linkse partijen (PvdA en D66) streven naar stabili· 
sering van de kosten om het huidige niveau van 
sociale rechten te behouden. Groen Links is de 
enige partij die een vergroting van de collectieve 
uitgaven voor de sociale zekerheid accepteert 
met het oog op armoedebestrijding. 
* Individualisering is een onderwerp dat niet het 
politieke spectrum volgt. Voorstanders zijn Groen 
Links, VVD en D66 en wat voorzichtiger, de PvdA. 
Het CDA voldoet aan verplichtingen op grond van 
EG-richtlijnen tegen sekse-discriminatie, maar • 
blijft hechten aan regelingen die gebaseerd zijn 

op de draagkracht van de leef· 
eenheid. Het CDA staat voor een 

'Arbeid, sociale zekerheid en inko
mens'. De VVD maakte zich zorgen 
'Over ontgroening en vergrijzing'. 
Deze vijf rapporten zijn onlangs in 
opdracht van de werkgroep 'De 
arme kant van Nederland' vergele
ken door Sirnon van Vulpen. Ook 

·'alleen GtoehLihks 
heeft een anti-

dilemma waar het gaat om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. 
Aan de ene kant moeten vrou· 
wen de arbeidsmarkt op, aan de 
andere kant blijft het CDA hech· 
ten aan de keuze van een gezin 

armoedebefeidi 

heeft hij de bouwstenen van het 
kerkelijk anti-armoedebeleid, 
zoals verwoord in 'Armoede opgelost ... ? Vergeet 
het maar!' ernaast gelegd. Uit dit boekje, dat bin
nenkort verschijnt als nummer 9 in de Studiereeks 
van 'De arme kant van Nederland' als opmaat een 
korte samenvatting. 

Er werken te weinig mensen en 
het stelsel is te duur 

* Alle partijen benadrukken de noodzaak om de 
deelname aan het betaalde werk te verhogen. 
Hierover bestaat een zekere overeenstemming. 
Hetzelfde geldt voor de maatregelen om het 
volume in de sociale zekerheid (dus het aantal 
mensen dat een uitkering ontvangt) terug te drin
gen. 
* De ingewikkeldheid van het stelsel wordt vooral 
benadrukt door die partijen, die weinig rege
ringsverantwoordelijkheid hebben (D66, VVD, 
Groen Links) en in veel mindere mate PvdA en 
CDA. Dit zijn tevens de partijen, die de nadruk 
leggen op verbetering van de effectiviteit van de 
uitvoering. De oppositiepartijen VVD, Groen 
Links en D66 hebben gezamenlijk een voorstel 
opgesteld voor een nieuwe uitvoeringsorganisa
tie (lna Brouwer, Robin Linschoten, Arthie Schim
mel, juni 1992) 
* Alle partijen maken zich zorgen over het finan-
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om zelf de kinderen te verzor· 
gen. 
*Alle partijen (behalve Groen 

Links) wijzen op de plichten van uitkeringsge· 
rechtigden (m.n. de plicht om werk te aanvaar· 
den) en keren zich tegen oneigenlijk gebruik en 
fraude. De centrum-rechtse partijen stellen zich 
iets harder op dan de centrum-linkse partijen, die 
aan de arbeidsplicht enige voorwaarden verbin· 
den. Groen Links is ambivalent over de arbeids· 
plicht, maar stelt zich van alle partijen het meest 
liberaal op. 

De overheid doet te veel en de 
burgers te weinig 

* Alle partijen zien een overheidstaak wanneer s 
het gaat om het garanderen van een inkomen tot 
het minimumniveau. 
* De grootte van de overheidstaak, die de par· 
tijen nastreven is direct gerelateerd met hun posi· 
tie op het politieke spectrum. Naarmate een par· 
tij meer links op het spectrum staat, pleit de par· 
tij voor een grotere rol van de overheid in de 
sociale zekerheid. 
* Hetzelfde geldt voor de mate waarin partijen de 
arbeidsplicht en de noodzaak van sancties en 
fraudebestrijding benadrukken. Hoe rechtser de 
partij, hoe 'harder' de arbeidsplicht. Groen Links 
twijfelt in haar nota tussen een gematigde 
arbeidsplicht en géén arbeidsplicht. 
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* De oppositiepartijen en in mindere mate de 
PvdA staan kritisch tegenover het beheer van 
sociale partners van een aantal sociale regelingen 
(met name. Ziektewet en WAO). Het CDA ziet de 
problemen van de uitvoering echter als een col
lectieve verantwoordelijkheid. 
* De linkse partijen (GL, PvdA. D66) leggen de 
nadruk op persoonlijke keuzes op het gebied van 
zorgtaken/de persoonlijke levenssfeer (die een 
wijziging van de verhoudingen op de arbeids
markt nodig maken), de liberaal getinte partijen 
(VVD en D66) beklemtonen de persoonlijke vrij
heid op de markt (d.w.z. mogelijkheden voor ver
schillende verzekeringspakketten e.d.). * Bij alle 
partijen wordt veel aandacht besteed aan het sti
muleren van individuen om de arbeidsmarkt op te 
gaan (d.m.v. een arbeidsplicht, financiële prik
kels, etc). De participatie van individuen (uitke
ringsgerechtigden) in het beleid, of bij de uitvoe
ring van de sociale zekerheid krijgt bijna geen 
aandacht. 

Uitgangspunten van het kerkelijk 
anti-armoedebeleid 

In "Armoede opgelost...? Vergeet het maar!" pre
senteert de kerkelijke werkgroep "De arme kant 
van Nederland" de resultaten van haar campagne 
tegen armoede. In het vierde hoofdstuk staat een 
groot aantal voorstellen geformuleerd om verar
ming in Nederland tegen te gaan. Dat anti
armoede-beleid wordt als volgt omschreven: 
"Bestrijding van armoede vraagt om het schep
pen van daadwerkelijke mogelijkheden voor een 
ieder om volwaardig aan de samenleving te kun
nen deelnemen. Politiek beleid dient getoetst te 
worden aan de vraag of het daartoe een harde 
prioriteitsstelling bevat. Daarbij gaat het zowel 
om de wijze waarop het beleid tot stand komt, de 
inhoud, als de wijze van uitvoering. Hetzelfde 
geldt voor de bijdragen van maatschappelijke 
organisaties aan de bestrijding van armoede." 
De schrijvers formuleren de volgende uitgangs
punten voor een effectief anti-armoedebeleid: 
a) Een anti-armoedebeleid moet ingebed wor

den in een visie op het arbeidsbestel, de 
sociale zekerheid en de sociale voorzieningen. 
Er moeten alternatieven uitgewerkt worden, 
waarbij onder meer alternatieven als een 
basisinkomen, verdergaande economische 
verzelfstandiging en een verdergaande her
verdeling van betaalde/onbetaalde arbeid 
betrokken moeten worden. 

b) Het beleid van politieke en maatschappelijke 
organisaties mag niet tot stand komen zonder 
intensieve communicatie met de mensen die 
tot de arme kant van Nederland behoren. De 
schrijvers pleiten voor inspraak, medezeggen-
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schap en beslissingsbevoegdheden voor de 
armen. 

c) Een anti-armoedebeleid vraagt om een breed 
maatschappelijk draagvlak. Daarom dient het 
anti-armoedebeleid zich ook op de 'niet
armen' te richten om vooroordelen bij hen te 
bestrijden en om daadwerkelijke betrokken
heid te bevorderen. 

d) Het armoedevraagstuk vraagt om een geïnte
greerde aanpak, waarbij verschillende aspec
ten (inkomenspossitie, werkgelegenheid, 
sociale voorzieningen, regelgeving) in samen
hang bekeken worden. 

e) Het beleid dient continuïteit te vertonen. 
"Het steeds weer ter discussie stellen van rech
ten en verworvenheden of aangekondigde 
verbeteringen brengt mensen die afhankelijk 
zijn van dat beleid in onzekerheid, tast hun 
rechtsgevoel aan, versterkt hun gevoelens van 
machteloosheid en wekt de indruk, dat zij lou
ter als 'kostenpost' worden gezien." 

f) Participatie betreft zowel activiteiten op de 
betaalde arbeidsmarkt als niet-betaalde 
arbeid. Een beleid en een denken dat zich 
eenzijdig richt op betaalde arbeid loopt voor
bij aan: 
- het belang dat vele vormen van niet

betaalde arbeid voor de samenleving en het 
individu hebben; 

- het gegeven, dat velen nooit meer aan de 
betaalde arbeid (zullen) kunnen deelne
men. 

g) Effect van beleid kan een (verdere) stigmati
sering, marginalisering en aantasting van de 
persoonlijke leefwereld zijn, doordat men 
ingedeeld wordt in categorieën, door betut
teling en door ver in de privésfeer doordrin
gende regelgeving. Men dient dit effect te 
vermijden/tegen te gaan. 

h) Een goed algemeen beleid, dat een ieder die 
op de sociale zekerheid aangewezen is, een 
leefbaar bestaan biedt, verdient de voorkeur 
boven een beleid dat de nadruk legt op speci
fieke maatregelen. Specifieke maatregelen 
kunnen immers leiden tot stigmatisering, 
rechtsonzekerheid en kunnen meer controle, 
problemen bij registratie, ontwijkend gedrag 
en niet-gebruik bevorderen. 

Armoedebestrijding ontbreekt 
bij de partijen 

Concluderend kunnen we vaststellen, dat bij de 
meeste partijen "een harde prioriteitsstelling 
voor armoedebestrijding" ontbreekt. Groen Links 
is de enige partij. die de bestrijding van armoede 
expliciet als een doelstelling in haar nota 
opneemt. De bescherming van de inkomens van 
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de minima is een prioriteit, die moet concurreren 
met andere beleidsprioriteiten op het terrein van 
de sociale zekerheid. Bovendien wordt de finan
ciële ruimte, die beschikbaar wordt gesteld voor 
de sociale zekerheid als geheel, bepaald door de 
algemene prioriteiten van de overheid, waaron
der het beheersen van de collectieve uitgaven en 
de terugdringing van het financieringstekort. 
Een anti-armoedebeleid is bij de meeste partijen 
geen doelstelling. Dat betekent dat er ook niet 
gesproken kan worden over een gentegreerde 
bestrijding van armoede op beleidsterreinen als 
het werkgelegenheidsbeleid, de sociale zekerheid 
en het inkomensbeleid. Het is zelfs de vraag of 
politieke partijen beschikken over een geïnte
greerde visie op het terrein van de sociale zeker
heid. In de nota's van de politieke partijen wor
den de verschillende terreinen (inkomensbeleid, 
werkgelegenheidsbeleid, sociale voorzieningen, 
regelgeving) wel bestreken, maar daarbij lijkt de 
keuze van het werkgelegenheidsbeleid (arbeids
participatie) overheersend. Niet het perspectief 
van armoedebestrijding, maar het perspectief van 
een effectief werkende arbeidsmarkt lijkt bij de 
meeste partijen het belangrijkste uitgangspunt. 
De voorstellen die 'Armoede opgelost ... ? Vergeet 
het maar!' aangeeft voor een gentegreerd beleid 
ter bestrijding van armoede (een basisinkomen, 
verdergaande economische verzelfstandiging, 
verdergaande herverdeling van betaalde/onbe
taalde arbeid) worden in verschillende mate 
gesteund door de politieke partijen. 
Het basisinkomen leeft alleen bij Groen Links. 
De economische verzelfstandiging (m.n. van vrou
wen) is een doelstelling, die vrij breed (maar in 
verschillende mate) gedeeld wordt. Het CDA lijkt 
op dit punt een belemmerende factor. 
Herverdeling van betaalde/onbetaalde arbeid 
vindt steun bij de centrum-linkse partijen. 
Wat de 'ver doordringende regelgeving' betreft 
kan gezegd worden dat veel partijen pleiten voor 
een uitbreiding van controle- en sanctiemogelijk
heden. Dit staat haaks op de vermindering van de 
knellende regelgeving die de werkgroep "De 
arme kant van Nederland" bepleit. Aan de andere 
kant pleiten diverse partijen voor vereenvoudi
ging, doorzichtigheid van de regelgeving e.d .. Er 
zijn echter weinig concrete voorstellen over hoe 
die vereenvoudiging tot stand gebracht zou moe
ten worden. 

Achterstanden werken we weg met 
nieuwe banen 

Interessant is de reactie van het kabinet op het 
rapport' Armoede opgelost ... ? Vergeet het maar!' 
van de landelijke werkgroep "De arme kant van 
Nederland", zoals in maart 1992 uitgebracht. 
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De kern van die reactie is: 
a) de huidige inkomensbescherming is voldoende, 
armoede is geen urgent probleem, en: ...., 
b) werk gaat boven inkomen, d.w.z. het werkge· 
legenheidsbeleid (en andere macro-economische 
beleidsdoelstellingen) laten geen algemene ver· 
hoging van de inkomensnormen toe. 
Uit de politieke nota's blijkt, dat alle partijen 
behalve Groen Links deze visie in grote lijnen 
delen. Er bestaan wel aanzienlijke verschillen in 
de waardering van inkomensverschillen. Een par· 
tij als de PvdA streeft expliciet naar een recht· 
vaardige inkomensverdeling. Andere partijen, 
zoals de VVD en het CDA, lijken minder moeite te 
hebben om de bestaande inkomensverschillen te 
accepteren, of pleiten er zelfs voor om die te ver· 
groten. 

Voor uitkeringsgerechtigden wach-
ten zware tijden 

De vergelijking van de 'bouwstenen uit het ker· 
keiijk anti-armoedebeleid' met de nota's van de 
politieke partijen tot de teleurstellende conclusie, 
dat het politieke draagvlak voor een anti· 
armoede-beleid zoals de werkgroep "De arme 
kant van Nederland" dat voorstelt erg klein is. De 
kern van de voorstellen, nl. een algemene verbe· 
tering van de uitkeringsniveaus, lijkt niet te pas· 
sen in het huidige klimaat, waarin het vergroten 
van de arbeidsparticipatie de allesoverheersende 
doelstelling lijkt te worden. De recente ingreep in 
de WAO laat zien dat ook een centrum-linkse 
coalitie geen garanties biedt tegen verdere ingre· 
pen in het sociaal zekerheidsstelsel. 

Armoede raakt je 
Er blijft dus alle reden om de roep om solidariteit, 
"het cement van de samenleving", zoals Herman 
Bode, de voorzitter van het arbeidspastoraal 
DISK, het genoemd heeft, niet te laten verstom· 
men. Daartoe is er de campagne 'Armoede raakt 
je'. Kerken kunnen o.a. meedoen in de actie 
'adopteer een kamerlid' of 'maak een solidari· ' 
teitsafspraak met een andere groep'. De Raad van 
Kerken heeft een brief gestuurd naar alle 
parochies en gemeenten, vergezeld van een cam· 
pagnekrant. 

Hub Crijns is Directeur van het landelijk bureau Dienst 
in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken 
(DISK). en lid van de werkgroep 'De armekant Neder· 
land'. Dit artikel dient als achtergrond- informatie 
voor de campage 'Armoede raakt je' van de groep 'De 
arme kant van Nederland'. Het verscheen ook in 
'Schering en inslag' periodiek van de Stichting 'Evan· 
gelie en Samenleving'. Informatie over hoe mee te 
doen met de campage 'Armoede raakt je' bij DISK, 
Noordermarkt 26,1015 MZ Amsterdam 
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Meer over •strategie 
en Milieu' 

Reactie op Klarissa Nienhuys 

Het themanummer van Politiek & Cultuur, jaar
gang 53 nr. 1 over de 'dichtslibbende ecologise
ring' zal door menige milieu-organisatie en 
milieu-activist zijn gespeld. De neiging zal groot 
zijn om uiterst secuur na te gaan 
'wie nu weer wat over ons denkt of 
meent te moeten denken.' 

toch uiteindelijk om de (duurzame) resultaten en 
niet om de maatschappelijke positionering van de 
milieubeweging. 
De tweede kanttekening betreft de projectsubsi

dies waar Nienhuys op doelt. 
Die projectsubsidies, die overi

Zo'n neiging is echter slecht. Het is 
immers zinvol dat sociale bewegin
gen door hun maatschappelijke 
omgeving kritisch worden gevolgd 
en dat vanuit die omgeving signa
len worden afgegeven om zo'n 

Ad van den Biggelaar 
gens al vele jaren worden toege
kend, staan opmerkelijk genoeg 
nog steeds overwegend ten dien
ste van de door haar als oorspron
kelijk genoemde rol van de 
milieubeweging. Ik denk hierbij 

KRITIEK 

sociale beweging op koers te hou-
den of haar tenminste over haar koers te laten 
nadenken. 
Ook al ben je het niet geheel of soms wellicht 
geheel niet eens met uitspraken die in de ver
schillende artikelen worden gedaan, de artikelen
reeks draagt bij aan de voortdurende heroriënta
tie die de milieubeweging in een dynamische 
samenleving moet doormaken. 
Het gaat echter te ver - en dat mag ook niet 
onweersproken blijven - indien auteurs, in dit 
geval de milieukundige Klarissa Nienhuys, een 
loopje nemen met de werkelijkheid en een kari
katuur maken van de activiteiten van de milieu
beweging. Laat ik deze kritiek aan de hand van 
enkele van haar beweringen toelichten. 

- De oorspronkelijke rol van de milieubeweging 
als lastige,maar noodzakeli;ke achterban van 
het Ministerie van VROM zou- in ruil voor veel 
projectsubsidies- zijn omgezet in die van com
municatiekanaal als instrument voor beleidsim
plementatie. 

Hierbij plaats ik twee kanttekeningen. 
Voor zover milieu-organisaties - ook als commu
nicatiekanaal - daadwerkelijk kunnen bijdragen 
aan uitvoering van op duurzaamheid gericht 
beleid, zouden zij hun rol wel erg slecht verstaan 
indien zij deze niet zouden oppakken. Het gaat 

f-

aan projecten die in een kritische 
analyse van de uitvoering van het 

NMP door de verschillende doelgroepen uitmon
den. Ook projecten op het gebied van milieuge
vaarlijke stoffen, inherent veilige kerncentrales, 
de milieu- en veiligheidsrisico's van de kernsplijt
stofcyclus, het internationaal goederenvervoer en 
het internationale natuur- en landbouwbeleid 
zijn juist bedoeld om aan te tonen dat wij met het 
huidige beleid op de verkeerde koers zitten en 
ideeën te genereren voor nieuw, meer met duur
zaamheid strokend beleid. 

- Vervolgens constateert Nienhuys dat de milieu
beweging geen mensen in huis heeft die iets 
zinnigs kunnen of willen zeggen over het span
ningsveld tussen (veel) minder milieuvervuiling, 
groeiende werkgelegenheid en behoud van de 
koopkracht. Letterlijk stelt zij: 'Men toont in de 
natuur- en milieubescherming al even naïeve 
reacties als de gemiddelde Nederlander. Men 
wil niet horen dat de koopkracht mogelijk ach
teruit gaat en men wil niet praten over de 
mogelijke consequenties.' 

Iemand die over de milieubeweging schrijft hoeft 
niet àlles van die beweging te weten, maar 
behoort toch wel enigzins van de ideeën van die 
beweging op de hoogte te zijn. Nienhuys geeft er 
met haar uitspraken echter blijk van de visie-ont
wikkeling van de laatste jaren binnen de milieu-
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beweging volledig te hebben gemist. Milieu
organisaties hebben gedurende de afgelopen 
jaren in tal van interviews, artikelen, persberich
ten en beleids- en discussienota's kenbaar 
gemaakt dat het een fictie is te vertrouwen op 
behoud van de materiële welvaart en een duur
zame ontwikkeling. Ook uit een oogpunt van eer
lijk delen van de milieugebruiksruimte tussen 
Noord en Zuid (en West en Oost) werd en wordt 
bij herhaling gesteld dat materiële welvaarts
groei in de industrielanden niet te rijmen valt met 
de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze discussies 
en stellingnames konden voortdurend worden 
gehoord in de aanloop naar de Wereldconferen
tie over milieu en ontwikkeling (UNCED), welke in 
juni 1992 plaatsvond. 
Het is dan ook goedkope demagogie om Vereni
ging. Milieudefensie te verwijten niets zinnigs te 
kunnen zeggen over het spanningsveld tussen 
milieu en economie, nu zij in het rapport Actie
plan Nederland Duurzaam de laatste twee hoofd
stukken over 'milieu en sociaal-democratie' en 
'marktconform milieubeleid' door anderen heeft 
laten schrijven. Alsof het 'inhuren' van externe 
deskundigen bewijst dat je zelf geen visie zou 
hebben. 

WEERWOORD 

De reaktie van AvdB doet mij denken aan een 
frontsoldaat, die kwaad wordt en zegt "hoezo, 
doe ik het soms niet goed???", nadat een ana
lyse van het funktioneren van het leger als 
geheel en op onderdelen, de (contra)spionage 
en de planning van de wederopbouw na de 
oorlog, erop wijst dat zowel het front als de 
genoemde planning kwalitatief en kwantita
tief voor verbetering vatbaar zijn. Dat is een 
kwestie van prioriteiten binnen het hele leger, 
geen verwijt aan de frontsoldaten. 
Ik ben mijn analyse uitdrukkelijk begonnen 
met een definitie van "de natuur & milieube
scherming". AvdB betrekt mijn trendanalyse 
voor dit totaal van ongeveer 60 organisaties, 
een aantal kontribuanten van zo'n half miljoen 
en gezamenlijk inkomsten van pakweg 80 mil
joen/jaar, voornamelijk op een paar relatief 
kleine milieu-organisaties. Dat betreft dan in 
de praktijk alleen een deel van de professio
nele staf van die organisaties, ongeveer drie 
dozijn mensen met een werkbudget van drie 
ton/jaar schat ik. Als het op principiële stelling
name in een maatschappelijk debat aankomt, 
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Terecht stelt Nienhuys dat voor het bereiken van 
duurzame ontwikkeling veel meer gedacht zal 
moeten worden in termen van sociale verande· """' 
ring en dat sociale en culturele normen en waar· 
den ingrijpend zullen moeten wijzigen. Zij meent 
dat de milieubeweging aan een forum van weten· 
schappers, politici en vertegenwoordigers van 
relevante belangenorganisaties 'de essentiële 
vragen' dient voor te leggen. Stichting Natuur en 
Milieu is juist met déze aanpak al meer dan een 
half jaar geleden gestart en zit nu volop in dit 
proces. Nienhuys voorspelt dat zo'n proces niet 
eenvoudig is als zij stelt dat de milieubeweging 
niet direct moet weglopen als het antwoord niet 
bevalt. Zij heeft gelijk. Tot nu toe bevallen de ant· 
woorden inderdaad niet en de milieubeweging 
loopt niet weg, maar vraagt door. Zij zal er dan 
ook begrip voor moeten hebben dat zo'n proces • 
de nodige tijd vergt. 

Utrecht, 7 april 1993 

houdt de rest van de natuur & milieubescher
ming zich namelijk zorgvuldig op de vlakte, om 
de in mijn analyse reeds genoemde redenen. 
Ik heb de veranderde zelfopvatting van som
mige natuur en milieu organisaties, waaronder 
SNM en VMD, ten dele toegeschreven aan een 
veranderde opvatting bij VROM over de rol van 
de natuur & milieubescherming als geheel. Ik 
heb het woord "omgezet" gebruikt noch 
gesuggereerd en de bedoelde verandering als 
zodanig niet gediskwalificeerd. 
Het feit dat een kleine groep binnen het totaal 
van de natuur & milieubescherming sinds jaar 
en dag tegen de verdrukking in iets over de 
relatie milieu en ekonomie te berde probeert 
te brengen neemt niet weg, dat enige visie van 
de natuur & milieubescherming tot nu toe vrij
wel volledig heeft ontbroken in het debat over 
de verzorgingsstaat (néé, dat is niet precies 
hetzelfde als materiële welvaart en ekonomie}, 
de rol van de politieke partijen of de informa
tiemaatschappij. 

Klarissa Nienhuys 
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'De tand & tekenen 
des tijds' 

Cultuurdebat bij het jublieum 
van Bijeen en het Derde Wereld Centrum Nijmegen 

De jaren '90 tot nu toe staan in het teken van de 
opperste verwarring en de maakbaarheid van de 
samenleving staat meer dan ooit ter diskussie, 
aldus het persbericht ter aankon-
diging van de konferentie te Nij-

opgericht werd als tegenwicht tegen de sterk 
Westerse wetenschapsbenadering aan de Katho
lieke Universiteit Nijmegen. Net als Bijeen, onder-

ging het DWC sterke invloed van 
de bevrijdingstheologie. Maar in 

megen op 20 maart j.l.: een konfe
rentie onder het motto "Van 
Derde Wereld naar Heel de 
Wereld", georganiseerd door het 
maandblad BIJEEN in samenwer
king met het Derde Wereld Cen
trum Nijmegen. Zo'n 450 veelkleu-

Marjan Lucas 
tegenstelling tot Bijeen, namen 
op het DWC diskussies over spiri
tualiteit en religiositeit meer en 
meer de plaats in van aandacht 
voor uitbuiting, verzet en emanci
patie in de Derde Wereld. In de 

CULTUUR 

rige mensen bezochten de konfe-
rentie, onder wie veel religieuzen 
('de Zusters van OLV te Afrika' e.a.) en Derde 
Wereldgroepen (Vredeswinkel Nunspeet e.a.). 
De konferentie opende met inleidingen van poli
ticus Jan Pronk, schrijver György Konrád en femi
nistisch theologe Doreen Hazel als sprekers uit 
respectievelijk de 'eerste', 'tweede' en 'derde 
wereld'. In de middagsessies werd gediskussieerd 
over de thema's 'Van radicaliteit tot spiritualiteit' 
over radicale daden en/of innerlijke groei, 'Con
suminderen', over het Brundtland-rapport dat 
pleit voor een beheerste selectieve groei, en 'De 
toren van Babel' over racisme versus intercultu
rele samenleving. 
In dit artikel een korte terugblik op deze meeting 
waar het ging om het debat tussen de Neder
landse minister Jan Pronk en de Hongaarse schrij
ver György Konrád. 

Jubilea & de Tand des Tijds 
Aanleiding voor het organiseren van de konfe
rentie was enerzijds het 25-jarig bestaan van Bij
een, een progressief religieus geïnspireerd opi
nieblad over mondiale vorming, dat ontstond uit 
een fusie van meer dan 20 periodieken van mis
sionerende orden en congregaties. Anderzijds 
was er het jubileum van het Derde Wereld Cen
trum, dat 20 jaar geleden na lang actievoeren z 

geest van het holisme heeft men 
het op het DWC niet meer over 
Westerse ontwikkelings-modellen 

of engagement met de Derde Wereld, maar over 
'echte helende oplossingen' en inzet voor Héél de 
Wereld. 

Pronk en Konrád & 
de Tekenen des Tijds 

Freke Vuijst, IKON-correspondente in de Ver
enigde Staten, leidde het debat tussen Pronk en 
Konrád, dat als motto had "Het lijden van de 
Wereld". Zij stelde beide heren de vraag of zij 
optimistisch waren over de kansen op mondiale 
samenwerking. Bedachtzaam en in uiterste 
beleefdheid formuleerden zij hun antwoorden. 
Pronk gaf aan somber gestemd te zijn: nog steeds 
koestert hij de hoop dat in 1989 (val Berlijnse 
muur) 'een nieuwe eeuw begon' omdat toen vol
gens hem de verschillende percepties van inter
nationale veiligheid sinds de Koude Oorlog aan 
hun einde kwamen. Hij verwijst naar Afrikaanse 
volkeren, die daardoor hoop kregen op verande
ring, het idee kregen dat verandering mogelijk 
was en ze dus niet ten eeuwige dage in de greep 
van kapitalistische danwel communistische broe
ders zouden vastzitten. Maar, aldus Pronk, vroe
ger leek het alsof processen veel meer te sturen 
waren; nu is hij daar niet meer zo zeker van en 
vreest hij dat bijvoorbeeld nieuwe konflikten niet 
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meer te sturen zijn. Konrad gaf daarentegen aan 
verheugd te zijn over het feit dat de toekomst 
open ligt: dat wat betreft voormalige Oostblok
landen als Hongarije mensen nu aan hun eigen in 
plaats aan een door anderen voorgevormde toe
komst kunnen en moeten gaan werken. Voor het 
optreden van instabiliteit vreest hij niet al te zeer, 
maar ziet dat als element in een historisch proces, 
als deel van de tijd, van de voortgaande ontwik
keling van de wereld. Hij vertrouwt erop dat uit
eindelijk 'Het normale' het zal winnen van 'het 
fanatieke'. Het probleem is echter dat mensen 
hun eigen feilbaarheid niet aan kunnen en zich
zelf dan gaan overschreeuwen en daardoor een 
hoop ellende veroorzaken. Dit in tegenstelling 
tot dronkaards: die kunnen tenminste nog lachen 
om hun eigen ongerijmdheid, aldus Konrad. 
In zijn inleiding voorafgaand aan het debat met 
Pronk, had Konrad al aangegeven dat dit 'over
schreeuwen' de zelfrechtvaardi-
ging is die mensen zoeken. Dat 
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Feke Vuijst wees op het verschijnsel dat ze in de 
Verenigde Staten waarnam, namelijk dat mensen ""' 
wegdrijven van de publieke, en zich 'opsluiten' in 
de private steer (eigen scholen, clubs, enz. met 
name voor wat betreft midden en hogere klas· 
sen). Bepaald geen teken van 'globisme', tach? 
Konrad bleek niet onder de indruk: hij keek naar 
'zijn' Hongarije en stelde dat het private ook daar 
inderdaad in opmars is; dat het kollektief, voor 
hem synoniem a an de staat, zijn ijzeren greep ver· 
liest. Hij redeneerde: privatisering is liberalisering 
en dus emancipatie. Hij erkende dat in dat proces 
zich ongewenste verschijnselen kunnen voordoen 
als corruptie, geweld, e.d. maar dat hoorde erbij: 
de weg naar globisme is onherroepelijk. 
Het antwoord van Pronk op Vuijsts vraag, was net 

als aile voorgaande uitspraken een antwoord dat • 
op tafel werd gelegd, naast dat van Konrad, en 

daar onaangeroerd bleef liggen. 
Van een debat (Het Debat) kwam 

doen ze na eerst op basis van een 
ideologie, een coherent waarden
stelsel, dat gebaseerd is op collec
tieve vernedering, (te) lange tijd 
te hebben gehoord dat hij of zij 
niets voorstelt. Essentieel is 
daarom dat er een nieuw waar-

'uiteindelijk zal 
~.~hetnormale~.~ het 

het telkens niet. En juist zijn laat· 
ste uitspraak was daarvoor juist 
zo prikkelend geweest, namelijk 
zijn antwoord een sterke, open, 
staat te willen en van mening te 
zijn dat wat onze samenleving 

denstelsel 'tevoorschijn getoverd 
wordt' en mensen over de zelf
rechtvaardiging heen kunnen stappen c.q. hun 
eigen feilbaarheid aankunnen. Konrad gaf, spij
tig genoeg, geen nadere invulling van zo'n waar
denstelsel en stelde het begrip ideologie per 
definitie als negatief voor, als voorgeschreven 
denkstruktuur, en benadrukte de rol van veran
dering van individueel denken in de richting van 
'globisme'. 
Pronk zocht ook naar nieuwe termen, maar kwam 
uit op begrippen als educatie, universele demo
cratie, e.d. als instrumenten om een betere toe
komst te bereiken. Het probleem is dat we geen 
werkmodellen meer hebben, dat we slechts 
weten welke modellen in elk geval niet werken, 
aldus Pronk, zoals bijvoorbeeld het vormen van 
nieuwe staten als reaktie op de claim op zelfbe
schikking. Dat dacht hij aanvankelijk nog wei, 
maar dat was wei Iicht een verkeerde gedachte nu 
je in de actualiteit ziet wat de konsewenties van 
die gedachte kosten. Konrad onderstreept Pronks 
konklusie met zijn mening dat het Westen veel te 
vroeg juichte over het uiteenvallen van o.a. de 
Sovjet-Unie en te weinig oog had voor de min
derheidsgroepen in de staten van de uiteengeval
len federatie, die nu, zoals bijvoorbeeld in ex
Joegoslavie, een etnische zuivering te vrezen heb
ben. 
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ondermijnt het feit is, dat er een 
notie groeit dat de staat voor 
slechts een specifieke groep is. En 

wei slechts voor hen die al 'inside' zijn in plaats 
van ook voor hen 'who come from outside'. Niks 
globisme dus. 
Kortom; Het Debat is nauwelijks Debat geweest, 
maar, zoals al gezegd, men luisterde beleefd naar 
elkaar. Het was alsof men wist dat ingaan op 
elkaars uitspraken onbegonnen werk was, gezien 
de werelden van verschil (de 'eerste' en de 
'tweede') die ertussen lagen ... 
Tenslotte: op elke plek van de wereld moeten 
mensen durven te werken aan een open samenle· 
ving die respect heeft voor de universele demo· 
cratie, aldus Pronk. Deze schone zin geeft tegelijk 1 

de grote dosis romantisch-idealisme van de mee· 
ting te Nijmegen aan, alsook het hoge open-deur· 
gehalte ervan. Dat laatste maakt mismoedig, hoe· 
wei het feit dat het eerste anno 1993 nog bestaat 
hoop geeft en als voedingsbodem voor jonge 
Pronkies warm gekoesterd moet worden ... 

Marjan Lucas, Nijmegen. 

Het verslagboek van de konferentie, 56 pag., is te 
bestellen via BIJEEN antw.nr. 11012, 5200 VC Den 
Bosch, en kost f 15,-. 
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De verleiding van de 
markt 

Kritiek op de markt is een vast onderdeel van het 
linkse erfgoed. Beroemd is de polemiek van Marx 
tegen het warenkarakter van de moderne markt 
en de vervreemding van de con-
crete maatschappelijke nuttige 

zorg behoevende natuur. Bij bepaalde stromin
gen mondt die kritiek uit in pleidooien voor de ·• 
vorming van lokale zelfvoorzienende gemeen-

schappen, waar de markt slechts 
functioneert voorzover die door 

arbeid die er het gevolg van is. 
Met als uiterste consequentie de 
reductie van de arbeidskracht tot 

Frank Biesboer 
de betrokkenen valt te overzien. 
Gemeenschappelijk in alle kritiek 
is: de markt is, anders dan de 

een waar, waarin de kiem ligt 
opgesloten van de tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid. In zijn 
Anti-Dühring schetst Engels het -

THEMA 
klassieke economen beweren, 
helemaal niet in staat om 
humane en/of ecologische doe-

utopische - beeld van een samen-
leving waarin door directe verde-
ling van goederen en opstelling van een produk
tieplan de abstracte warenmarkt wordt opgehe
ven. 
In de praktische socialistische of sociaal-democra
tische politiek werd dit idee uitgewerkt in de 
vorm van een sterke interventie van de staat in 
het economisch gebeuren. Nationalisatie van pro
duktiemiddelen, overheidsprogramma's op het 
gebied van woningbouw, arbeidswetgeving, 
minimum-inkomensvoorziening en dergelijke 
waren het resultaat. In het recente debat over de 
ziektekostenverzekering zijn de wezenselemen
ten van dit gedachtengoed terug te vinden in 
pleidooien voor een volksverzekering. 
Links had lange tijd het initiatief aan zijn kant 
met de kritiek op de onrechtvaardigheden die het 
gevolg waren van de marktwerking, oftewel het 
vrije spel der maatschappelijke krachten: ellen
dige woonomstandigheden, scherpe uitbuiting, 
enzovoorts. Ook in het heden is die kritiek van 
toepassing: de recente privatisering van de drink
watervoorziening in Groot-Brittannië is de oor
zaak van de opkomst van armoedeziekten als 
tyfus en dysenterie. 
Kritiek op de markt van meer recente datum is 
afkomstig vanuit een ecologisch perspectief. De 
markt kan op geen enkele manier omgaan met de 
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lente dienen. 

Heden ten dage zit links zit met 
haar kritiek op de markt echter in het defensief. 
De markt is in, ook bij ecologen en socialisten. 
Naarstig wordt in het milieubeleid gezocht naar 
zogenaamde marktconforme instrumenten. Het 
'laat het maar aan de markt over dan komt het 
wel goed' vindt een breed gehoor. 

Het nadeel van de 'pro en contra de markt'-bena
dering is de hoge mate van abstractie: aan de ene 
kant wordt de markt als losstaand gegeven 
gehanteerd, terwijl aan de andere kant los
staande doelen als een goed milieu en rechtvaar
digheid centraal worden gesteld. De een 
beschouwt de combinatie van beide als een 
zegen, de ander als een vloek. 
Zo'n benadering is weinig vruchtbaar. De markt 
bestaat helemaal niet als abstract gegeven, maar 
is ingebed in een uiterst fijnmazig net van insti
tuties en regelingen. Wat in het spraakgebruik 
wordt toegeschreven aan de vrije werking van de 
markt is veelal omgeven met kartel- en prijsaf
spraken, subsidies, protectionisme, enzovoorts. 
Hoe 'vrij' is de markt eigenlijk? 
Omgekeerd, waar onder invloed van links arran
gementen zijn ontstaan om rechtvaardigheid tot 
stand te brengen, dient de discussie zich aan 
inhoeverre er meer aan de marktwerking zou 
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moeten worden overgelaten teneinde individu
ele wensen en collectieve regelingen beter op 
elkaar af te stemmen. Fundamenteel voor links is 
de erkenning dat het onmogelijk is om vanuit één 
centraal punt de samenleving te besturen: links 
zal dus moeten leven met de markt. 

Herijking 
In dit thema over de markt staat centraal een her
ijking van het marktdenken en de kritiek daarop. 
In welke. mate is de markt te benutten om collec
tieve regelingen tot stand te brengen, om doelen 
als rechtvaardigheid en duurzaamheid te realise
ren, welke eisen stelt dat aan inrichting en vorm
geving van de markt Daarbij is gekozen voor de 
behandeling van een aantal - afgebakende -
onderwerpen. Dat sluit voor een deel aan bij de 
constatering dat dé markt niet bestaat. Daarnaast 
maakt die concrete behandeling het mogelijk om 
veel preciezer na te gaan op welke manier markt 
en regulering zich tot elkaar verhouden, welke 
ontwikkelingen zich daarin voordoen met welke 
gevolgen. 
Een en ander heeft geresulteerd in een drietal bij
dragen. 
De eerste is van Dirk Akkermans over de arbeids
markt. Hij haakt in op de actuele discussie over de 
zogenaamde verbindendverklaring van de CAO 
en pleidooien om die af te schaffen. Die verbin
dendverklaring houdt in dat een representatieve 
CAO in een bedrijfstak via de wet voor de gehele 
bedrijfstak geldend wordt verklaard. Dat voor
komt dat ondernemers die geen onderhande
lingspartij zijn, de CAO kunnen ontduiken. 
Akkermans maakt duidelijk dat iedere vergelij
king van de arbeidsmarkt met bijvoorbeeld een 
markt van videorecorders niet opgaat. De 
arbeidsmarkt kan het beste worden beschreven 
als een onderhandelingsproces. Verder toont hij 
aan dat die verbindendverklaring van de CAO 
eerder een resultaat was van bepaalde ontwikke
lingen in de markt in de jaren dertig, dan er haaks 
op zou staan, zoals door de critici wordt beweerd. 
In het tweede artikel behandelt Sjors de Kam een 
markt waar sprake is van een ver doorgevoerde 
regulering: de woningmarkt. Hij onderzoekt 
waar de motieven tot regulering vandaan komen 
en laat zien welke resultaten met regulering van 
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de markt tot stand zijn gekomen. Voor de 
woningmarkt lijken de jaren negentig een grote 
ommekeer: de terugtocht van de overheid. De 
Kam vreest dat essentiële taken van het volks
huisvestingsbeleid daardoor in het gedrang 
komen: een uiterst fijnmazig mechanisme van 
marktregulering dreigt verloren te gaan. 
Het derde artikel is van de hand van Paul Basset 
en gaat over het milieubeleid. Basset kiest als uit
gangspunt dat noch de markt noch de staat ieder 
op zich in staat zijn de fundamentele veranderin
gen, die voor een duurzaam samenleven noodza
kelijk zijn, tot stand te brengen. Alleen een 
vruchtbare samenwerking tussen beide biedt per
spectief, waarbij de overheid de kaders schept 
waarin de markt z'n werk moet doen. Het meest 
opvallend in zijn pleidooi is het afwijzen van elk 
idee alsof het mogelijk zou zijn met onze huidige 
kennis aan te geven waar die marktregulering 
precies uit zou moeten bestaan. Basset voorziet 
een dynamisch 'leerproces', waarin eerder de 
voortdurende verandering van de markt-staat 
verhouding kenmerkend zal zijn. 

De drie bijdragen maken in ieder geval duidelijk 
dat abstracte 'pro of contra de markt'-verhalen 
weinig zin hebben. Wat daarbij wellicht onderbe
licht blijft is de ideologische werking van het 
'leve-de-markt-denken': degenen die belang heb
ben bij een verregaande mate van deregulering, 
krijgen de wind in de rug. Zij beschikken over het 
politieke momentum, waarbij belangrijke sociale 
en ecologische doelen in het gedrang komen. 
Voor een modieus omarmen van het leve-de
markt-denken door links is geen reden. 
De belangrijkste les voor links zou wel eens kun
nen zijn dat een antwoord niet gevonden kan 
worden in een vasthouden aan algemene plei
dooien tegen de markt, maar alleen in een con
crete analyse van de concrete gevolgen van 
bepaalde beleidsveranderingen, zoals bijvoor
beeld in het verhaal van De Kam. Zo'n verhaal is 
weliswaar lastiger over te brengen dan een een
voudige slogan, maar een alternatief is er eigen
lijk niet. 

Frank Biesboer is redacteur van P & C 
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Arbeidsmarkt: 
de ontwikkeling van 

de regulering 

De markt als instituut lijkt tegenwoordig af en 
toe een panacee te zijn geworden. Vele van de 
huidige economische kwalen en misstanden wor
den 'verklaard' door te verwijzen 
naar allerlei regelingen, welke 

ken en aldus ten koste van anderen grote winsten 
behaalden (Smith 1776, p. 132-160, zie ook Bade, • 
1982). Het afschaffen van deze concurrentiebe· 

perkende regels zou, als gevolg 
van de betere werking van de wet 

o.a. door de overheid bij wet zijn 
ingevoerd en die de heilzame 
werking van de markt zouden 

Dirk Akkermans 
van vraag en aanbod, aan meer 
mensen werk en een redelijk 
inkomen verschaffen. De machts· 

belemmeren. De internationale 
concurrentie zou dwingen tot 
afschaffing van dit soort regelin
gen. Meer markt, minder regels, 

THEMA 
positie van de gilden zou verdwij· 
nen, waardoor inkomens - met 
name tussen stad en platteland-

zo luidt het devies. 
Ook ten aanzien van de arbeids-
markt zijn deze geluiden nogal eens te beluiste
ren: verwezen wordt naar kwesties als het ont
slagrecht, de afdrachten voor de sociale zeker
heid, de algemeen verbindend verklaring (AVV) 
van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) e.d .. 
Het recept is ook hier: minder regels. 
Dit soort redeneringen heeft twee kenmerken. 
Enerzijds wordt een tegenstelling gecreëerd tus
sen markten en regels. Anderzijds heeft men 
hoge verwachtingen van de werking van een 
engereguleerde markt - volledige werkgelegen
heid en een redelijke inkomensverdeling zijn 
twee veronderstelde effecten. 
In het onderstaande wil ik aan de hand van de 
invoering van de wet AVV enige kanttekeningen 
zetten bij de huidige discussie over arbeidsmarkt
regulering. 

Markt versus regels: regels voor wie? 
De tegenstelling tussen markt en regels werd het 
eerst uitgewerkt door Adam Smith. In zijn 
beroemde boek Wealth of Nations nam hij stel
ling tegen de gilden. Deze stelden regels vast 
omtrent het aantalleerlingen en gezellen dat een 
meester mocht hebben, omschreven de lengte 
van de leertijd van deze twee groepen en derge
lijke. Daardoor zouden ze de concurrentie inper-
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naar verwachting redelijker ver· 
deeld zouden worden. Zijn advies 
werd in diverse landen opge· 

volgd. Zo schafte koning Willem I na zijn terug· 
keer in Nederland de gilden af in 1818 (Wiskerke, 
1938). 'De markt' kon ongehinderd zijn gang 
gaan. 
Deze laatste zin is niet zo vanzelfsprekend als hij 
lijkt. Want wat is eigenlijk 'de markt'? Volgens de 
economische theorie is een markt 'het trefpunt 
van vraag en aanbod'. Toegepast op de arbeids· 
markt: het trefpunt van werkgevers en werkne· 
mers waar zij onderhandelen over arbeidsvoor· 
waarden en arbeidsomstandigheden van het 
werk, dat door werkgevers aangeboden wordt. 
De markt is dus niet zozeer een abstracte institu· 1 

tie of een onpersoonlijke structuur, wat veelal de 
teneur van redeneringen is. De markt verwijst 
naar een onderhandelings- en machtsvormings· 
proces tussen groepen en personen, welke ver· 
schillende belangen hebben bij de ruil van een of 
ander goed. 
Vanuit dit oogpunt van verschillende belangen· 
groepen die met elkaar onderhandelen kan 
bovenvermelde opmerking over de ongehinderde 
werking van de markt in een ander perspectief 
worden geplaatst. In werkelijkheid was de 
arbeidsmarkt in een aantal landen slechts onge· 
hinderd wat betreft het optreden van onderne· 
mers. Wat de werknemerskant betreft was er wel 
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sprake van regulering door de overheid, namelijk 
door een organisatie- en stakingsverbod voor 
werknemers (bijvoorbeeld in Engeland, zie Smith, 
1776, p. 74). Dit gaf in die landen werkgevers een 
onderhandelingsvoorsprong ten opzichte van 
werknemers. De effecten waren in het algemeen 
nogal verwoestend. Honger, armoede, ondervoe
ding en ziekte deden bij de arbeidersklasse op 
grote schaal hun intrede. Werknemers gingen 
zich in reactie daarop organiseren teneinde zich 
te beschermen. Sommige werkgevers, mede 
onder de indruk van gebeurtenissen als de Com
mune van Parijs (1871), zetten zich in voor verbe
tering van het lot van de bevolking en daarmee 
voor een verhoging van de kwaliteit van poten
tiële werknemers. De overheid sloot zich hierbij 
aan via het houden van arbeidsenquêtes en het 
afkondigen van sociale wetten. 
In Nederland was er in de 19e eeuw sprake van 
een andere ontwikkeling. Tot ongeveer 1865 
heerste een grote economische stagnatie; de 
armoede en ondervoeding zijn vooral hieruit te 
verklaren. Vakbonden ontstonden hierdoor vrij 
laat (zie Roland Holst, 1902, p. 88 e.v.). De door de 
economische stagnatie veroorzaakte armoede 
enerzijds en de uitbuiting door de industrialisa
tie, anderzijds maakte ook hier echter de daaruit 
voortvloeiende 'sociale quaestie' tot een belang
rijk agendapunt. Het 'kinderwetje' van Van Hou
ten uit 1874 is hiervan de eerste stap.2 

Het interbellum: kartelvorming en 
regulering van de arbeidsmarkt 

In Nederland zijn in de periode van het interbel
lum belangrijke stappen gezet wat betreft de ver
dere regulering van de arbeidsmarkt. Daarbij 
staan twee elementen centraal: die van de cao en 
de AVV. Opmerkelijk is dat de toen heersende cri
sis een belangrijke rol speelde in de totstandko
ming van de AVV. 
De eerste cao's kwamen kort na de Eerste Wereld
oorlog tot stand (Hueting e.a., 1983, p. 91-92). De 
cao was een uitvinding van de kant van onderne
mers en vàkbonden en daarmee een verschijnsel 
dat voortkwam uit 'de markt' zelf. De cao kreeg 
extra gewicht als gevolg van het invoeren in 1937 
van de Wet op het Algemeen Verbindend en 
Onverbindend Verklaren van bepalingen uit 
cao's. Deze wet was vooral het gevolg van de 
toenmalige crisis en de gevolgen ervan voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Zo stelde de toenmalige minister van Economi
sche Zaken ad interim, dhr. H. Colijn in 1934 in de 
Memorie van Toelichting van de 'Wet op de ver
bindende kracht van ondernemersovereenkom
sten': 
.,Reeds sedert enkele tientallen jaren openbaart 
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zich, onder invloed van moderne produktie- en 
distributiemethoden, in verschillende bedrijfstak
ken een toenemend streven om door samenwer
king op economisch gebied zekere doeleinden te 
verwezenlijken, die langs den weg van individu
eel handelen niet of onvoldoende bereikbaar 
zijn.( ... ) In vele gevallen is het oogmerk de bestrij
ding van misbruiken in den concurrentiestrijd of 
het inperken der vrije mededinging. ( ... ). In 
andere gevallen daarentegen gaat het streven in 
de richting van particuliere monopolievorming, 
waardoor het een gevaar kan opleveren voor den 
economischen vooruitgang en voor het consu
mentenbelang. Aangezien de nuttige werking er 
van licht in een schadelijke kan overgaan, is het 
moeilijk in het algemeen te zeggen of het hier 
bedoelde streven bevorderd dan wel beperkt 
dient te worden." Voor Nederland was dit tot dan 
toe niet zo'n probleem geweest, aangezien er 
een situatie van economische expansie geheerst 
had. Maar: 'Voor menigen gevestigden bedrijfs
tak kwam het tijdvak van expansie, althans voor
loopig, ten einde. Hier hebben buitenlandsche 
invoerbeperkingen en de opkomst van nieuwe 
concurrentie uit jonge industrielanden met een 
aanzienlijk lager levenspeil een gedeelte van het 
marktgebied doen verloren gaan, ( ... ). Ginds is 
het de invloed van de langdurige crisis ( ... ) waar
door de afzet sterk is achteruitgegaan en de 
mededinging zoodanige vormen heeft aangeno
men, dat algeheele ontreddering dreigt.( ... ) Deze 
en dergelijke verschijnselen hebben in verschil
lende bedrijfstakken een behoefte doen ontstaan 
naar regeling der onderlinge concurrentie, b.v. 
door het brengen van eenige uniformiteit in de 
verkoopsvoorwaarden, het voorschrijven van 
minimum qualiteiten, het invoeren van een 
zekere arbeidsverdeeling in produktie en distri
butie, het tegengaan van prijsbederf en van over
matige irivestaties."3 Kort samengevat: de econo
mische malaise leidde tot invoerbeperkingen bij 
andere landen en zware concurrentie uit lage
lonen-landen. De stagnerende afzet leidde ofwel 
tot bijzonder hevige concurrentie met alle nade
lige gevolgen vandien4, ofwel tot kartelafspraken 
in het bedrijfslevens. De nieuwe wetgeving kwam 
tot stand omdat sommige bedrijven zich bij tijd 
en wijle niet aan wensten te sluiten bij de afspra
ken die de meerderheid van bedrijven in een 
bepaalde bedrijfstak gemaakt had. 
In het kader van de regulering van de arbeids
markt is de volgende opmerking, gemaakt in de 
beraadslagingen in de Tweede Kamer, interes
sant: 
.,Door verschillende leden werd openstelling 
bepleit van de mogelijkheid, bepalingen van col
lectieve arbeidsovereenkomsten verbindend te 
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verklaren. Wanneer immers een bepaalde prijsaf
spraak, die bedoelt prijsbederf tegen te gaan, 
algemeen verbindend wordt verklaard zonder 
dat de loonregeling der collectieve arbeidsover
eenkomst in het betreffende bedrijf algemeen 
verbindend wordt verklaard, heeft dit ten 
gevolge, dat de werkgevers, die buiten de collec
tieve arbeidsovereenkomst bleven en lagere 
Iconen betalen, profiteeren van de verbindend 
verklaarde prijsregeling en daardoor extra winst 
maken ten koste van het loon van arbeiders. "6 

Regulering van de arbeidsmarkt: de 
wetAVV 

Dit pleidooi verwees naar de toen nog immer 
wankele positie van de cao in de economie. De 
cao was een contract tussen de organisaties van 
werkgevers en werknemers en gold alleen diege
nen, die zich bij een van de ondertekenende 
organisaties aangesloten hadden. Het was der
halve nogal eenvoudig om onder de cao uit te 
komen: men zegde gewoon het lidmaatschap op. 
Prijsafspraken tussen ondernemers hadden dus 
alleen dan nut, als niemand zich een 'onterecht' 
voordeel kon toeëigenen door middel van ont
duiking van de cao. Dit zou mogelijk zelfs tot de 
ineenstorting van een kartel kunnen leiden. De 
verdediging van de positie en winstgevendheid 
van het Nederlandse bedrijfsleven via kartelvor
ming vereiste derhalve verdergaande regulering 
van de arbeidsmarkt, dat wil zeggen het alge
meen verplicht maken van cao-regelingen. 
In de Kamerstukken ter voorbereiding van deze 
wet worden de .. zegenrijke gevolgen" van de cao 
als volgt geschilderd: 
.,Zij heeft op uitgebreid terrein met betrekking 
tot de arbeidsvoorwaarden orde en rust in het 
bedrijfsleven gebracht, waar vroeger onrust en 
onzekerheid heerschte en telkens strijd tusschen 
werkgevers en arbeiders over de arbeidsvoor
waarden, zij het ook op beperkt terrein, ont
stond. Onder de werking der collectieve arbeids
overeenkomst kan de werkgever voor zekeren 
tijd zijn prijsberekeningen maken op basis van 
bepaalde arbeidsvoorwaarden, welke mede in 
acht genomen moeten worden door zijn georga
niseerden concurrent, en is hij gewaarborgd 
tegen storing in den gang van het bedrijf door 
tusschentijdse conflicten. Ook de arbeiders heb
ben er belang bij, dat de bedrijfsvrede niet tel
kens wordt verstoord. De ontwikkeling der col
lectieve arbeidsovereenkomst heeft voor hen 
bovendien het voordeel gebracht van een rege
ling hunner arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 
op tal van punten, waarbij vergeleken de vroe
gere individueele wijze van bepaling van de 
arbeidsvoorwaarden tekort moest schieten." Ver-
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volgens wordt uit de doeken gedaan, op welke 
wijze vakbonden en werkgevers de ondergraving 

"::" van de cao door niet-georganiseerden trachtten 
tegen te gaan. Echter: .,De ervaring, met deze 
middelen opgedaan, heeft ze doen kennen als 
onvoldoende om het door de georganiseerde 
werkgevers en arbeiders beoogde doel, de gelijk
making der arbeidsvoorwaarden in alle onderne
mingen van een bedrijfstak, te bereiken en daar
door de concurrentie der ongeorganiseerden met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden te belet
ten."7 
In 1937 werd het wetsontwerp aangenomen: de 
algemeengeldigheid van de cao was een feit. 

Markt als onderhandelingsproces 
Zoals in de eerste paragraaf reeds benadrukt, 
gaan discussies over markt versus regels mank aan 
abstractie. De markt wordt afgeschilderd als een 
ongrijpbaar instituut ('invisible hand'), terwijl het 
in feite gaat om het onderhandelingsproces tus
sen verschillende belangengroepen. Dit laatste 
uitgangspunt maakt de discussie concreter, ook 
wat de vraag ten aanzien van het voorkomen en 
het nut van regels aangaat. 
Bovendien wordt in marktmodellen veelal uitge
gaan van de individuele ongeorganiseerde werk
nemer/ondernemer. De aanwezigheid van orga
nisaties van werknemers en ondernemers wordt 
dan gezien als een storende factor in de markt. 
Boven is echter duidelijk gemaakt, dat organisa
ties van beide partijen niet meer dan normaal zijn 
(men organiseert zich als belangengroep), waar
bij de situatie op de markt een belangrijke 
invloed heeft (vgl. De Jong, 1985). Het idee van 
het geïsoleerde individu op de arbeidsmarkt is bij
gevolg meer een theoretisch ideeen-indien het 
daadwerkelijk bestaat - meer het gevolg van 
overheidsdwang dan een soort 'natuurlijke' toe
stand. 
Vanuit de herdefinitie van de markt als onder
handelingsproces tussen belangengroepen kan 
nader licht geworpen worden op een ander punt, 
nl. de tegenstelling tussen markt en produktie. In 
de overwegingen bij de wet AVV valt op dat het 
nut van de cao ligt op het gebied van de produk· 
tie: ondernemers kunnen nu redelijke prijsbere
keningen maken zonder deze permanent te hoe
ven bijstellen, terwijl verder de produktie onge
stoord voortgang kan vinden zonder onderbre
king door conflicten. Een cao die algemeen geldt 
is hiervoor een prima middel. 
In de economische theorie ziet men deze tegen
stelling tussen produktie en markt op verschil
lende punten terug. Zo worden hoge lonen ener
zijds als veroorzakers van werkloosheid gezien 
(markt), anderzijds echter bepleit men hoge 
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lonen omdat dit de produktiviteit zou verhogen 
(produktie). Een hoge mobiliteit interpreteert 
men als een aanwijzing voor een goed functione
rende markt, terwijl produktiechefs zich ergeren 
aan de storingen die het hoge verloop met zich 
meebrengt. Algemeen geformuleerd kijkt men bij 
het idee 'markt' naar mobiliteit, bij 'produktie' 
naar continuïteit. Het verwerpen van regels voor 
de markt verwaarloost kortom het produktie
aspect. 
De in de voorgaande paragraaf geschetste ont
wikkeling toont nog een paar interessante ken
merken. Ten eerste de verhouding tussen de drie 
partijen: overheid, ondernemers en vakbewe
ging. De overheid was niet de allesoverheersende 
macht in de regulering van de arbeidsmarkt. Inte
gendeel, de aandrang tot regeling lag in eerste 
instantie bij de arbeidsmarktpartijen zelf. Uit de 
gang van zaken valt op te maken dat vooral de 
ondernemers genoemd dienen te worden. Dezen 
trachtten hun eigen positie in de internationale 
concurrentie veilig te stellen door kartelvorming. 
De wet op de AVV is vooral bedoeld voor het tot 
stand brengen van een eerlijke verdeling van win
sten onderling en daarmee van het handhaven 
van de gevormde kartels. Dit geeft, ten tweede, 
aan dat de economische relaties tussen bedrijven 
op de verschillende afzetmarkten doorwerkten in 
de arbeidsmarkt. Internationale concurrentie tus
sen bedrijven en afzetproblemen waren derhalve 
van eminent belang voor de totstandkoming van 
de arbeidsmarktregulering.B 

Vergelijken we de toenmalige situatie met die 
van het heden, dan vallen enige frappante over
eenkomsten op. Toentertijd werd veel gesproken 
over 'de toenemende samenwerking tussen 
bedrijven', hetgeen ook vandaag de dag weer 
vaak valt te horen. De concurrentie in de jaren '30 
uit "jonge industrielanden met een aanzienlijk 
lager levenspeil" kent zijn pendant in de heden
daagse klachten over de invoer uit 'Newly lndus
trialised Countries' (pas-geïndustrialiseerde lan
den). Handelsoorlogen en invoerbeperkingen zijn 
ook nu veel voorkomende dingen, zoals met 
betrekking tot de staal en auto's. 
Interessant is dat dit alles in de jaren '30 regule
ring van de arbeidsmarkt niet in de weg stond, 
integendeel, deze in belangrijke mate zelfs ver
oorzaakte. Ofwel: op zich zeggen een afzetcrisis, 
invoerbeperkingen van andere landen en concur
rentie uit lage-lonen-landen niets over het nut en 
de wenselijkheid van regels. 
De reden voor de roep om 'meer markt' moet der
halve elders liggen. Grofweg doen twee moge
lijkheden zich voor. Ten eerste kan men veron
derstellen dat het geografisch gebied van kartel-
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vorming, eufemistisch: 'samenwerking tussen 
bedrijven', tegenwoordig anders is dan in de 
jaren '30. Toen was voor de Nederlandse bedrij
ven Nederland zelf de basis voor machtsvorming, 
nu is het de EG waar men kartelvorming pleegt 
(De Jong, 1988a}. Die bedrijven -vooral de wat 
grotere- hebben dan weinig belang meer bij het 
voortbestaan van de regulering in Nederland. Als 
tweede kan gewezen worden op de trend van het 
uitbesteden: grote bedrijven stoten taken af, 
maken niet meer zelf maar kopen in. Vooral de 
autofabrikanten zijn bekend geworden als afknij
pers van hun toeleveranciers (Volkskrant, 22-3-
'93).9 'Scherp' inkopen gaat ten koste van de toe
leveranciers en de arbeidsvoorwaarden. De AVV 
vormt vanuit dat oogpunt een rem op de druk op 
de arbeidsvoorwaarden en een blokkade op al te 
grote inkomensongelijkheden in een bedrijfstak. 

Met deze korte beschouwing over de heden
daagse situatie zijn we een heel eind afgeraakt 
van de vraag 'markt of regels?'. En dat was ook de 
bedoeling. Vanuit deze schijntegenstelling kan 
de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt niet 
beoordeeld worden. 

Dirk Akkermans is arbeidsmarktsocioloog 
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Noten 
1. In Nederland zijn verschillende arbeidsenquêtes 
geweest. De meest toegankelijke is die van 1887: H. 
Giele(red.)(1981): Een kwaad leven. De arbeidsen
quête van 1887. Deel 1 t/m 3. Nijmegen, Link. 
2. Over het algemeen wordt veel aandacht aan de 
sociale wetgeving geschonken als middel om de 
ellende te verminderen. Minstens zo belangrijk is 
echter de politiek t.a.v. huisvrouwen. Eveneens in het 
laatste kwart van de 19e eeuw werd de rol van de 
huisvrouw door de overheid gedefinieerd: de vrouw 
diende thuis te blijven, de kinderen op te voeden en 
de man, die moe van zijn werk kwam, op te vangen. 
Als belangrijke kwalificatie van huisvrouwen werd 
bovendien 'budgetbeheer' naar voren geschoven, 
hetgeen neerkwam op het maken van een voedzame 
maaltijd met weinig geld. Opvallend is daarbij, dat 
dit een internationaal voorkomende politiek is; ook 
in landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oosten
rijk en de VS (Bruinwold Riedel, 1908, 6). 
3. Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal 
1933-1934. 2e Kamer. Bijlagen. Kamerstuk 460, nr.3, 2. 
4. In de literatuur heet dit wel 'cut-throat competi
tion'. Concurrentie wordt in het algemeen opgevat 
als maatschappelijk nuttig; soms wordt echter de 
stelling naar voren gebracht dat een overmaat aan 
concurrentie maatschappelijk schadelijk is (kapitaal
vernietiging, werkloosheid e.d.) (vgl. Scherer & Ross, 
1990, 294-296). 
5. Monopolievorming is een normaal verschijnsel bij 
een krimpende markt (De Jong, 1988). De Neder
landse overheid is verder in het algemeen nooit zo 
actief geweest in de bestrijding van kartels (De Jong, 
1990). 
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Volkskrant, 22-3-'93: Directeur rubbertjes-fabriek 
heeft 'geen emotionele problemen' met een over
name. 'Scherpe' inkoper auto-industrie treft Helvoet 
genadeloos. 

Wiskerke, C. (1938), De afschaffing der gilden in 
Nederland, Amsterdam, Parijs. 

6. Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal 
1933-1934. 2e Kamer. Bijlagen. Kamerstuk 460, nr.4, 8. 
7. Verslag van de Handelingen van de Staten-Gene· 
raai 1936-1937. 2e Kamer. Bijlagen. Kamerstuk 274, 
nr. 3. 
8. De marktstructuur, d.w.z. de verhoudingen tussen 
de bedrijven in een bedrijfstak (concurrentie, samen· 
werking, monopolie) heeft ook op een andere wijze 
invloed op de verdeling van opbrengsten. In de wel· 
vaartsecanomie wordt een monopolie gezien als een 
machtsfactor, die een redelijke verdeling van 
opbrengsten verhindert en die zichzelf ten koste van 
anderen verrijkt. Diverse regeringen, en ook de EEG
commissie, trachten monopolievorming tegen te 
gaan teneinde dit soort ongelijkheden te verhinde
ren. Het is dan ietwat merkwaardig om te horen dat 
regelingen t.a.v. de arbeidsmarkt, die eveneens een 
betere inkomensverdeling beogen, onder vuur geno
men worden. 
Een ander merkwaardig aspect in de economische 
theorie en het ver doorgevoerde marktdenken is het 
volgende. Volgens de theorie zijn de lonen op een 
markt, die in een evenwichtssituatie verkeert, aan 
elkaar gelijk. Zoals uit de redengeving rond de AVV 
blijkt, is dit ook de doelstelling van de wet op de 
AVV. Op die grond kan de wet dus onmogelijk bekri
tiseerd worden vanuit het marktdenken. 
9. In dit kader verwijst men doorgaans naar het 
'Japanse systeem', waar de grote eindproducenten 
de kleine toeleveranciers onder druk zetten met de 
bekende gevolgen inzake loonhoogte en werkzeker
heid (Chalmers, 1989). 
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De markt voor grond 
en huizen 

De volkshuisvesting moet in toenemende mate 
door de markt geregeld worden, zo luidt het 
credo van de regering. De strijd tussen reguleren 
en liberaliseren lijkt met een overwinning op 
punten in het voordeel van de markt beslist te 
kunnen worden. Door de schaar-
beweging van lage rentestand en 

bezinnen op de werking van de markt. 'De' markt 
is geen natuurlijke toestand, geen economische 
Hof van Eden. In mijn benadering is de markt zèlf 
een produkt van maatschappelijke verhoudingen. 
De markt wordt 'in scene' gezet. Overheidsingrij-

pen - in welke vorm dan ook - is 
niet een ontkenning van de markt, 

jarenlange boventrendmatige 
huurverhogingen komt 'subsidie
loos-bouwen' in het verschiet: 

Sjors de Kam 
zelfs niet het reguleren ervan, maar 
een institutioneel gegeven voor 
alle marktpartijen, inclusief de 
overheid zelf. Een continuüm waar
van de volledige 'staatsonthou
ding' en de volledige 'planecono-

een nieuwe sociale huurwoning 
zonder een cent subsidie. 
Gedienstige sociale wetenschap
pers berekenen dat we genoeg 
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betaalbare huurwoningen heb-
ben om een geleidelijk aan weg-
gedefinieerde aandachtsgroep te huisvesten 
(Maas, 1993). Terwijl Duisenberg loonmatiging 
preekt omdat de groei stagneert, komt Heerma 
met een programma dat staat of valt met 2 pro
cent economische groei. Geen mooier moment 
om ons aan de hand van grond en huizen eens te 

De markt en de overheid 
Altvater (1972) noemt 4 redenen waarom de staat 
intervenieert in een kapitalistische economie: 
- het tot stand brengen van algemene mate

riële produktievoorwaarden 
- het instellen en veiligstellen van algemene 

rechtsverhoudingen waarbinnen de betrek
kingen tussen rechtspersonen zich afspelen 

- reguleren van het conflict tussen loonarbeid 
en kapitaal 

- het bestaan en de expansie van het nationaal 
kapitaal op de wereldmarkt veilig stellen. 

Algemene materiële produktievoorwaarden zijn 
voor Altvater waren die wel met winst geprodu
ceerd kunnen worden, maar waarvan de exploi
tatie voor het kapitaal niet winstgevend is. We 
kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de Betu
welijn of een sociale huurwoning. Deze waren 
zijn onmisbaar voor het functioneren van de pro-
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mie' de uitersten zijn. Ik wil laten 
zien wat de motieven zijn die in 
Nederland tot een unieke enscene-

ring van de woningmarkt hebben geleid, en wat 
de effecten daarvan geweest zijn voor wat - zo 
akelig - de woonconsument heet. Wat zijn de 
motieven om het stelsel te veranderen? En wat 
mogen we verwachten van de toekomst? 

duktie zelf, voor de circulatie van waren en kapi
taal, of voor de reproduktie van de arbeidskracht. 
De exploitatiekosten van deze algemene mate
riële produktievoorwaarden worden gedekt uit 
belastingmiddelen, onttrokken aan de accumula
tie door individuele kapitalen. 
Bij een rangschikking van de interventies naar 
toenemende mate van materiële betrokkenheid 
van de overheid zelf is de volgorde: 
1. ordening van rechtsverhoudingen 
2. het opleggen van kwalitatieve of kwantita-

tieve normen aan marktpartijen 
3. het reguleren van prijzen 
4. het verstrekken van subsidies 
5. distributie 
6. het zelf ter hand nemen van produktie en/of 

exploitatie 
Opmerkelijk is dat dit schema correspondeert met 
de door Salet (1987) in de volkshuisvesting geïnt-
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roduceerde verdeling in ordening (punt 1) en stu
ring (punten 2 tlm 6). 
Het zal de lezer zijn opgevallen dat ik gebruik 
maak van het begrip interventie. Dit suggereert 
dat de staat een relatieve autonomie heeft ten 
opzichte van de heersende belangen in de maat
schappij. Interventies zijn echter eerder regel dan 
uitzondering. Het begrip interventie is dus eigen
lijk niet adequaat. Een zelfde conclusie trekt een 
werkgroep van de OECD uit een internationaal 
vergelijkend onderzoek naar het functioneren van 
de stedelijke grondmarkt: ,.The 'Market versus 
State' debate has become redundant" (OECD, 
1992, p.4). Het ideologisch a priori van deze orga
nisatie zal de lezer niet verbazen, waar men ver
volgens stelt dat het debat zich (nu) concentreert 
op de mate van begeleiding die nodig is om het 
functioneren van de markt te verbeteren (OECD, 
1992, p.30). Het gaat dus om overgangen, ver
schuivingen, om grensgevechten. 

Een bijzonder geval : interventies op 
de markt voor grond en huizen 

Hoewel een huis 'gewoon' een consumptiegoed is, 
slechts enkele malen duurder dan een nieuwe 
auto, heeft de totale woningvoorraad daarnaast 
het karakter van Altvaters 'algemène materiële 
produktievoorwaarden'. Daarin ligt dan ook het 
motief voor vergaande interventies, in de weder
opbouwperiode en de jaren zeventig nog aan
zienlijk versterkt met de behoefte aan regulering 
van het conflict tussen arbeid en kapitaal: lage 
huren, lage lonen ... 

In Nederland wordt het ingrijpen van de overheid 
in de volkshuisvesting gemotiveerd vanuit onvol
komenheden van de markt en externe effecten. 
Als onvolkomenheden worden genoemd de 
gebondenheid aan grond, de instabiliteit van de 
bouwmarkt (sterk afhankelijk van rente en 
beschikbaarheid van kapitaal) en op de woon
dienstenmarkt het monopolie van aanbieders 
gecombineerd met trage reacties van de vraag: 
mensen verhuizen niet gauw. 
Het motief van de externe effecten is een klassie
ker in de volkshuisvesting: slecht wonen bedreigt 
de volksgezondheid van bewoners en hun omge
ving, goed wonen werd jarenlang geacht het 
gezinsleven te bevorderen -en nu de individuele 
ontplooiing; verval van de woningvoorraad is een 
maatschappelijke verliespost; consumenten heb
ben te weinig oog voor het lange termijn belang 
van een goede woningvoorraad; ruimtelijke orde
ning kan niet zonder sturing van de woningbouw; 
volkshuisvesting is een goede manier om sociale 
gelijkheid te bevorderen en inkomens herverde
ling tot stand te brengen; volkshuisvesting en 
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ruimtelijke ordening moeten hun steentje bijdra
gen aan het milieubeleid (Huitzing, 1990). 
Interventies op de markt voor bouwgrond zijn 
sterk verweven met die in de volkshuisvesting. 
Door grondkosten laag te houden blijven huren 
en subsidies beperkt van omvang. Ruimtelijke 
ordening beheerst de produktiekosten en de 
omvang van de consumptie van grond. Gemeen
telijke grondexploitatie - het zwaarste interven
tie-middel! -is tot stand gekomen om stedelijke 
uitbreiding te sturen, speculatie tegen te gaan, en 
waardevermeerdering van de grond aan de 
gemeenschap ten goede te laten komen. Na de 
Tweede Wereldoorlog is publieke grondexploita
tie ook gebruikt om herverdeling van kosten over 
sterke en zwakke functies tot stand te brengen. 
De Nederlandse overheid 'mocht' ver gaan in haar 
optreden op de grondmarkt. Dat heeft een histo
rische achtergrond: de strijd tegen het water, als 
collectieve inspanning, maakte grootgrondbezit 
in Nederland onmogelijk, en zelfs riskant. Alleen 
de koloniën vormden een alternatief. Het open
baar bestuur is altijd versnipperd geweest in min 
of meer autonome stedelijke eenheden. En de 
belangen van handel, transport en industrie 
waren- en zijn -gediend met goedkope grond. 
Objectief gesproken is grond in Nederland niet 
bijzonder schaars: er zijn geen hoge bergen of 
onherbergzame streken: vrijwel alle grond is 
bruikbaar voor stedelijke bestemmingen. Zelfs 
vermeerdering van grond is tegen aanvaardbare 
kosten mogelijk. Het is een maatschappelijke uit
vinding van deze eeuw- de ruimtelijke ordening 
in handen van dat versnipperde lokaal bestuur
die grond schaars maakt in het licht van maat
schappelijke doelstellingen. En die het vervolgens 
ook tot een economisch belang van overheden 
zelf heeft gemaakt om grond slechts mondjes
maat uit te geven, woningen te bouwen in hoge 
dichtheden. Zelfs in Oost-Groningen, waar pre
mies op het braakleggen van landbouwgrond 
worden gegeven, en serieus gedacht wordt delen 
van het areaal onder water te zetten, wordt grond 
voor woningbouw nog steeds in benepen bestem
mingsplannetjes uitgegeven ... 
Overheidsinterventje op de grondmarkt is ener
zijds verbonden met de volkshuisvesting, maar 
heeft anderzijds een eigen betekenis als voor
waarde voor het scheppen van het produktie
milieu. Zo bepleit Needham (1992}- na te hebben 
betoogd dat de commerciële vastgoedmarkt geen 
zelfregulerend vermogen heeft - een door de 
overheid geïnitieerde investeringsstrategie voor 
commercieel onroerend goed. Wat we kennen 
voor woningen en winkels, zou er ook moeten 
komen voor bedrijfsterreinen en kantoren. Een 
deel van de Nederlandse ondernemers vraagt de 
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overheid jaar in jaar uit om ook op deze markt 
schaarste ... te creëren. 

De effecten 
De Nederlandse interventies hebben geleid tot 
een kwalitatief goede woningvoorraad met een 
groot aandeel huurwoningen. Een enkel cijfer: 99 
procent van de Nederlandse huizén beschikt over 
bad of douche, 80 procent over centrale verwar
ming. Het gemiddelde huishouden van 2,4 perso
nen beschikt gemiddeld over 4,1 kamers. In 1989 
werden 8 nieuwe huizen per 1.000 inwoners 
gebouwd (in Frankrijk was dat aantal 6, Engeland, 
België en Duitsland kwamen niet verder dan 4). 
Het wonen in Nederland is gemiddeld genomen 
niet goedkoper dan in de bovengenoemde lan
den: de macro-woonquote (huren en energiekos
ten als percentage van besteedbaar inkomen; cij
fer 1987) ligt met 18,7 procent keurig tussen Bel
gië (17,8 procent) en Engeland (19,9) (Vrom, 1991, 
p. 133-139). Mijn globale conclusie: betere waar 
voor de zelfde prijs. 
Negatief is dat- ondanks de 'sociale' doelstellin
gen van de interventies- de lasten voor huurders 
sneller gestegen zijn dan voor eigenaar-bewoners. 
En binnen de gemiddelden vinden we grote ver
schillen: alleenstaande bejaarden met enkel AOW 
zijn na aftrek van huursubsidie bijna 30 procent 
van hun inkomen aan huur kwijt (Hamersma, 
1993). 
De segregatie naar inkomen en etniciteit is in 
Nederland beperkt gebleven. Zowel in uitbrei
dingsgebieden als in de stadsvernieuwing zijn 
locaties voor sociale woningbouw beschikbaar 
gekomen. Een negatief effect is beperking van 
keuzes in de sociale huursector, ten aanzien van 
de vormgeving en- bijvoorbeeld- zelfwerkzaam
heid. Juist de mensen met lagere inkomens zijn 
gedwongen afnemer van volledig geprofessiona
liseerd woningbeheer. Anderzijds is dat wel een 
garantie voor instandhouding van de kwaliteit 
van de voorraad. 
En de grond? Ter vergelijking enkele cijfers voor 
prijsstijgingen tussen 1953 en 1985. 

prijs van 
factor vanprijsstijging 

1953-1987 

gezinsconsumptie werknemersgezinnen 
(CBS, 1989, p. 198) 5 
huur(CBS, 198~ p. 198) 8 
landbouwgrond gemiddeld per m2 

(eigen berekening naar CBS) 15 
kavels voor woning-
wetwoningen (Keers, 1989) 11 
woningwetgrond per m2 

(kavel grootte van 200 naar 100 m2) 22 
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Afgezien van de effecten van interventies bij de 
prijs van landbouwgrond - een verhaal apart! -
zien we dat de overheid marktontwikkelingen 
deels alleen maar kon pareren door kwaliteit in te 
leveren: kleinere kavels. Zo'n reactie wordt overi
gens sterk gestimuleerd door het subsidie-sys
teem, waarin alleen de totale grondkosten genor
meerd worden. 
Nederland is relatief nog steeds goedkoop. De 
gemiddelde huurprijs van een appartement van 
100 m2 in de binnenstad bedraagt 1.000 dollar, in 
Parijs is dat 1.675, en in Londen 2.454 dollar per 
maand; voor woonhuizen van 200 m2 in de voor
steden zijn de overeenkomstige prijzen 1.200, 
2.088 en 1.753 dollar (Bouw, 1992, p.2). Ook kan
toren zijn hier goedkoop, waaruit blijken mag dat 
de unieke ruimtelijke structuur van de Randstad in 
combinatie met een stevige invloed van de over
heid inderdaad tot Altvaters 'algemene produk
tievoorwaarden' bijdraagt. 
Natuurlijk kosten al die maatregelen geld dat de 
belastingbetaler moet opbrengen. Ook bij onvol
doende regulering is dat echter het geval, zoals 
Needham laat zien aan de hand van braaklig
gende industrieterreinen (kosten belastingbeta
ler) en leegstaande kantoren (idem, plus verze
kerden en pensioengerechtigden bij beleggers) 
(Needham, 1992). 
Een laatste effect is, dat de interventies een nieuw 
soort markt scheppen, waar zowel de door inter
venties in het leven geroepen instellingen (zoals 
woningbouwverenigingen en hun koepels), 
lagere overheden, als 'gewone' ondernemers cal
culerend mee om gaan. Dat die laatste niet vies 
zijn van overheidssteun voor zichzelf, bleek in het 
recente verleden uit het WIR-schandaal. In de 
bouwsector is een duidelijk voorbeeld de omzet
ting van onverkoopbare koopwoningen in huur
woningen begin jaren tachtig: ondernemers 
waren er als de kippen bij om hun risico af te wen
telen op het rijk; de lasten drukken nog steeds op 
de rijksbegroting. We zitten daarmee midden in 
de parlementaire enquête bouwsubsidies en de 
overgang naar de jaren negentig. 

De jaren negentig: opnieuw 
een keerpunt? 

De afgelopen paar jaar zijn fundamentele veran
deringen tot stand gebracht in het volkshuisves
tingssysteem. De aanleidingen en oorzaken zijn 
complex. 
De grootste woningnood is voorbij. Volgens de 
normen van de nota Heerma, geactualiseerd in 
het zogenaamde Trendrapport zijn er anderhalf 
keer zoveel goedkope huurwoningen als de doel
groep nodig heeft (Cobouw, 1993). Een effectief 
doorstromingsbeleid zou nieuwbouw van sociale 



huurwoningen vrijwel overbodig maken. Inko
mens van huishoudens boven modaal - meestal 
twee-verdienend- stijgen en vooral voor die groe
pen zal gebouwd moeten worden: koopwonin
gen, grotendeels zonder subsidie. De huursubsidie 
wordt jaar na jaar onder vuur genomen. De stads
vernieuwing wordt in zijn definitie verengd tot 
het wegwerken van reeds bestaande achterstan
den, en de financiële betrokkenheid van het rijk 
op termijn beëindigd. De budgettaire achter
grond bij dit alles is, dat subsidieverplichtingen uit 
het verleden (vooral sedert 1980) zwaar drukken 
op de rijksbegroting, en het moeilijk maken aan 
normen te voldoen die de overheid zich zelf 
oplegt in het kader van de Europese integratie. 
Ik constateer dat het maatschappelijk draagvlak 
voor al deze ingrijpende veranderingen groot is. 
Gemeentelijke woningbedrijven privatiseren uit 
overtuiging, huurders ruilen graag hun formele 
posities bij woningcorporaties in voor een nog 
onduidelijke plek als extern georganiseerde 
woonconsument, de decentralisatie naar gemeen
ten is in volle gang. 
Eindelijk de markt aan het werk? Een psychologi
sche factor die niet onderschat moet worden, is 
dat veel mensen de betutteling zat zijn zoals die 
belichaamd is in een collectieve voorziening als 
sociale huurwoningen. Maar die afkeer wordt ste
vig gevoed door rijksbeleid waarin de huren kos
tendekkend moeten worden, terwijl de huurder 
op twee manieren wordt geprofileerd als profi
teur: hij zal wel te goedkoop wonen- en dus een 
huis bezet houden waarmee we echte minima 
kunnen helpen- en als hij te duur woont zal hij de 
boel wel belazeren om meer huursubsidie te krij
gen. Stel daartegenover de eigenaar-bewoner: hij 
lijkt het volle pond te betalen, maar krijgt door 
het invullen van enkele regeltjes op de belasting
aangifte een riante woonkostensubsidie. Bij een 
rente van 8 procent, en een 'ongesubsidieerde' 
koopwoning van 140.000 gulden is de contante 
waarde van het fiscale voordeel voor iemand met 
anderhalf keer het modale inkomen f 42.000 
(Hamersma, 1993). Wie daarbij naar zich toe 
rekent, wordt niet als fraudeur gezien, maar als 
deelnemer aan een nationale sport. Jaarlijks loopt 
de schatkist f 200 miljoen mis, alleen al doordat 
eigenaren een te lage waarde van hun huis opge
ven (Telegraaf, 26-04-1993). 
En wat is er dan overgebleven van al die fraaie 
interventiemotieven? De algemene 'merit-good' 
argumenten worden gemakkelijk als onbewezen 
stellingen terzijde geschoven. Bovendien zijn de 
effecten niet in de rijksbegroting zichtbaar, die 
van subsidie-uitgaven wel. Verder heeft het inko
mensbeleid via lonen en belastingen prioriteit 
boven een herverdeling in de tertiaire sfeer. J. van 
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der Schaar (1992, p. 10) schrijft: "De oude band 
tussen volkshuisvesting en sociale politiek ver
dwijnt langzaam maar zeker. Deze strijden onder
ling om de schaarse middelen". 
De veranderingen in volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening buitelen over elkaar heen, en zijn 
niet meer onder controle. Het gebeuren heeft 
kenmerken van een revolutionair proces. Van der 
Schaar- ooit Heerma's ghost-writer- spreekt over 
de .. vergruizing van het centrale volkshuisvesting
beleid". Voor een aanzienlijk deel zal er ook 
instorting plaats vinden door het weghalen van 
essentiële onderdelen uit het bouwwerk. In dit 
proces vermindert de controle op het maatschap
pelijk kapitaal dat opgebouwd is in het beheer 
van woningcorporaties, en de meerkosten van de 
overgang worden in blind vertrouwen op de 
markt weggecijferd. 
De voorbeelden liggen voor het oprapen. Dat 
iedere koopwoning méér (beleidsdoel!) leidt tot 
derving van belastinginkomsten wordt met geen 
woord genoemd. Dat het bouwen van een nieuwe 
sociale huurwoning met toekomstwaarde, als 
oplossing voor het opvangen van asielzoekers 
goedkoper is dan het bieden van plaatsen in 
opvangcentra, wordt onvoldoende in beleid ver
taald. Dat financiering via de kapitaalmarkt duur
der is dan met rijksleningen: het maakt niet uit. En 
de doelstellingen die de regering heeft met 
milieubeleid in combinatie met bouwbeleid zijn 
alleen te realiseren met zware (locatie)subsidies 
op ... vrije sector bouw! 

Enkele buitenlandse ervaringen 
Waar kan dit rijksbeleid toe leiden? Enkele illus
traties uit het buitenland laten zien wat mogelijk 
is. 
In Nederland hebben we de grondexploitatie nog 
aardig in de hand. Daardoor bedroeg de ontwik
kelingswinst in de woningbouw in 1975 één pro
cent van de stichtingskosten, in Engeland daaren
tegen voor een vergelijkbaar project 16 procent 
(Kruijt, 1980). Our camman future? 
In Japan stegen tussen 1955 en 1987 de consu
mentenprijzen met een factor 5, de grondprijzen 
met een factor 50 (OECD, 1992, p. 53). Een jaarin
komen in Tokio in 1978 volstond nog voor de aan
koop van 51 m2 grond, in 1987 was dit oppervlak 
teruggelopen tot 17 m2 (OECD, 1992, p. 58). 
Nederland werd - terecht - opgeschrikt door een 
mevrouw in Barneveld, die haar huis niet wilde 
verkopen aan een buitenlander. In de Verenigde 
Staten bestaat al sinds 1968 een wet tegen discri
minatie bij transacties op de woningmarkt, en zijn 
aparte technieken ontwikkeld om deze discrimi
natie te meten. Resultaat: de kans dat zwarte of 
hispanic woningzoekenden op de koopmarkt 

., 
ged 
Op 
Disc 
info 
na a 
ver~ 

199. 
bin1 
wer 
(ext 
om1 
199 
Een 
bou 
en 
bel/I 
pat1 
klas 
van 
and 
ven 
Van 
wor 
inv( 
red 
lan< 
zen 

Nie 
wer 
een 
ver• 
ver1 
het 
get 
kla! 
zek 
ten 
I i te 
In< 
ge11 
no~ 

ten 
teg 
ont 
VOl I 

ord 
eer 
mo 
gro 
Da1 
om 
der 
ste1 
var 



gediscrimineerd worden is meer dan 50 procent. 
Op de huurmarkt is de situatie nauwelijks beter. 

"" Discriminatie bestaat uit het achterhouden van 
informatie, onvolledige begeleiding, het 'sturen' 
naar goedkopere buurten, achterstelling bij het 
verkrijgen van financiering, en dergelijke (Turner, 
1992). Discriminatie op de woningmarkt, gecom
bineerd met verschuivingen in de· locatie van 
werkgelegenheid, bezorgt etnische groepen een 
(extra) achterstand op de arbeidsmarkt, en de 
omvang van dit verschijnsel neemt toe (Kain, 
1992). 
Een laatste bericht uit de VS: de sociale woning
bouw neemt daar slechts een marginale positie in, 
en de mate van segregatie naar ras onder de 
bewoners is groot. Van de drie factoren die tot dat 
patroon hebben geleid: oppositie van de midden
klasse, invloed van de locale politiek en het beleid 
van de centrale overheid, is alleen de laatste ver
anderd. Daarom zal segregatie waarschijnlijk blij
ven bestaan (Chandler, 1992). 
Van het front van de grondpolitiek kan gemeld 
worden dat Japan grondprijsbeheersing gaat 
invoeren. In Frankrijk is sinds 1985 een voorkeurs
recht voor gemeenten van kracht. Verschillende 
landen voeren een spreidingsbeleid om grondprij
zen in toom te houden (OECD, 1992). 

De toekomst: wonen blijft 
omstreden zaak 

Niet staat of markt, maar staat èn markt zijn het 
werkelijke issue in een nooit eindigende strijd. In 
een kleine eeuw tijd is de uitkomst in Nederland 
veranderd van pure non-interventie tot een fijn
vertakt systeem dat zo evident aanwezig is, dat 
het ook vergruizeld kan worden - wat ook 
gebeurt. Hoe ver dat moet gaan is voor iedere 
klasse en belangengroep verschillend, maar het is 
zeker dat het té ver zal gaan, omdat nu al de effec
ten van de fameuze omslag van kwantiteit in kwa
liteit te merken zijn. 
In de volkshuisvesting is het proces al het verst 
gevorderd: de 'enige' spannende operaties die 
nog op de agenda staan zijn het zogenaamde bru
teren (uitruil van alle bestaande rijksleningen 
tegen toekomstige subsidie-verplichtingen), en de 
ontmanteling van de individuele huursubsidie. Als 
volgende zijn naar mijn inschatting de ruimtelijke 
ordening- strenge regels verhouden zich niet met 
een bouwprogramma dat door marktpartijen 
moet worden uitgevoerd - en het gemeentelijk 
grondbeleid aan de beurt. 
Dat in de Nederlandse politiek nu gekozen wordt 
om meer aan de markt over te laten, en voor min
der fijn-afgeregelde en meer de ongelijkheid ver
sterkende systemen van financiële ondersteuning 
van het wonen betekent dat essentiële opgaven 
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voor de volkshuisvesting niet meer opgelost wor
den, in tegendeel. Priemus noemt de woning
vraag van immigranten, de woonruimteverdel ing. 
de bereikbaarheid van nieuwbouwvoor lage inko
mens, het realiseren van VINEX-Iocaties, de voort
gang van de stadsvernieuwing (Priemus, 1992). 
Woningcorporaties zitten op de wip: de nieuwe 
vrijheden worden gretig omarmd, maar tegelijk 
vindt drie van de vier dat het in het huidige beleid 
de mensen met lage inkomens in de knel komen 
(Kiieverink, 1993). Terechte waarschuwingen -
onder andere van Peter Lankhorst- dat het beleid 
de segregatie bevordert worden in toenemende 
mate serieus genomen. De krachten om Heerma 
een halt toe te roepen groeien langzaam. We 
schrijven 1993, het jaar waarin een subsidie-loze 
sociale huurwoning en een zwaar op locatie 
gesubsidieerde woning in de markt-sector aan de 
horizon opdoemen. 

Sjors de Kam is beleidsmedewerker bij de Nationale 
Woningraad; daarnaast bereidt hij een proefschrift 
voor over grondpolitiek en de locatie van woning
bouwprojecten. Het artikel is op persoonlijke titel 
geschreven. 
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Sociaal-ecologische 
• • vern1euw1ng 

De overheid aan het roer met de markt als uitvoerder 

Het tijdperk van vertrouwen in de overheid en de 
maakbaarheid van de samenleving lijkt voorgoed 
voorbij. De overheid is uit: de markt doet de 
samenleving goed. Een logische consequentie van 
deze benadering is dat ook het 
milieubeleid aan de markt moet 

milieuprobleem meer is dan een vuiltje in een 
goed ge-oliede economie: het is het onvermijde
lijke gevolg van de huidige wijze en het huidige 
niveau van produktie en consumptie. Een louter 

(eco)technologische benadering 
van de milieuproblematiek is dan 

worden overgelaten. En zo wordt 
het ook in praktijk gebracht: 
recentelijk is het oplossen van de 

Pau/ Basset 
ook ontoereikend. Er zijn trend
breuken in de economische ont-
wikkeling noodzakelijk om de 

mestproblematiek aan de land
bouwsector zelf toevertrouwd. 
Deze benadering is mij echter te 
oppervlakkig. Was het niet ex-

THEMA uitstoot van verontreinigende 
stoffen met 80-90 procent, het 
energieverbruik met zo'n 60 pro-

minister Ruding die er als adviseur 
in Oost-Europa na het echec van het staatscom
munisme voor waarschuwde, niet door te schie
ten en aan de overheid helemaal geen rol meer 
toe te kennen? Ik verwacht ook niet dat in de ver
kiezingsprogramma's van het CDA of de VVD zal 
staan dat de overheid zich erg terughoudend zal 
moeten op stellen bij het aanpakken van milieu
problemen. 

Duurzame ontwikkeling 
Niemand bij z'n volle verstand zal ontkennen dat 
het milieuvraagstuk een serieus probleem vormt 
en dat de beleidsdoelstelling van het kabinet
Lubbers/Kok van een duurzame ontwikkeling bin
nen één generatie bijzonder ambitieus is. Een 
juiste interpretatie van de doelstelling van een 
duurzame ontwikkeling maakt duidelijk dat het 
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minderen. 

cent en het gebruik van grond
stoffen met 40-80 procent te ver· 

We moeten ons bovendien realiseren dat deze 
veranderingen niet mogelijk zijn zonder trend- 1 

breuken in onze materiële behoeften en verlan· 
gens. Met name de rijke landen zullen vooruit
gang in toenemende mate immaterieel in plaats 
van materieel moeten definiëren. Hiermee stui
ten we op sociaal-culturele vraagstukken waarbij 
solidariteit (tussen Noord en Zuid, van huidige 
met toekomstige generaties) een nieuwe definië
ring behoeft. 

Geen eco-autoritaire overheid 
Duurzame ontwikkeling vereist grote economi
sche en sociaal-culturele veranderingen en lijkt 
als het ware te vragen om een sterk sturende 
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overheid. We moeten echter niet de fout maken 
te denken dat het totaalpakket aan noodzake
lijke economische en sociaal-culturele veranderin
gen beken'd is. Het totaal aan veranderingen is 
niet van tevoren te kennen en dus niet te plan
nen. Het zal 'slechts' de uitkomst kunnen zijn van 
een maatschappelijk zoekproces naar de precieze 
inhoudelijke invulling van ecologisch verant
woord menselijk handelen. Juist omdat we niet 
kunnen weten welke economische en sociaal-cul
turele veranderingen noodzakelijk zijn, valt voor 
mij de mogelijkheid van een plansturende over
heid af. Een overheid die uit een soort alwetend
heid over wat ecologisch goed voor de samenle
ving is, die samenleving dwingend de wet voor
schrijft, is niet op z'n plaats. 
Bovendien moeten we ons beseffen dat autoritair 
overheidsingrijpen strijdig is met de beginselen 
van een democratische en sociale rechtsstaat en 
daarom niet aan de orde kan zijn. Overheidshan
delen is gehouden aan een beginsel als rechtsze
kerheid en aan democratische besluitvorming. Dit 
neemt natuurlijk niet weg dat de overheid haar in 
de grondwet vastgelegde zorg voor het milieu 
heeft waar te maken. Bovendien wijs ik op het 
gevaar van een te grote schroom voor overheids
ingrijpen. Voortvarend overheidsbeleid nu is 
noodzakelijk om in de nabije toekomst een auto
ritair uitgevoerd ecologisch rampscenario waarin 
democratische verworvenheden en individuele 
vrijheden bijzonder geweld zullen worden aan
gedaan, te voorkómen. 

Wanneer we het hebben over de milieuproble
matiek, doelen we in feite op een groot aantal 
milieuproblemen die op tal van manieren met 
elkaar samenhangen, op elkaar inwerken en 
waarbij de belangen van verschillende overhe
den, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
individuele burgers in het geding zijn. Dit bete
kent dat bij het oplossen van deze problemen een 
groot aantal maatschappelijke actoren betrokken 
zal moeten worden. 
Het oplossen van complexe problemen als milieu
problemen vindt plaats in een netwerk van 
publieke en particuliere organisaties. Door over
leg en onderhandelen, door overtuigen en macht 
uit te oefenen wordt geprobeerd de problemen 
aan te pakken. Voor een effectieve aanpak is een 
in aanzienlijke mate gedeelde analyse en visie op 
de aanpak van een probleem noodzakelijk. 
Complexe problemen zijn alleen oplosbaar wan
neer de betrokken actoren tot afstemming en 
gezamenlijke inzet van instrumenten komen. 
Voor het oplossen van complexe problemen is de 
landelijke overheid dan ook afhankelijk van 
andere overheden en overheidsinstanties, van 
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bedrijven en andere maatschappelijke organisa
ties én van individuele burgers. 

·Markt en overheid samen 
De doelstelling van een duurzame ontwikkeling 
vereist dan ook een maatschappelijke ontwikke
ling waarin overheid en markt gezamenlijk en in 
onderlinge wisselwerking leren de milieuproble
matiek onder de knie te krijgen en een sociaal
ecologische vernieuwing te realiseren. Deze ver
nieuwing vloeit niet in de eerste plaats voort uit 
rationele afweging van en democratische besluit
vorming over verschillende handelingsmogelijk
heden, maar is vooral het gevolg van een proces 
waarin verschillende alternatieven worden uitge
werkt en uitgeprobeerd. Daarbij zal pas in de 
'harde' werkelijkheid van de markt blijken welk 
alternatief als beste uit de bus komt. 
De sociaal-ecologische vernieuwing zal vooral 
daar moeten plaatsvinden waar produktie en 
consumptie plaatshebben. Zo kan de overheid bij
voorbeeld in de vorm van voortschrijdende norm
stelling in milieuvergunningen grenzen stellen, 
maar kunnen vervolgens bedrijven zelf het beste 
bepalen op welke manier zij aan deze normen 
kunnen voldoen. 
De overheid benut wetten en verordeningen om 
iedere nieuwe stap in de sociaal-ecologische ver
nieuwing zo snel mogelijk als maatschappelijke 
afspraak vast te leggen. Strikte uitvoering en 
handhaving moeten dan vervolgens het steevast 
in gebreke blijven van bepaalde bedrijven, orga
nisaties en individuen onmogelijk maken. 

De overheid kan vervolgens proberen de polsstok 
van regulering te verlengen door zelfregulering 
van belangenorganisaties te stimuleren. Zelfre
gulering is natuurlijk geen doe-het-zelf variant 
van overheidsregelgeving en kan ook niet in de 
plaats komen van wetgeving. Wel kan in afspra
ken over zelfregulering (bijvoorbeeld in conve
nanten) bestaande wetgeving nader worden uit
gewerkt of op nieuwe wetgeving worden vooruit 
gelopen. Een belangrijke complicatie van zelfre
gulering blijft het gevaar van een nog betere 
behartiging van nog beter afgeschermde groeps
belangen. Een wettelijk conditioneren van zelfre
gulering is dan ook noodzakelijk om eventuele 
publieke belangen veilig te stellen en evenwich
tige machtsverhoudingen tussen de betrokken 
belanghebbenden (bijvoorbeeld bedrijfsleven en 
milieubeweging) te verzekeren. 

Uitlokken van maatschappelijke 
zelfsturing 

In het verlengde van haar directe sturingsmoge
lijkheden zal de overheid kans moeten zien maat-
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schappelijke zelfsturing uit te lokken. Het benut
ten van de mogelijkheden van zelfregulering 
door belangenorganisaties heb ik al genoemd. 
Een bijzonder effectieve mogelijkheid van maat
schappelijke zelfsturing is de economische inter
nalisatie van milieugebruik. Negatieve milieu
effecten van produktie en consumptie werken 
(nagenoeg) niet door in de prijzen van het hui
dige economisch verkeer. Het milieu heeft noch 
als produktiefactor, noch als consumptiegoed een 
economische waarde. Met behulp van een milieu
belasting op energie en grondgebruik is hierin 
verandering te brengen en komt aan milieuge
bruik een prijskaartje te hangen. Deze ecologi
sche belastingheffing betekent een continue sti
mulans tot grotere milieuproduktiviteit, zoals de 
huidige belastingen en premies aanzetten tot 
steeds grotere arbeidsproduktiviteit. Bovendien 
kan de overheid een milieuheffing leggen op bij
voorbeeld bestrijdingsmiddelen, 
halogenen, zware metalen, 
grondwater, grind en klei om het 
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Maatschappelijke zelfsturing kan ook het gevolg 
zijn van actieve maatschappelijke verantwoorde· 
lijkheid bij individuele burgers. De overheid zal 1 

daartoe met moreel appelleren en voorlichting 
milieuburgerschap proberen te cultiveren. Boven· 
dien moet in de Wet milieubeheer een algemene 
zorgplicht worden opgenomen voor het behoud 
en de bescherming van de kwaliteit van alle 
natuurlijke hulpbronnen met duidelijke milieu· 
kwaliteitseisen. Individuen kunnen dan refere· 
rend hieraan zowel op straat als binnen bedrijven 
actievoeren voor sociaal-ecologische vernieu· 
wing. 

Milieuproblemen zijn complexe maatschappelijke 
problemen die economische en sociaal-culturele 
veranderingen vragen. Het oplossen van deze 
problemen vereist meer dan met wetten geregeld 
kan worden. Nodig is een sociaal-ecologische ver· 1 

nieuwing waarin overheid en samenleving in 
onderlinge wisselwerking milieu· 
problemen onder de knie krijgen. 

gebruik hiervan terug te dringen. 
De opbrengst van deze heffingen 
kan vervolgens worden gebruikt 
om bodemsaneringen te financie
ren, subsidies te verstrekken voor 
onderzoek naar en demonstratie-

'niet overheid óf 
marktmaar overheid 

Het gaat hierbij niet om overheid 
of markt, maar om overheid en 
markt. De overheid bepaalt de 
milieudoelstellingen, confronteert 
bedrijven, organisaties en indivi· 
duen met (de prijs van) de milieu-

én markt; 

projecten van nieuwe (basis)tech-
nologieën en om startsubsidies te 
geven aan duurzame economische activiteiten 
bijvoorbeeld op het gebied van de reparatie
industrie, ecologische landbouw of (nuts)bedrij
ven voor recycling en hergebruik. 
Een andere bijdrage aan het versterken van de 
maatschappelijke zelfsturing is goede milieu
informatie over produkten aan consumenten. De 
invoering van een milieukeur voor dagelijkse 
gebruiksartikelen en voedingsmiddelen en een 
informatief milieu-etiket voor consumptiegoede
ren met een langere gebruiksduur, stelt de con
sument in de gelegenheid zo milieuvriendelijk 
mogelijk te winkelen. 
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gevolgen van hun activiteiten en 
verruimt de mogelijkheden voor 
koplopers in sociaal-ecologische 

vernieuwing. Maar het is uiteindelijk de samenle· 
ving zelf, het zijn de producenten en consumen· 
ten zelf, die de sociaal-ecologische vernieuwing 
vorm en inhoud zullen moeten geven. De over· 
heid is roerganger en de markt is uitvoerder van 
de sociaal-ecologische vernieuwing. 

Pa ui Basset is medewerker van het Wetenschappelijk 
Bureau Groenlinks en auteur van de WB-publikatie 
De contouren van een libertair milieubeleid: bespie· 
gelingen over duurzame ontwikkeling, sociaal-eco· 
logische emancipatie en instrumenten van milieube· 
leid. 
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Hedendaagse 
woningbouw 

Nederland • 1n 

Bernard Leupen 

FOTOKATERN 

Architectuur is een belangrijk cultuurfenomeen, 
vroeger en nu. Beperkte de inzet van architectuur 
zich vroeger vooral tot gebouwen van de 'heers
ende klasse', sinds de emancipatiebeweging uit 
de vorige eeuw ie er ook een boeiende traditie 
ontstaan op het gebied van openbare gebouwen 
en volkshuisvesting. In Nederland heeft de 
(volks)woningbouw de beste bouwmeesters 
beziggehouden, vooral na het ontstaan van 
woningbouwverenigingen rondom 1920. Talloze 
bekende architecten hebben hun naam verbon
den aan vernieuwende bouwstijlen in de periode 
1920-1940. 
Stonden de jaren 50 tot en met 70 vooral in het 
teken van eerst wederopbouw en daarna de 
grote woningproduktie, de afgelopen jaren is er 
weer ruimte ontstaan voor aandacht voor de 
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vormgeving van woongebouwen. Saaiheid en 
eentonigheid worden doorbroken, en ook nu 
weer is een nieuwe generatie architecten doende 
om een aansprekend vervolg te creëren op de 
roemruchte periode 1920-1940. 
Bernard Leupen, werkzaam aan de Delftse Tech
nische Universiteit, dook voor ons in zijn fotoar
chief om dit fenomeen met beelden te verduide
lijken. En dat levert een verrassende veelvormig
heid op, ondanks het feit dat het voornamelijk 
sociale woningbouw betreft. Of dankzij ... , want 
de beste woningbouwarchitectuur kwam in de 
eerste decennia van deze eeuw juist tot stand 
waar bevlogen en sociaal-betrokken bestuurders 
en architecten samenwerkten. De hier getoonde 
hedendaagse voorbeelden passen in die traditie. 

San Verschuuren 
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Woonblok Pentagon in de Nieuwmarkt te Amsterdam 
met de toren van de luiderkerk op de achtergrond. De 
woningbouw is door Aldo van Eyck en Theo Bosch ont· 
worpen . 
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Woningbouw in de Muziekwijk, Almere. Ontwerp van 
Teun Koolhaas Associates. 
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Hoek Pontanusstraat en Pieter Vlamingstraat, Dapper
buurt, Amsterdam. Ontwerp van Liesbeth van der Pol. 
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IJ-plein Amsterdam-Noord, stedebouwkundig plan van 
het bureau OMA, Rotterdam. Architect van de urban 
villa's is Hein van Meer. 
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Woningbouw in de Filmwijk, Almere, ontwerp van 
Sjoerd Soeters. 
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Woningbouw in de Muziekwijk, Almere. Ontwerp van 
Teun Koolhaas Associates. 
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Woningbouw in de Raamstraat, Delft. Ontwerp van 
architectenburo Mecanoo. 
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POEZIE 

Hans Groenewegen 

Geduldig 
De titel van Rutger Koplands 
nieuwste bundel luidt Geduldig 
gereedschap. Welk gereedschap is 
geduldig? De eerste, bij een dicht
bundel voor de hand liggende, 
associatie is, papier. Papier is gedul
dig. Papier hoort tot de gereed
schappen van de schrijver. Het 
gedicht echter, waarin de twee 
woorden uit de titel terugkeren, 
heet Fotograaf. 

Want dit kijken is wachten en 
niet weten 
waarop ik wacht. Er is geen 
moment 
waarin dit moment zich her
haalt. 

Dit is het wachten en het niet 
weten waar 
ik ben, een plek onder de men
sen 
die ik niet zal terugvinden. 

Ach, geduldig gereedschap, 
geduldige zoeker 
en sluiter, ik wacht. Ik hoor 
de klik. God, die argeloze 

houding, dat gebaar, die blik 
waarin 
ze zijn geraakt en 
zijn gebleven. 

Het betreffende gereedschap blijkt 
een fototoestel, geen papier. Het 
toestel wordt door de fotograaf, 

9 die het hanteert, toegesproken op 
een toon die zweeft tussen melan
cholie en weemoedigheid, Ach. 
Door de foto lijkt de fotograaf 
getroffen. Het moment-zelf lijkt 
hem te zijn ontgaan. Dat is een 
omdraaiing van hoe ik in eerste 
instantie het proces van fotografe
ren zou beschrijven. De geduldige 
fotograaf kijkt en zoekt, en in het 
ogenblik dat hij klikt, treft hij de 
mensen in een houding, een blik en 
een gebaar die alles zeggen. In dit 
gedicht is de fotograaf echter de 
passieve factor en zijn fototoestel 
de actieve. 
Deze spanning tussen activiteit en 
passiviteit blijkt op vele momenten 
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in het gedicht aanwezig te zijn. Al 
in de eerste regel herijkt de foto
graaf zijn actieve kijken in een pas
sief wachten. Hij weet zelfs niet 
waarop hij wacht, kan het dus niet 
actief herkennen. In de tweede 
regel heeft Kopland de zin zo 
gebroken dat we als lezer even 
lezen dat er geen moment is. De 
fotograaf wacht op niets, dat blijkt 
zich zelfs niet te herhalen. Eigenlijk 
is het moment waar het hem om 
gaat altijd al voorbij. De tweede 
strofe herhaalt de eerste op een 
voor Kopland kenmerkende 
manier. Alleen is voor moment nu 
plek ingevuld. Het moment, de tijd, 
valt op die manier samen met de 
plek, de ruimte. Passief, de tijd die 
de mens ondergaat, en actief, de 
plek waarin de mens leeft en han
delt, vallen zo over elkaar heen. 
In de derde strofe wordt de passivi
teit van de normaal gesproken han
delenden herhaald in de herhaling 
van het wachten en versterkt door 
horen. Hij drukt niet af, maar hoort 
de klik. Daarmee contrasteert sterk 
de actieve elementen waarin het 
geduldig gereedschap wordt ont
leed: zoeker, en sluiter. In de vierde 
strofe kun je geraakt zowel actief 
als passief lezen. De mensen zijn in 
die argeloze houding terechtgeko
men of ze zijn getroffen door de 
fotograaf die dit plaatje van hen 
heeft geschoten, hen in dat 
moment gevangen. In die beide 
laatste werkwoorden klinken ook 
nog heel andere betekenissen mee. 
De ontroering van de fotograaf in 
de derde strofe lijkt gespiegeld te 
worden door het feit dat de men
sen geraakt, ontroerd, zijn. In 
gebleven klinkt de mislukking mee 
van elke fotografie, ze zijn erin 
gebleven. Het levende moment 
blijkt ook de dood. 

Misschien lijken op het eerste 
gezicht dergelijke associaties -
denkbeelden die je overkomen -
gezocht en op die manier aan dit 
gedicht opgedrongen. De context 
van de andere gedichten in deze 
bundel zorgt er echter voor, dat je 
er ontvankelijk voor wordt. Steeds 
opnieuw blijkt Kopland op zoek 
naar het moment waarin, om het 
paradoxaal uit te drukken, het 
wezenlijke sprekend samenvalt met 
de sprakeloze aanwezigheid. Dat is 
een moment van vervulling, van 
totaal geluk of totaal verdriet. Daar 
zijn geen woorden voor, omdat die 
momenten geen woorden kennen. 

Het schrijven van gedichten 
gebeurt na zo'n moment of ervoor. 
En omdat het niet herhaald kan 
worden, probeert Kopland op 
geduldig papier een soortgelijk 
moment te omcirkelen. Om de spra
keloosheid zichtbaar te maken. 
Wachtend met het gereedschap 
papier kan zo'n moment misschien 
in een gedicht plaats vinden. Op 
papier raken fotografie en poëzie 
elkaar, omdat foto en gedicht op 
papier zichtbaar worden. 

Zo lijkt het of Koplands poezie 
voornamelijk intellectualistisch is, 
dat hij denkgedichten schrijft. 
Afgezien daarvan, dat goed gefor
muleerd denken zeer ontroeren 
kan, die indruk klopt niet. Wie het 
woord verdriet nodig heeft om te 
huilen, of het woord woede om 
boos te worden, moet niet bij 
Kopland zijn, maar bij Rawie of 
Enquist. Maar wie zo wil lezen dat 
de beweging van een tekst iets in 
hem of haar in beweging brengt, 
hoeft in Geduldig gereedschap niet 
tevergeefs te wachten. De ontroe
ring kun je erna of ervoor nog ver
groten door te bedenken hoe ze tot 
stand is gebracht. In de tuin vind ik 
een voorbeeld van tekst die in zijn 
eigen beweging probeert het 
moment te omcirkelen waar uitein
delijk geen woorden voor zijn. 

Toen dat gat in de tuin was 
gegraven, 
die kat daar nog naast in het 
gras, 
maar de tijd stond niet stil, ik 
moest 

verder, maar ik die kat nog 
niet had 
gegrepen, in haar nekvel, zoals 
moet 
als een kat niet wil, komen of 
gaan, 

en ik die kat, nadat ik haar dan 
toch 
had gegrepen, nog niet had 
losgelaten, 
het gat niet dichtgegooid, aan
getrapt, 

toen het gras nog niet weer 
groeide over 
die plek, alsof ik dat allemaal 
nooit 
had gedaan, maar die kat, dit 
veel te 

stille niet willen, wat moest ik 



met die 
hand van mij, met dat gat in de 
tuin. 

Strofe vier toont dat van alles niets 
meer te zien is. Toch worden in de 
manier waarop de herinnering ver
teld wordt aan het begraven van 
een dode kat in de tuin, de blokka
des voelbaar gemaakt. De zin 
begint, breekt af, roept een tegen
zin op, herneemt zich. De ik heeft 
er verlamd gestaan. Alle handelin
gen die hij heeft verricht, staan niet 
beschreven. Ze laten als het ware 
gaten in de tekst. Hij wist toen ni~t 
wat met zijn hand en met het gat 1n 
de tuin te doen, dat is de hoofdme
dedeling die in de tekst wor.~t 
gedaan. Dat weet de tekst op ZIJn 
eigen wijze niet. Het graven st~at 
er niet in, het dichtgooien ook n1et; 
alleen het gat, en het gras dat ero
ver gegroeid als alsof er. niets is 
gebeurd. Hij heeft de kat n1et 1n de 
hand en een moment later wel. Het 
grijpen-zelf is verdwenen, evenals 
het loslaten boven het gat. Over 
blijven de verlamde hand en het 
duistere verdwijnpunt, het gat. 
Wie op deze manier kan schrijven 
raakt aan het onzegbare. 

Rutger Kopland, Geduldig gereed
schap. Uitgeverij Van Oorschot. 44 
bladzijden. Gebonden f 35,-. Inge
naaid f 22,50. 
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BOEKEN 

Hans Beerends 

Het verhaal 
van een kater 

Bij de aanvang van het Reaga~/ 
Thatcher-restauratietijdperk, begm 
jaren tachtig, wijzigden vele wes
terse regeringen alsmede de 
Wereldbank hun hulpbeleid. Niet 
langer stond het bereiken van d~ 
armen centraal maar de economi
sche versterking van de ontwikke
lingslanden met behulp van het 
westerse bedrijfsleven. Hulp aan de 
armsten werd met een weids 
gebaar overgeheveld aan de zoge
heten niet-gouvernementele orga
nisaties (NGO's). Deze NGO's (in 
Nederland onder andere de Novib 
en in België de NCOS) protesteer
den weliswaar tegen deze koerswij
ziging, maar accepteerden de uit
breiding van hun taak, en op den 
duur gingen ze zelf geloven in hun 
door de overheid opgedrongen 
"bijzondere geschiktheid". Ook de 
NGO's konden echter hun preten
ties niet waarmaken. 

Het boek "Het orkest van de lita
nie" is een verslag van de kater en 
de desillusie over het mislukken van 
veel ontwikkelingswerk. Hans Ach
terhuis, verklaard tegenstander van 
het westerse ontwikkelingsdenken, 
opent de bundel met een globale 
analyse van de oorzaken van de 
mislukking. Daarna volgt de hoofd
moot van de bundel: het pamflet 
van Dirk Barrez "De val der enge
len". Dit pamflet (de typering is van 
Barrez zelf) is in feite één grote 
opsomming van alles wat fout ging 
met het ontwikkelingswerk, met de 
NGO's en met de ontwikkelings
werkers. Volgens Barrez heeft "het 
gros van de NGO-wereld zich ont
wikkeld tot een bende geldgeile 
bureaucratieën". Met lede ogen, 
zegt hij, "moeten de o_uderen in _de 
Derde Wereldbewegmg aanz1en 
hoe organisatiebelangen de 
idealen gaan verdringen". Veel 
voorbeelden van mislukkingen 
plukt hij, volgens hem "met ple
zier", uit de bij insiders bekende 
studies van Graham Hancock (Lords 
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..... 
of Poverty) en Brigitte Erler (Tödli· trouwt 
che Hilfe). enisser 
De voorbeelden zijn overtuigend, 1 van ht 
maar helaas wordt door de auteur senreel 
niet vermeld of deze voorbeelden en he 
30, 50 of 80% uitmaken van het werelc 
geheel. Een ander gemis aan het Melan 
betoog is, dat Barrez geen onder· auteur 
scheid maakt tussen de Derde van kr 
Wereldbeweging, charitatieve hulpgE 
instellingen, NGO's en de overheid: imperi 
Met dezelfde felheid waarmee hij hulp a 
ageert tegen de geldacties van Fos· voorui 
ter Parents Plan, keert hij zich delen 
tegen de ondersteuning van het 
ANC en het Sandinistisch Front door 
solidariteitscomité's. Geen enkele 
steun kan in zijn ogen genade vin· 
den. Niets doen acht Barrez voorlo· 
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overzi 
voor drama voegt hij daar aan toe: zogeh 
"Al gaan de Afrikaanse en Azi~ti· 
sche samenlevingen door een d1ep 
dal van lijden en ellende, uiteinde· 
lijk komen ze er op eigen krach_t wel 
weer uit". De beste organ1sat1e 
voor deze samenlevingen acht Bar· 
rez de directe democratie, de 
dorpsrepubliek en het vrijwillige 
sociale contract. De organisatie van 
de dorpsrepubliek, zegt Barrez, 
"vormt de hoeksteen van een fede· 
rale inrichting van de hele wereld". 
Wie het met deze dorpsideologie 
eens is, vindt in Barrez' betoog 
genoeg argumenten die deze visie 
ondersteunen. Mij doet deze ver· 
heerlijking van de directe democra· 
tie en de dorpsrepubliek nostal· 
gisch, gekunsteld en illusoir aan. In 
een tijd waarin bijna de helft van 
de wereldbevolking in steden 
woont, komen deze jaren-zestig· 
idealen naast de politieke werke· 
lijkheid te staan. Uit het betoog 
spreekt een verlangen naar een 
wereld die bestond voordat het 
kolonialisme en het neo-kolonia· 
lisme hun intrede deden. Hoe 
oprecht en terecht dit verlan~en 
ook mag zijn, politiek-strateg1sch 
doe je er niet veel mee. 
Na het betoog van Barrez volgen 
vijf artikelen die het oordeel van 
Barrez deels ondersteunen, deels 
relativeren. Tandon, een Oegan· 
dees, verwijt de NGO's ondoorzich· 
tigheid. De NGO's zoeken. wells· 
waar contact met organ1sat1es van 
de armen, maar vraagt Tandon zich 
af, met welke opdracht komen ze, 
wie geeft ze die opdracht, welke 
(onbewuste) ideologie speelt een 
rol en waarom willen NGO's zich 
nooit laten evalueren door hun 
Afrikaanse doelgroep? Met wan· 
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trouwen beziet Tanden de bemoei
enissen van de NGO's ten aanzien 
van het respecteren van de men
lenrechten, de positie van de vrouw 
en het milieubeleid in de derde 
wereld. 
Melanie Schellens, de volgende 
auteur, onderscheidt drie vormen 
van kritiek, te weten: misbruik van 
hulpgelden, hulp als onderdeel van 
imperialistische onderdrukking en 
hulp als onderdeel van het westerse 
vooruitgangsdenken. Hoewel zij 
delen van de kritiek op al deze pun
ten onderschrijft, waarschuwt zij 
voor "vrijblijvende spielerei" en 
ervaart zij "een nood aan onafhan
kelijke denkers die echter ook de 
praktische consequenties willen 

. overzien". Het niets doen of het 
f zogeheten "creatieve afwachten" 

verwerpt zij, "omdat wij met dit 
wachten in de kaart spelen van de 
huidige bestaande verhoudingen". 
Antonio Elizalde, een Chileense 
1ocioloog, maakt een onderscheid 
tussen NGO's die verbonden zijn 
aan internationale organisaties, 
zoals Fester Parents Plan, NGO's die 
verbonden zijn aan de kerken, 
NGO's verbonden aan politieke par
tljen en een vierde categorie die 
proberen "de moeilijke weg te 
gaan van autonomie en onafhanke
lijkheid". Na deze typering 
beschrijft Elizalde de moeizame 
onderhandelingen, de eeuwige 
zoektocht naar geld en de tenden
zen naar concentratie van macht 
die vooral de eerste drie NGO's ken
merken. Volgens Elizalde wordt 
door NGO's steeds meer een 
eurocentrisch ontwikkelingsmodel 
opgedrongen. Dit sociaal-kapitalis
tische (of sociaaldemocratische! 
HB) model staat volgens de auteur 
voor "politieke democratie, ver
mindering van de rol van de staat, 

; dialoog en solidariteit tussen de 
klassen, het realisme als grens voor 
het mogelijke en het verwerpen 
van extreme oplossingen". Alan 
Fowler, de voorlaatste auteur, gaat 
in op de trend van NGO's partners 
te zoeken in de derde wereld die 
voldoen aan een NGO-ideaalbeeld. 
Hoewel NGO's zelf nauwelijks aan 
dit beeld voldoen, zoeken zij mede 
onder druk van hun achterban naar 
partners die "zelfbedruipend zijn, 
democratisch, progressief, gender
evenwichtig en al wat er nog meer 
tot het zelfbeeld van de NGO 
behoort". 
In het afsluitende hoofdstuk geeft 
Jean Bossuyt aan dat de NGO's in 
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een midlife-crisis verkeren, dat er 
daarom behoefte is aan een con
structief debat en aan een moder
nisering van de NGO's. Deze moder
nisering moet volgens hem plaats 
vinden op drie punten, te weten: 
herziening van de projectwerking, 
versterking van de lobbyactiviteit 
en een nieuwe aanpak van de ani
matie van de publieke opinie. Na 
alle kritiek op de NGO's zijn dat niet 
bepaald revolutionaire veranderin
gen. Het verwijt dat NGO's zoals 
eens het orkest van de Titanic een 
verhullende rol spelen, geldt in dit 
laatste hoofdstuk ineens niet meer. 
Na alle kritiek op en verwerping 
van de NGO's eindigt de bundel 
met een pleidooi voor de moderni
sering van de NGO. Zowel in de 
ophemeling door de NGO-directies, 
als in de verwerping van de NGO's 
door de auteurs van deze bundel, 
wordt mijns inziens de NGO sterk 
overschat. De invloed van het wes
terse ontwikkelingsdenken waar de 
meeste auteurs zich tegen verzet
ten, wordt door de NGO's hoog
stens bevestigd en soms versterkt; 
zij veroorzaken dit denken niet. 
NGO's terugtrekken of toevoegen 
zal weinig afdoen aan de invloed 
van de westerse kapitalistische 
krachten. 

Een strategie die inspeelt op de 
tegenstellingen die er leven binnen 
het huidige kapitalisme zal meer 
resultaten opleveren dan het verla
ten van het strijdperk in de ver
wachting dat de armen er op eigen 
kracht wel uit komen mits ze zich 
organiseren in dorpsrepublieken. 
"Het orkest van de Titanic" roept 
discussie op en is daarmee leerzaam 
en boeiend voor al diegenen die 
werken aan en zoeken naar een 
politiek perspectief voor de oplos
sing van het Noord-Zuidvraagstuk. 

"Het orkest van de Titanic", VUB
PRESS Brussel, ISBN 90 5487020 6 

BOEKEN 
Jos van Dijk 

Computerfans 
opgepast! 

Van Neil Postman werd halverwege 
de jaren tachtig een boek gepubli
ceerd onder de titel "We amuseren 
ons kapot". Het was een in alle 
opzichten kritisch boek over het 
medium televisie, in die tijd sterk in 
opmars met een derde net, een 
groeiend aanbod uit het buiten
land via de satelliet en steeds meer 
lokale netten. Het boek werd van 
harte aanbevolen door Gerrit Kom
rij. toen nog recensent van wat hij 
zelf noemde 'de treurbuis'. Post
man's stelling was kort gezegd: het 
medium televisie is uitstekend in 
staat mensen te amuseren, maar 
veel meer kan het niet. Televisie is 
echter zo overheersend in de 
hedendaagse cu~uur dat ook de 
communicatie met meer serieuze 
doelen er door geïnfecteerd raakt. 
Politiek, onderwijs en zelfs religie 
dreigen gedomineerd te raken 
door een wijze van communiceren 
waarin eenvoudige, snelle beelden, 
clichés, amusement en aandacht
trekkerij de boventoon voeren en 
zo verhinderen dat mensen de 
boodschap tot zich door laten drin
gen, laat staan dat ze uitgenodigd 
worden mee te denken en er op te 
reageren. Met Marshall Mcluhan 
wees Postman het medium, de tech
niek, als 'schuldige' aan, niet de 
inhoud van de programma's. Zijn 
boodschap, die hij in die dagen ook 
via de Nederlandse televisie (!) liet 
uitzenden was: probeer het 
medium terug te dringen, voor het 
te laat is. In Amerika is het al te laat. 
Nederland zou nog wat kunnen 
doen: geen 24 uur per dag televisie, 
b.v., niet alles uitzenden wat tech
nisch mogelijk is en tegenwicht bie
den in het onderwijs. 
Inmiddels heeft de televisie ook in 
Nederland verder terrein gewon
nen, lijken de programma's meer 
op die van de Verenigde Staten dan 
ooit tevoren en gaat ook het 
publieke net binnenkort uit concur
rentie-overwegingen overdag uit
zenden. 
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En nu komt Postman met een nieuw 
boek waarmee hij ons opnieuw wil 
waarschuwen tegen een trend die 
als een vloedgolf over de heden
daagse maatschappij heenspoelt. 
Dit keer is het de technologie in 
algemene zin. Zijn waarschuwing 
geldt de neiging die Thoreau al 
heel lang geleden bij de mensen 
meende waar te nemen: dat zij zich 
tot werktuigen van hun werktuigen 
laten maken. En ook nu weer ont
kom ik niet aan een dubbel gevoel 
over Postrnan's boodschap. Ener
zijds: is het niet reactionair om zo 
tegen de 'verworvenheden' van de 
techniek tekeer te gaan?; en wat 
heeft het eigenlijk voor zin om te 
preken tegen een vloedgolf? 
Anderzijds: hij heeft gelijk in zijn 
kritiek op de techneuten die alleen 
nog maar over het "hoe" kunnen 
praten en nooit meer nadenken 
over het "waarom"; en gelukkig 
dat er nog iemand is die ons wil 
wapenen met argumenten tégen 
de komst van "Brave new world". 
Postman zelf wapent zich al bij 
voorbaat tegen de kritiek dat hij de 
zegeningen van de techniek onvol
doende waardeert. Hij zegt: de 
techneuten zingen al eeuwen lof 
over de technologie door er op te 
wijzen wat techniek allemaal ver
mag. Nooit horen we hen vertellen 
wat het ons allemaal kost. Daar 
mag ik dus nu wel een keer een 
boek over vol schrijven. Welnu: dat 
boek mag dan ook wel in ruime 
kring worden aanbevolen. 
Net als in "Wij amuseren ons 
kapot" zit de kern van Postrnan's 
kritiek op de dominantie van de 
technologie in onze maatschappij 
in de gevolgen van de techniek 
voor het denken. "Technopolie", 
zoals hij onze maatschappij noemt, 
is het eindstadium van een ontwik
keling waarin techniek als zodanig 
het denken, de ideologie, de reli
gie, de hele cultuur langzamerhand 
gaat overheersen. Terwijl in oude 
maatschappijen het gebruik van 
gereedschap ondergeschikt was 
aan een levensbeschouwelijk 
kader, aan cultuur en traditie, krijgt 
de techniek in de nieuwe, indus
triële maatschappij, door Postman 
"Technocratie" genoemd, een 
steeds grotere invloed op de cul
tuur. "Gereedschappen zijn niet in 
de cultuur geïntegreerd, zij tasten 
de cultuur aan. Zij wensen zelf cul
tuur te worden." (p.32) Deze ont
wikkeling mondt uit in de "Techno
polie", waarin "de cultuur haar 
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rechtvaardiging zoekt in de techno
logie, haar bevrediging vindt in de 
technologie en haar bevelen krijgt 
van de technologie". (p.72) 
Technopolie is de situatie waarin 
techniek niet langer instrumenteel 
is, zou men kunnen zeggen, maar 
sturend, dominant in denken en 
gedrag van mensen. Postman 
beschrijft om zijn stelling te onder
bouwen de rol van de techniek in 
de medische sfeer en de opmars van 
de informatietechnologie, de com
puter, op alle gebieden. Het beeld 
van de computer als instrument 
deugt niet, zegt Postman. In tegen
stellingt tot alle beloftes dat we 
met behulp van de computer meer 
kennis kunnen vergaren, kennis 
beter kunnen beheersen en proble
men beter kunnen oplossen lijkt 
het er nu meer op dat de computer 
ons denken beperkt tot de grenzen 
van een technisch programma en 
ons in onze beslissingen afhankelijk 
maakt van wat het instrument uit
wijst. Zelfstandig, kreatief denken 
wordt ouderwets, want "de compu
ter denkt voor ons". Computers, 
alle ooit als instrument bedoelde 
werktuigen, procedures, pro
gramma's, verliezen hun betekenis 
als instrument en worden zelf bete
kenisgevers, bepalers van doel en 
richting van denken en gedrag. 
Ook in de politiek: was de opinie
peiling ooit een middel om infor
matie te vergaren, nu spreken we 
over peilingen "die uitwijzen dat 
het die en die richting uit moet ... ". 
Politici verschuilen zich achter de 
resultaten of worden gemaand hun 
eigen visie te laten varen, want de 
opiniepeiling wijst uit dat .... Zo ver
schuilen bureaucraten zich kaf
kaïaans achter hun computers, 
medici achter hun instrumenten, 
wetenschappers achter hun bereke
ningen, etc. De individuele verant
woordelijkheid en het eigenzinnig 
denken ruimen het veld voor gege
vens, cijfers, uitkomsten die gedrag 
dicteren. 
Met een zeer actuele metafoor 
beschrijft Postman een kernpro
bleem van de technopolitische cul
tuur: de defecte afweer. Maat
schappelijke instituties die in het 
verleden kaders boden voor het 
interpreteren van informatie en het 
beoordelen van gegevens, zoals het 
recht, het onderwijs, het gezin, de 
religie, de politieke partij, functio
neren niet meer als zodanig. Tegen
over de overvloed aan informatie 
ontberen we een zeef, een kader 

voor selectie en interpretatie. Dat 
leidt er toe dat alle informatie die 
door toepassing van de informatie· • 
technologie in steeds overvloedige 
mate over ons wordt uitgestort op 
den duur klakkeloos wordt overge· 
nomen en gebruikt. "Het gevolg i1 
dat men geen morele beslissingen 
meer neemt, maar slechts prakti· 
sche" (p.80). En wel die beslissingen 
die liggen in de lijn van de gege· 
vensdiede techniek heeft gegene· 
reerd. Uitkeringen "rollen" dus uit 
de computer, wie maalt er nog over 
doelen en idealen? Ideologie is een 
een vies woord en ook voor de 
PvdA is de bestrijding van de sociale 
ongelijkheid geen principe meer 
maar afhankelijk van "praktische 
mogelijkheden". 
"Technopolie" is een indringend 
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cultuurkritisch betoog. Het zit vol 
met herkenningspunten. En het i1 
eenzijdig, zonder meer. Maar dat 
maakt het niet minder waardevol in 
het relativeren van hedendaagse 
ontwikkelingen. Het boek heeft 
echter ook een belangrijke zwakke 
plek. Het is niet erg overtuigend in 
zijn verklaring van de geschetste 
ontwikkeling. In wezen doet Post· 
man precies hetzelfde als wat hij de 
kritiekloze adepten van de infor· 
rnatietechnologie verwijt: de voor· 
stelling van de technologie als een 
zelfstandig, haast menselijk wezen 
dat spreekt, handelt, beslist en 
stuurt. "Een terugblik maakt duide· 
lijk dat de computertechnologie 
haar best heeft gedaan om de 
invloed van de technopolie te ver· 
sterken", zegt Postman (p.116) 
Deze wijze van stellen getuigt op 
z'n minst van het feit dat ook de 
auteur niet immuun is voor de ver· 
draaide denktrant die in de techno· 
polie domineert en die van machi· 
nes mensen maakt (en andersom). 
Maar belangrijker is dat het hele· 

1 
maal niets verklaart. Het kan wel zo 
zijn dat de technologie tegenwoor· 
dig ons denken stuurt, maar daar· 
mee is niet verklaard hoe dat zo 
gekomen is. Technologie is niet 
een oorsprankel ijke, zelfstandig 
bestaande actor in de maatschap· 
pij. een nieuwe macht die het van 
een oude macht gewonnen heeft 
door een slimme strategie en toe· 
passing van geweld. De integratie 
van technologie in het maatschap· 
pelijk leven is het resultaat van een 
gecompliceerd maatschappelijk 
proces. Ook al is het moeilijk de 
actoren aan te wijzen die deze ont· 
wikkeling hebben gestuurd, het i1 
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natuurlijk net zo min simpelweg 
"de technologie" als (om maar eens 
een oude bekende te noemen) "het 
kapitaal". 
Het is erg jammer dat Postman op 
dit punt zo eenvoudig tegen te 
spreken is. Want afgezien van de 
zwakte van zijn verklaring is zijn 
beschrijving van wat er heden ten 
dage met de cultuur gebeurt zeer 
waardevol en belangrijk. Zijn plei
dooi, aan het einde van het boek, 
om meer ruimte in het onderwijs in 
te bouwen voor typische alfa-vak
ken en -vraagstukken (geschiede
nis, wetenschapsfilosofie en taal) is 
de moeite van het overwegen 
waard. Maar of Postman er in 
slaagt met zijn betoog ook buiten 
een kleine kring van 'gelovigen' 
gehoor te krijgen, is voor mij nog 
de vraag. 

Neil Postman, Technopo/ie 
Uitgeverij De Haan, Houten 
201 pagina's Prijs: f34,90 

BOEKEN 
Jos van Dijk 

Nieuwe media 
voor de parle

mentaire 
democratie 

In discussies over politieke vernieu
wing wordt er nogal eens op gewe
zen dat wij heden ten dage, aan het 
einde van de 20e eeuw, de demo
cratie nog steeds vorm proberen te 
geven met instituties die stammen 
uit de beginperiode van de parle
mentaire democratie, meer dan 
honderd jaar geleden. Het politieke 
gebeuren draait om de politieke 
partij, de openbaar verkondigde 
standpunten, de propaganda voor 
deze standpunten, de keuze van 
vertegenwoordigers namens de 
partij om voor deze standpunten 
op te komen, en het openbare 
debat in een voor ieder toeganke
lijke gelegenheid. Het verschil is 
hoogstens dat de 'rokerige achter
zaaltjes' vervangen zijn door een 
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rookvrije congresruimte met pluche 
stoelen. Maar voldoet het allemaal 
nog wel, kan men zich afvragen. 
Wordt het geen tijd om te zoeken 
naar nieuwe wegen, zeker waar 
sprake is van verminderde politieke 
belangstelling en een "groeiende 
kloof" tussen burger en politicus? 
Ruim 25 jaar na de oprichting van 
D'66 wordt de politieke vernieu
wing wederom op de agenda 
gezet, nu met een nieuw wapen: de 
informatietechnologie 
Politiek is voor een groot deel com
municatie. Moet de communicatie
revolutie die wij in de laatste 
decennia van deze eeuw meema
ken dan aan de politiek voorbij
gaan? Zou de werking van de 
democratie niet juist bevorderd 
kunnen worden door de inzet van 
nieuwe media? Met deze vragen is 
de Nederlandse Organisatie voor 
Technologisch Aspectenonderzoek 
een project begonnen dat is uitge
mond in de publicatie "Orwell of 
Athene? Democratie en informatie
samenleving". In het boek vinden 
we de resultaten van een omvang
rijk literatuuronderzoek, enkele 
lezingen die gehouden zijn tijdens 
een conferentie gehouden op 15 
mei 1992, een twaalftal deelstudies 
en tenslotte de teksten van 
bekroonde essays van een prijs
vraag die was uitgeschreven rond 
dit thema. Inmiddels heeft het pro
ject ook geresulteerd in een rap
portage aan het parlement (afzon
derlijk uitgegeven onder de titel 
"Democratie en informatiesamen
leving"). 
De problematiek in dit boek is te 
omvangrijk om hier enigszins volle
dig te beschrijven. Verschillende 
aspecten komen aan bod: de inzet 
van informatietechnologie ter ver
betering van bestuurlijke proces
sen, de rol van massamedia, de 
informatisering van het besluitvor
mingsproces, de mogelijke aantas
ting van de privacy, de communica
tie met de burgers. De bijdragen 
zijn deels beschouwend van aard, 
deels gebaseerd op empirisch 
onderzoek. Ze hebben betrekking 
op verschillende niveaus van het 
politieke besluitvormingsproces. 
Alles bijeengenomen geeft het 
boek wel een goede indruk van wat 
er in in het politieke bedrijf de 
komende tijd kan gaan veranderen 
als computer en telecommunicatie 
worden ingezet voor het hart van 
het politieke proces: het debat, de 
informatie-uitwisseling, de 
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meningsvorming, de standpuntbe
paling. Wie de politieke vernieu
wing ter harte gaat moet dit boek 
zeker niet laten liggen. 
Ik beperk me hier- om een indruk 
te geven van de behandelde pro
blematiek- tot de eindconclusie en 
een van de deelconclusies uit de 
literatuurstudie. De eindconclusie 
luidt, kort samengevat: de informa
tietechnologie biedt zowel kansen 
als bedreigingen, noch de Orwelli
aanse dictatuur noch de geïdeali
seerde democratie uit het oude 
Athene liggen in het verschiet. De 
informatietechnologie als zodanig 
is namelijk niet zo sterk dat zij op 
eigen kracht de democratische 
instituties kan versterken of onder
mijnen. Neil Postman (zie hiervoor) 
krijgt dus geen gelijk. Zijn boek is 
overigens niet behandeld in de lite
ratuurstudie. Was het nog niet uit? 
Of was het toch wat te breed van 
opzet voor de nogal pragmatische 
inslag van het project? 
Een van de deelconclusies is dat de 
nieuwe media het zwaartepunt van 
de politieke besluitvorming wel 
eens terug zouden kunnen schui
ven van het landelijke niveau naar 
het plaatselijke niveau. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1994 in het vooruitzicht lijkt me dit 
een interessant punt. 
Het aardige van nieuwe media, in 
tegenstelling tot de oudere massa
media zoals radio, televisie en 
krant, is onder meer dat de ontvan
ger kan terugpraten. Het gaat bij 
nieuwe media meestal om combi
naties van televisie en/of telefoon 
en computer. Met nieuwe media 
kunnen burgers en politici met 
elkaar en onderling communiceren 
zonder dat ze hun huis of kantoor 
verlaten. Door nieuwe media kun
nen meer mensen bereikt worden 
en meer mensen betrokken worden 
bij politieke besluitvorming. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een uit
zending op de lokale televisie van 
een debat over een actueel onder
werp waarbij de kijker met behulp 
van de telefoon direkt kan reage
ren op standpunten en deze stand
punten bij wijze van opiniepeiling 
door de computer worden gegene
raliseerd en direkt weer ingebracht 
kunnen worden in het debat. Zo is 
in Amsterdam geëxperimenteerd 
met z.g. stadsgesprekken via de 
lokale televisie. In een van de deel
studies wordt daarvan verslag 
gedaan. Andere toepassingen: bur
gers kunnen via teletekst of video-



tex toegang krijgen tot bepaalde 
openbare gegevensbestanden 
(waar vind ik een opleiding voor 
avondstudie, waar een bepaalde 
sportclub, hoe bereken ik huursub
sidie?); bepaalde doelgroepen kun
nen worden voorgelicht over 
gemeentelijke voorzieningen; bij 
bepaalde doelgroepen kunnen 
gegevens ingezameld worden, enz. 
Naarmate de media makkelijker 
met elkaar te koppelen zijn, en de 
druktoetstelefoon, de tv met tele
tekst en de personal computer met 
modem meer ingeburgerd raken 
zal het aantal mogelijkheden toe
nemen. Denkbaar is bijvoorbeeld 
ook dat gemeenteraadsfracties met 
de "achterban" communiceren in 
een computernetwerk als er 
belangrijke beslissingen moeten 
worden genomen in plaats van een 
vergadering bijeen te roepen. 
Kansen genoeg met al die nieuwe 
media. Maar wat zijn precies de 
bedreigingen? Zoals de titel al aan
geeft en zoals in de literatuurstudie 
is te lezen, zijn de negatieve aspec
ten van deze ontwikkelingen 
vooral gezocht in de mogelijkhe
den van "Big Brother" Bestuur om 
de bevolking langs deze weg te 
controleren. Al te pessimistische 
voorspellingen in deze richting 
worden echter als niet reëel 
beschouwd. 
Andere bedreigingen, van meer 
algemene, culturele aard, zoals 
deze beschreven zijn door Neil Post
man, komen helaas nauwelijks aan 
bod. Er zullen echt geen "elektroni
sche politici" ontstaan, die hun 
beslissingen alleen laten afhangen 
van wat de computer "zegt", zoals 
Postman vreest. Maar hoe ver zul
len de politici wél gaan in hun ver
trouwen op de uitkomsten van 
langs elektronische weg ingeza
melde gegevens? Zal men er op blij
ven letten wie er wel en wie er niet 
(meer) aan meedoen? Wordt ook 
nog meegewogen in hoeverre men
sen geïnformeerd zijn om een oor
deel te geven over, doorgaans niet 
eenvoudig met ja/nee te beant
woorden vragen? Zullen de investe
ringen in de nieuwe technologie de 
verleiding niet erg groot maken om 
de informatie die langs deze weg 
verzameld wordt in elk geval mee 
te laten wegen in de besluitvor
ming zonder dat er getoetst wordt 
hoeveel het allemaal echt waard is? 
Kortom zullen politici en burgers 
blijven nadenken over doelen en 
normen of storten ze zich enthou-
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siast op nieuwe communicatievor
men alleen omdat het zo leuk 
werkt? Puur pragmatische politieke 
vernieuwing heeft, zoals we al sinds 
1966 weten, uiteindelijk ook z'n 
beperkingen. 

los van Dijk 

Orwell of Athene? Democratie 
en informatiesamenleving 
Redactie: P.H.A.Frissen, 
A.W.Koers en I.Th.M.Snellen 
SDU, Juridische en Fiscale uit
geverij, i.s.m. NOTA, 1992 
405 pagina's, Prijs: f50,-

BOEKEN 
Nico Schouten 

Top beraad 
over Europa 

levert weinig 
op 

De ondergang van het staatssocia
lisme in Oost-Europa, met name de 
USSR, heeft heel wat pennen in 
beweging gebracht. Vooral over de 
vraag hoe het daar nu verder moet. 
Niet zozeer over de oorzaken want 
die liggen natuurlijk al per definitie 
opgesloten in het 'communisme'. 
Het begrip daarvan wordt nog 
steeds in navolging van Stalin als 
collectivisme opgevat. Even blind 
wordt gejubeld over de voortreffe
lijkheid van de 'vrije markt-econo
mie'. 
Voor Europeanen komt er nog de 
vraag bij hoe Oost- en Westeuropa 
naar elkaar toe moeten groeien. 
Ruim een jaar geleden werd over 
deze vragen een internationale 
conferentie gehouden in de Ridder
zaal in Den Haag onder auspiciën 
van de Conspectus Europae Publis
hers. Een bundel referanten is in 
boekvorm uitgekomen onder de 
titel "Europe by nature". De bedoe
ling van de samensteller, Bento Bre
mer, was een dialoog op gang te 
brengen tussen industriële strate
gen, beleidsmakers en experts in 
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diverse onderwerpen en met een 
verschillende culturele achter
grond. Misschien was de conferen-' 
tie in de wandelgangen onderhou
dend. De referaten op een enkeling 
na in elk geval niet. Het gaat om 
vluggertjes die merendeels vol 
staan met obligate opmerkingen, 
vrome wensen en ideologische 
prietpraat. 
Alleen milieudeskundige Bert de 
Vries biedt veel informatie. De 
juriste Katlijn Malfliet brengt ook 
wel wat aardige punten, maar 
werkt ze te weinig uit. De van de 
hoofdstroom afwijkende bijdrage 
van de econoom Immanuel Waller
stein over het perspectief van 
nieuwe machtscentra in de wereld 
is wel interessant, maar ook erg 1 
speculatief. De bijdrage van Oost
europa-deskundigen Bruno van 
Naarden en Franticek Pindak valt 
vooral op door hun technokratisme 
in de analyse van de economische 
problemen. 
In het algemeen ontbreekt in de 
bundel enig benul van de economi
sche machtsverhoudingen in de 
wereld. Het begrip van de werking 
van de 'markt' is idealistisch en 
weerspiegelt de vooroordelen van 
hen die succes hebben gehad. 
(Falers hebben zelf schuld). 
Er is nog een voorwoord toege
voegd van de Noorse premier Gro 
Harlem Brundtland die wat vrijblij
vends roept over duurzame groei. 
En tenslotte is er nog als een los vel 
een epiloog bijgevoegd van 
Michael Gorbatsjow waarin open 
deuren worden ingetrapt. 

Europe by nature, B. Bremer 
(ed.) Van Gorcum, Assen, 1992 
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BOEKEN 

Joop Morriën 

Het Verzets
kruis 

Op 3 mei 1946 tekende koningin 
Wilhelmina een Koninklijk Besluit, 
waarbij "ter erkenning van bijzon
der moedige en beleidvolle daden, 
gepleegd bij het verzet tegen den 
overweldiger van de Nederlandsche 
onafhankelijkheid en voor het 
behoud van de geestelijke vrijheid" 
het Verzetskruis werd ingesteld. Er 
was heel wat discussie aan dit 
Koninklijk Besluit voorafgegaan, 
zoals blijkt uit een boek over de 
ontstaansgeschiedenis van de hand 
van dr. C.M. Schuiten, de huidige 
directeur van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (1). Het Ver
zeiskruis is met de Militaire Wil
lemsorde de hoogste dapperheids
onderscheiding in Nederland. 
In Londen had de Nederlandse 
regering in ballingschap in 1941 de 
Commissie Militaire Onderscheidin
gen gevormd en in de loop der 
jaren waren enkele nieuwe onder
scheidingen ingesteld. Ook een 
Commissie voor de Koopvaardij 
deed dit. Er kwamen echter geen 
civiele onderscheidingen voor bij
voorbeeld deelnemers aan het ver
zet. Na de bevrijding in mei 1945 
waren de Amerikaanse en Britse 
regeringen overgegaan decoraties 
aan Nederlandse verzetslieden toe 
te kennen. De Nederlandse rege-

; ring vormde daarop een "Raad voor 
Onderscheiding en Eerbetoon" met 
ir. Schermerhom als voorzitter. De 
Grote Adviecommissie der illegali
teit (GAC) liet echter desgevraagd 
weten dat het- uit vrees voor moei
lijkheden en mogelijke onbillijkhe
den- aanbeveling verdiende in het 
geheel geen decoraties uit te rei
ken. Wat later hield het GAC de 
mogelijkheid open voor een pos
tume toekenning van een onder
scheiding en eventueel voor zwaar 
gewonden. Schuiten: "Binnen het 
voormalige verzet vielen dus twee 
richtingen te onderkennen. Een 
sterke groep bleef afwijzend staan 
ten aanzien van het toekennen van 
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decoraties aan nog levende perso
nen, een andere groep bleek wel 
voorstander te zijn. Ondanks dit 
meningsverschil zette de regering 
door. Op 28 november 1945 gaf zij 
aan de Rijksmunt opdracht een ver
zetsonderscheiding te ontwerpen, 
waarbij zij dacht aan een aantal van 
tweehonderdvijftig tot vijfhonderd 
onderscheidingen. Dit zou het Ver
zetskruis worden, ontworpen door 
L.O. Wenckenbach, hoogleraar aan 
de Technische Hogeschool te 
Delft." 
Bij de eerste voordracht voor pos
tume onderscheidingen aan vijftig 
verzetsmensen werd getracht alle 
aspecten van het verzet en de ver
schillende schakeringen van de ille
gale pers te betrekken. Schulten 
wijst erop, dat onder hen drie com
munisten waren, "namelijk L.Jan
sen, dr. G.W.Kastein en J.J.Schaft, 
welke namen in De Waarheid met 
ere werden genoemd". 
Op 9 mei 1946 reikte Wilhelmina in 
het paleis in Amsterdam 49 verzets
kruizen uit aan nabestaanden. In 
De Waarheid (11 mei) herinnerde 
AJK (hoofdredacteur Koejemans) 
aan de saamhorigheid in het verzet 
"van degenen, die door de Konin
gin na hun dood zijn onderscheiden 
met het Verzetskruis: Lou Jansen 
naast Gerrit van der Veen, Gerrit 
Kastein naast Guermonprez, Han
nie Schaft naast pastoor Bleys, Willy 
Gertenbach naast Prof. Rutgers en 
zo vele, vele anderen, naast elkaar, 
zoals zij naast elkaar streden en vie
len." 
In totaal zijn 94 verzetskruizen toe
gekend, slechts één keer aan een 
verzetsstrijder die de onderschei
ding bij leven ontving. Schulten 
merkt op, dat het toekenningsbe
leid van het Verzetskruis enerzijds 
en reeds bestaande militaire en 
civiele onderscheidingen anderzijds 
weinig samenhangend lijkt te zijn 
geweest. Het duurde tot 1948 voor 
weer toekenningen voor het Ver
zetskruis plaats vonden en daarna 
kwam er in 1952 in feite een eind 
aan. "In 1946 kwamen drie commu
nisten nog wel in aanmerking voor 
het Verzetskruis (L. Jansen, dr. G.W. 
Kastein en J.J. Schaft). Kennelijk is 
de koude oorlog een rol gaan spe
len, want daarna werden geen 
communisten meer onderschei
den". Johannes Post werd in 1946 
geëerd met het Verzetskruis, Th. 
Dobbe, wiens verzetsdaden te ver
gelijken zijn met die van Post, werd 
daarentegen in 1951 ingeschreven 
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in het Register der 4e klasse der 
Militaire Willems Orde. In 1955 
werd voor de laatste keer een Ver
zetskruis uitgereikt en wel aan de 
weduwe van Bernard IJzerdraat. 
Dr. Schulten maakte ook biografi
sche notities over de 94 mannen en 
vrouwen aan wie de onderschei
ding werd toegekend. Zij zijn in het 
algemeen summier, soms niet meer 
dan een korte zakelijke informatie. 
Men zou meer over de levens willen 
weten, de mensen beter leren ken
nen, maar het was kennelijk niet 
altijd mogelijk veel gegevens te 
achterhalen. De auteur trekt enkele 
conclusies: de gemiddelde leeftijd 
van de 94 was veertig jaar en zij 
hadden in het algemeen een 
hogere opleiding genoten. Tegelij
kertijd merkt hij op, dat 94 perso
nen "wellicht te weinig representa
tief is voor het verzet in Nederland 
om algemene conclusies te trek
ken". Wat betreft het opleidingsni
veau zou er zeker reden zijn voor 
terughoudendheid, want veel van 
de 94 onderscheiden verzetsmen
sen behoorden tot militair getinte 
groepen, waren actief bij spionage
activiteiten of bij vluchtwegen naar 
het buitenland en hadden ooit een 
speciale opleiding genoten. 
Het is een informatief boek, dat zijn 
titel - "Zeg mij aan wien ik toebe
hoor" - ontleent aan een drama
tisch gebeurtenis in het concentra
tiekamp Dachau. In februari 1945 
stierf daar dr. H.B. Wiardi Beekman 
en één van zijn medegevangenen, 
Ed. Hoornik, schreef later in een In 
Memoriam 
"Toen schoof hij zacht zijn arm 
onder de mijne door. 
Zeg mij- zijn stem werd warm- aan 
wien ik toebehoor." 

Het verzetskruis werd postuum ook 
aan Wiardi Beekman toegewezen. 

(1) Dr. C.M. Schuiten: "Zeg mij aan 
wien ik toebehoor" Het verzets
kruis 1940-1945. 204 pag. paper
back, geil!. ISBN 90 12 08001 0. 
F.42.50. Uitg. SDU, Den Haag. 
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Het einde van het kolonialisme in de jaren vijftig 
was tevens het begin van de Derde Wereldbewe
ging in Nederland. Verontrust door berichten 
over honger en armoede pleitten radicaal-chris
telijke groeperingen voor het geven van ontwik
kelingshulp en het wijzigen van internationate 
handelsstructuren. 

Hans Beerends 

leid van de N C 0, de Nationale Commissie Ont· 
wikkelingssamenwerking, was jarenlang een 
twistpunt tussen de politieke partijen. 

Eind jaren tachtig ging de Derde Wereldbewe· 
ging zich opnieuw richten op de internationale 
structuren. Samen met de milieubeweging voert 

zij campagnes tegen EG-protectionisme 
en voor voedselzekerheid, schuldkwijt· 
scheiding, en een menswaardige en 

De Derde Wereldbeweging 
duurzame ontwikkeling. 

In dit boek worden de triomfen en 
nederlagen van deze beweging be· 
schreven, de politieke invloed, de on· 
derlinge verschillen en de samenwer· 

Geschiedenis en toekomst 

Het initiatief leidde tot de oprichting van de 
Novib, het oecumenisch actiecentrum Sjaloom en 
het fonds voor vrijwillige Derde Wereldbelasting 
x-y. Vanuit dit prille begin ontwikkelden zich 
vanaf de jaren zestig de Vietnambeweging, de 
Zuidelijk Afrikabeweging, de tientallen Latijns 
Amerika-comité's, de honderden wereldwinkels 
en tweeduizend andere Derde Wereldgroepen. 
Revolutionaire verandering was vaak de bood
schap. 
De politieke druk van de beweging leidde enkele 
keren bijna tot een kabinetscrisis. Het subsidiebe-

king met andere sociale bewegingen, 
politieke-partijen en maatschappelijke-organisa· 
ties. 
Het boek eindigt met een uitgebreid hoofdstuk 
over de toekomst van de Derde Wereld beweging. 

Hans Beerendsis vanaf 1972 werkzaam op diverse 
sleutelposities binnen de Derde Wereldbe· 
weging. 

Novib 
Uitgeverij Jan van Arkel 
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' Versmalling 

De sociale zekerheid en de minimum-uitkeringen 
zijn nummer één van de politieke agenda gewor
den. Achtereenvolgens kwamen het eindrapport 
van de parlementaire enquêtecommissie naar de 
uitvoering van de sociale zeker-
heid met zeer drastische voorstel-

het zogenaamde rapport-Duyvendak over poli
tieke vernieuwing. In een epiloog reageert 
Marius Ernsting. Het is geen gemakkelijk thema 
geworden. Maar wie zich de moeite getroost om 

door de soms wat abstracte for
muleringen heen te bijten zal 

"' len, de publikatie van de commis
sie-Van der Zwan over bijstands
fraude en de concept verkiezings-

Frank Biesboer 
zeer interessant materiaal tegen
komen, dat een helder licht 
werpt op de mist die het begrip 

programma's van CDA, VVD, PvdA 
en D66 met het minimumloon als 
centraal aandachtspunt. Het lijkt 
wel alsof de toekomst van Neder-

INT R 0 
moraal soms lijkt te werpen over 
de bedoelingen van de diverse 
politieke partijen. 

land hangt aan de zijden draad van 
de sociale zekerheid, waarbij de 
betrokkenen maar hebben af te wachten hoe de 
politieke krachtsverhoudingen uitvallen. Het 
politieke klimaat doet denken aan dat van begin 
jaren tachtig, toen de problemen van de econo
mische recessie werden geprojecteerd op dege
nen die daar vooral de gevolgen van ondervin
den. 
Het meest benauwende is misschien nog wel de 
enorme versmalling van de politieke agenda. Met 
welk toekomstbeeld lopen we eigenlijk rond 
wanneer wordt gesproken in termen als: het gaat 
slecht met Nederland, de rampspoed gaat over 
ons land. Alsof er nog steeds grote gouden pot
ten op de aarde staan opgesteld die nu aan onze 
neus voorbij dreigen te gaan, alsof voortdurende 
en verdergaande expansie het normale is waar
van de huidige recessie een onderbreking vormt. 
En alsof de vragen over xenofobie, milieucrisis, 
internationale wereldorde worden beantwoord 
door de mate waarin de afstand tussen lonen en 
uitkeringen kan worden vergroot? Het is om je 
flink over op te winden. 
Een brede aanpak is in ieder geval wel de inzet 
van het themagedeelte van dit nummer van P & C 
over het onderwerp Politiek en Moraal. Marius 
Ernsting zette de toon voor het thema en wist de 
wetenschappelijke bureaus van CDA, VVD, D66, 
PvdA en Groen Links te verleiden tot een inbreng 
middels bijdragen van Kees Klop, Gerry van der 
List, Christiaan de Vries en Paul Kalma. Voor 
Groen Links werd een passage overgenomen uit 0 
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Naast het thema komen een aan
tal onderwerpen aan bod die facetten van de 
actualiteit behandelen. Zo pleit Ellie van der Zan
den van de Amsterdamse sociale dienst voor de 
invoering van een sociaal bijstandscontract. Het is 
een omstreden onderwerp, dat riekt naar wille
keur en bedilzucht. Van der Zanden beargumen
teert dat die willekeur veeleer zit in de huidige 
praktijk, waar de relatie tussen plichten en rech
ten van bijstandsgerechtigden volledig zoek 
raakt. Joop Morriën neemt de affaire rond het 
visum van Poncke Princen onder de loep. Minister 
Kooijmans mag dan beweren persoonlijk voor 
verlening van het visum te zijn geweest, maar 
daarmee is volgens Morriën de kous niet af. De 
affaire is uitdrukking van een veel fundamenteler 
politiek probleem: het onvermogen van de poli
tieke macht om te erkennen dat er in het verleden 
foutieve beslissingen zijn genomen. Waar blijft 
het mea culpa? 
In de midden-Europese landen lijkt het er op dat 
de ex-communisten moeten gaan zorgen voor het 
menselijke gezicht van het kapitalisme. De volle
dige ineenstorting van maatschappelijke institu
ties en de overlevering aan een soort Wild-West 
kapitalisme heeft in Polen de ex-communisten tot 
de grootste partij gemaakt. In een artikel over de 
Oostduitse landbouw laat San Verschuuren een 
soortgelijke ontwikkeling zien. Ingegeven door 
de kapitalistische marktideologie wilde de rege
ring-Kohl de collectieve boerenbedrijven omvor
men tot een op het private gezin gebaseerde 
landbouw. Maar de werkelijkheid is weerbarstig: 



de collectieve boerderijen blijken - op nieuwe 
leest geschoeid- aanzienlijk beter te presteren en 
zijn uiterst populair. 
In de boekbesprekingen komen onderwerpen als 
milieu, multi-etniciteit en onderzoek naar 
armoede aan bod. Veel uitgebreider is de bespre
king door Joop Morriën van het boek van Made
Ion de Keizer over de geschiedenis van het Parool. 
Die krant blijkt in de tweede helft van de oorlog 
aanzienlijk meer affiniteit gehad te hebben met 
linkse eenheid dan de jaren erna ooit in de 
kolommen is doorgedrongen. Hans Groenewe
gen, meestal worstelend met het sombere van de 
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mens, ervaart in de poez1e van Lucebert een 
ongekende vreugde. Die vreugde komt zeker niet 
terug in het fotokatern van Nicole Segers. Haar .. 
materiaal getuigt eerder van de littekens des 
levens: zwarte vrouwen en mannen, die trots uit· 
stralen en tegelijk de vertwijfeling over de 
omstandigheden waarin ze moeten verkeren: 
met de geëmailleerde kom en een enkel bed als 
symbolen van armoede. Symbolisch is ook de 
korte passage uit de toespraak van Joop Wolft ter 
gelegenheid van de verplaatsing van het verzets· 
monument van De Waarheid naar het Wittenbur· 
ger hoofd. 

" 

Manifestatie 'DE ROOIE PEN' 
over de noodzaak van radicale 
maatschappijkritiek 

Zaterdag 30 oktober 12.00 - 18.00 uur 

Catharijne College (diverse zalen}, Utrecht 

Entree: f. 7,50 aan de zaal 

Organisatie: 

de redacties van Politiek & Cultuur, 

Grenzeloos, Kritiek, Achter de Zeewering en Konfrontatie. 
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Verplichting tot falen 
of duwtje in de rug"? 

Pleidooi voor een bijstandscontract 

llf Vandaag kreeg ik weer zo'n dossier in handen. 
Mijnheer H., vijfenveertig jaar oud, zes jaar 
gewerkt als magazijnmedewerker 
en nu alweer twintig jaar werk-

Recente verschuivingen 
Het is niet toevallig dat juist nu kritische geluiden 

klinken als die van Van Dam. Dit 
heeft alles te maken met verschui

loos. Volgens het laatste rapport is 
hij naar het arbeidsbureau verwe
zen. Hij zou gaan, beloofde hij. Het 

El/ie van der Zanden 
vingen die hebben plaatsgevon
den in het publieke debat over uit-
keringsgerechtigden. Deze ver

gebrek aan enthousiasme springt 
tussen de regels uit, maar dat hij 
het arbeidsbureau werkelijk met 
een bezoek heeft vereerd staat 

ACTUEEL 
schuivingen hebben hun weerslag 
gehad op het politieke denken 
over mensen met een uitkering, 

vast. Waarom een sanctie riskeren? 

Sociale wreedheid 
Het dossier doorbladerend - de gestage stroom 
sollicitaties neemt allengs af tot hij in 1986 hele
maal stopt - moest ik onwillekeurig denken aan 
een opmerking van Marcel van Dam die de sollici
tatieplicht tot een maatschappelijk probleem 
bestempelt: "Wij verplichten honderdduizenden 
mensen tot falen." 1 Die uitspraak herinnert me 
op zijn beurt aan Richard Rorty, door velen 
beschouwd als een van de belangrijkste filosofen 
van deze tijd. 
Volgens Rorty is een maatschappij als de onze, 

"' waarin een belangrijke rol is weggelegd voor 
onderlinge solidariteit, in hoge mate uit op het 
voorkómen van individuele en sociale wreedheid.2 
De link is gauw gelegd. Het is ontegenzeglijk 
wreed om mensen als mijnheer H. een verplichting 
tot falen op te leggen, en dat niet één keer, maar 
jaar in jaar uit. 
De vraag dringt zich op: hoe valt een verplichting 
tot falen die de overheid oplegt aan vele langdu
rig werklozen, te combineren met het feit dat die
zelfde overheid probeert sociale wreedheid te ver
mijden? En, nog belangrijker, hoe deze fatale 
paradox te doorbreken? Met name de laatste 
vraag smeekt om een antwoord en ik wil proberen 
daartoe een aanzet te geven. 
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hetgeen tot uiting komt in tal van 
voorstellen tot wetswijziging. Ik 

wil drie van die verschuivingen eruit lichten. 

De eerste lijkt er in eerste instantie slechts een te 
zijn van veranderd woordgebruik. Werd de Alge
mene Bijstandswet enige jaren geleden nog beti
teld als vangnet voor hen die verstoken dreigden 
te raken van inkomsten, allengs werd het vangnet 
een trampoline. Let wel: in een ideale situatie 
functioneert het vangnet inderdaad als trampo
line. Feit is alleen dat de ideale situatie er niet is. 
Een werkloosheidscijfer van 359.000 geregis
treerde werklozen liegt er niet om en niets wijst er 
op dat dit cijfer de komende tijd zal dalen, eerder 
het tegendeel. Het ontbreekt eenvoudigweg aan 
(geschikte) banen. 
Nu de zaken er zo voor staan, is het beeld van het 
tot trampoline getransformeerde vangnet mislei
dend. Het lokt maatregelen uit die niet adequaat 
zijn. Een trampoline vangt mensen op en stuit ze 
terug, de arbeidsmarkt op. Maar als er op de 
arbeidsmarkt geen plaats is, stelt de trampoline 
weinig anders voor dan een korte onderbreking 
alvorens men 'te pletter slaat'. 
Met andere woorden: we kunnen mijnheer H. nu 
wel verplichten te solliciteren en hem sanctie op 
sanctie opleggen als hij dit nalaat, het uiteinde
lijke resultaat zal slechts zijn dat hij tot over zijn 
oren in de schulden zit. Hiermee is niet gezegd dat 



we hem in zijn sop moeten laten gaar koken. Er is 
een alternatief denkbaar, dat beslist de moeite 
van het proberen waard is. Hierop kom ik straks 
terug. 

De tweede verschuiving betreft het woord fraude. 
Dit woord was jarenlang binnen de sociale dienst 
nagenoeg taboe. Wie het in de mond nam werd al 
gauw als 'rechts' en daarmee als lichtelijk verdacht 
gezien, zeker als betrokkene het ook nog waagde 
aan het taboewoord een vermoed percentage te 
koppelen. Inmiddels is het woord ons even ver
trouwd als 'koffie', terwijl de geschatte percenta
ges als suikerklontjes over tafel gaan. 

Tegelijk met deze verschuiving is er een derde 
opgetreden die er nauw mee samenhangt. Lag 
jaren geleden het accent op het recht op bijstand, 
in de huidige discussie ligt de nadruk op de plich
ten van de burger, met name de 
plicht om te voldoen aan de 
arbeidseisen. 
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stelling tot het begrip plicht veronderstelt ruil 
gelijkwaardigheid. Ruil benadrukt de maatschap· ... 
pelijke waarde die het individu vertegenwoordigt, 
ook al heeft hij tijdelijk geen baan. Als ruil een· 
traal staat komt de werkloze burger niet langer 
een uitkering aanvragen ('de hand ophouden'), 
nee, zij komt een contract afsluiten. Een contract 
voor een bepaalde periode (verlenging is moge· 
lijk) en toegesneden op haar specifieke mogelijk· 
heden en capaciteiten. Hier komt het beginsel van 
de individualisering om de hoek kijken. 

Wanneer we ruil centraal stellen gaan we ervan 
uit dat ieder individu in potentie ruilwaarde ver· 
tegenwoordigt en dat de kennis van die waarde 
bij het individu zelf te vinden is. Heeft hij of zij er 
na talloze afwijzingen, of om wat voor reden ook, 
moeite mee de eigen ruilwaarde waar te maken of .ll 

te omschrijven, dan zijn er genoeg instanties die 
daarbij behulpzaam kunnen zijn. 
Of het nu enkele maanden vergt 
of een uurtje, het resultaat van 

Uiteraard moeten aan het recht 
op geld bepaalde voorwaarden 
verbonden zijn, maar de eenzij
dige nadruk op de plichten van de 
burger creëert een verhouding 

De overheid organiseert 
een melding bij de sociale dienst 
zal altijd zijn een op het individu 
toegesneden contract tussen haar 
of hem en de sociale dienst. 

sociale wreedheid 

tussen overheid en burger die 
wordt gekenmerkt door opperste 
ongelijkwaardigheid. Mensen 
voortdurend op hun plichten wijzen is hetzelfde 
als mensen keer op keer op hun plaats zetten, een 
plaats laag in de maatschappelijke hiërarchie. Het 
kweekt bovendien een sfeer waarin het heel 
gewoon lijkt dat honderdduizenden mensen enig 
plichtsbesef zouden ontberen en niet in het minst 
de aandrang zouden voelen om uit zichzelf naar 
werk te zoeken. 

Successen 
De hier geschetste verschuivingen maken de vraag 
naar de mogelijkheid tot bijstandsverlening zon
der te vervallen tot sociale wreedheid, zeer actu
eel. Naar mijn mening is het mogelijk, zelfs zonder 
al te grote wetswijzigingen, om werklozen een 
uitkering te verstrekken zonder ze tevens te ver
oordelen tot een daginvulling die bestaat uit: het 
zoeken naar geschikte vacatures, het schrijven van 
sollicitatiebrieven, het voeren van gesprekken, 
het verwerken van de teleurstelling na de afwij
zing, en het steeds moeizamer opkrikken van het 
zelfbeeld. 
Om dit te verwerkelijken is het slechts nodig dat 
de overheid haar préoccupatie met het plichtsbe
grip laat varen en daarvoor in de plaats het begrip 
ruil centraal stelt. 
De voordelen zijn voor de hand liggend. In tegen-

.... 
0 
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Zo'n contract zou bijvoorbeeld 
kunnen luiden: 'Ik besteed de 
komende drie jaar volledig aan de 
opvoeding van mijn kind en het 

jaar daarop gebruik ik twee dagdelen per week 
om me te oriënteren op de arbeidsmarkt.' Of: 
'Drie dagen per week doe ik vrijwilligerswerk en 
een dag besteed ik aan sollicitaties.' Of: 'Ik sollici· 
teer het komend halfjaar niet, maar verzorg mijn 
zieke vrouw.' 
Het grote voordeel van deze aanpak is dat de 
sociale dienst uitkeringsgerechtigden niet langer 
louter aanspreekt op wat hen niet is gelukt. Wan· 
neer een contract verlengd moet worden komen 
ook successen ter sprake, die dan weer tot gevolg 
kunnen hebben dat het contract in dezelfde vorm 
wordt gehandhaafd of dat zelfs tot de verstrek· ~· 
king van een bonus wordt overgegaan. 

Waar de sollicitatieplicht kon ontaarden in een 
verplicht falen, kan het contract uitgroeien tot 
een duwtje in de rug. 
Een bijkomend voordeel is de flexibiliteit van het 
contractsysteem. Mocht de werkgelegenheid toe· 
nemen, dan zal bij contractverlenging het accent 
automatisch verschuiven naar sollicitatie-activitei· 
ten; blijft de werkgelegenheid op hetzelfde peil 
of neemt ze af, dan betekent dat meer ruimte 
voor andere bezigheden. 
Tenslotte sluit de hier voorgestelde werkwijze 
naadloos aan bij de Individuele Trajectbegelei· 
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ding die een aantal sociale diensten al aanbiedt en 
bij voorstellen om na de herinrichting van de ABW 
voor iedere cliënt een dienstverleningsplan te 
maken. 

Het moge duidelijk zijn: invoering van de con
tractbenadering zou een einde maken aan een 
stukje sociale wreedheid dat de overheid onbe
doeld bedrijft. Ongetwijfeld zal deze benadering 
een opluchting betekenen voor mensen als mijn
heer H., voor wie het leven zonder de voortdu
rende dreiging van het zwaard van Damocles aan 
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kwaliteit zal winnen. 

El/ie van der Zanden is werkzaam bij de GSD 
Amsterdam; het artikel is geschreven op per
soonlijke titel. 

Noten: 
1) Marcel van Dam, Verplichting tot falen, De 

Volkskrant 3-6-1993. 
2) Richard Rorty, Contingentie, ironie en solidari

teit, Kok Agora, Kampen, 1992. 

Waar blijft erkenning 
dat de politionele actie 

fout was? 
Het visum van Poncke Princen 

De affaire rond de visumaanvraag door Poncke 
Princen heeft weer eens de vinger gelegd op het 
onvermogen van de opeenvol-
gende Nederlandse regeringen 
om met het naoorlogse koloniale 

krachten. Hij bleef sindsdien in Indonesië, is Indo
nesisch staatsburger en kreeg de laatste tien jaar 

internationaal bekendheid door 
zijn activiteiten tegen de schendin
gen van de mensenrechten door 

verleden in het reine te komen. De 
komende achttiende december is 
het 45 jaar geleden dat de Neder
landse regering opdracht gaf tot 
de tweede koloniale oorlog tegen 
Indonesië met het doel de vernie-

Joop Morrïen het Suhartoregiem. Hij werd in 
Jakarta ondermeer geraadpleegd 
door minister van Ontwikkelings
samenwerking Pronk en door de 
huidige minister van Buitenlandse ACTUEEL 

tiging van de Indonesische Repu-
bliek. Het was één van de grootste 
militaire operaties zo direct na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Djokjarta, toen hoofdstad 
van de Republiek, werd snel bezet en de euforie in 
Den Haag en Batavia was groot. Het hele avontuur 
eindigde echter in een militair en politiek debacle. 
Nog steeds weigert de Nederlandse Staat dit 
debacle te erkennen. 

Het is nu wel algemeen bekend: Princen deser
teerde in 1948 uit het Nederlandse leger in Indo
nesië en sloot zich aan bij de Indonesische strijd-
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Zaken Kooijmans, toen deze als 
mensenrechtenrapporteur voor de 
Verenigde Naties optrad. 

Kamerkandidaat 
Uit de reeks van commentaren, beschouwingen en 
ingezonden brieven- zowel voor als tegen visum
verlening- blijkt wel duidelijk dat de kwestie die
per gaat dan de persoon van Princen; zij raakt het 
gehele dekolonisatieproces, waarbij overigens in 
de historische kennis, ook bij hen die terecht 
visumverlening bepleitten, nogal wat lacunes 
bestaan. 
Bijvoorbeeld als zou het om een actie van een 



enkeling gaan: Poncke Princen was niet de enige 
binnen de strijdkrachten in Nederland zowel als in 
Indonesië, die zich tegen deze oorlog keerde en 
begreep dat het getij van de bevrijdingsbewegin
gen niet zou zijn te stoppen. De CPN diende direct 
na het begin van de tweede politionele actie een 
motie in waarin 'een onverwijld staakt het vuren' 
werd geëist; de motie werd met alleen de CPN
stemmen voor verworpen. De CPN trad op tegen 
de troepen uitzendingen, zij was om principiële 
redenen geen voorstander van individuele weige
ringsacties, maar nam het wel voor de weigeraars 
op. Er was verzet van militairen dat op verschil
lende niveaus tot uitdrukking kwam: in het orga
niseren van discussiegroepjes binnen het leger 
over het werkelijke karakter van de oorlog, in het 
verspreiden van geschriften tegen deze oorlog en 
de troepenuitzendingen, in weigering naar Indo
nesië te vertrekken of in Indonesië naar Republi
keins gebied te gaan. Het dagblad 
De Waarheid publiceerde in die 
jaren de meeste soldatenbrieven, 
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zingen op de CPN-lijst op een verkiesbare plaats 
en hij werd in een brief van de Kiesraad (2 juli ~ 
1952) benoemd verklaard. Hij kon zijn benoeming 
echter niet aanvaarden, omdat een rechtse meer· 
derheid van de Eerste Kamer net in die tijd het in 
de Tweede Kamer al aangenomen regeringsvoor· 
stel verwierp de toelatingsleeftijd voor parle· 
mentsleden van 30 naar 23 jaar te verlagen. In een 
brief vanuit de gevangenis dankte Piet van Stave· 
ren de kiezers voor het vertrouwen en verklaarde 
nog eens wat hem tot de kandidatuur bewogen 
had: hij wilde de verbondenheid van de strijd van 
het Nederlandse volk met die van het Indonesische 
volk voor een duurzame vrede tot uiting brengen. 
Hij wilde tevens de strijd voor vrijlating van hen, 
die - evenals hij - door de Nederlandse regering 
veroordeeld waren, omdat zij weigerden oorlog 
tegen het volk van Indonesië te voeren, nieuwe en " 
grotere kracht geven. 

Met deze laatste zin werd 
gedoeld op Indonesië-weigeraars, 
voor wier vrijlating werd geijverd 

hoE 
reg 
ver 
Jav 
we· 
hij 
ap< 
He· 
re~ 

log 
ZOI 

mil 
ge1 
he· 

te~ 

Ee1 
mi 
Str 
ee1 
ro1 
ne 
m< 

die het zowel uit eigen land als 
Indonesië ontving. Tegenstanders 
van de oorlog moesten oproeien 
tegen een mediageweld, dat 
alleen maar de officiële regerings-

'maak van onze jongens 
door een "Comité voor Amnes· 
tie", dat was voortgekomen uit 
het Schoonhovencomité. {In 
Schoonhoven was het depot voor 
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politiek uitdroeg. 

In de loop van drie jaar ('46-'48) 
zijn in Indonesië 26 mensen om uiteenlopende 
redenen uit het leger gedeserteerd. Onder hen 
was het vooral de communist Piet van Staveren die 
in de jaren vijftig in Nederland politieke beroe
ring verwekte en bekendheid verkreeg. In 1947 
had hij, aan de vooravond van de eerste koloniale 
oorlog in juli van dat jaar, zijn onderdeel verlaten 
en was naar het gebied van de Indonesische Repu
bliek gegaan, waar hij zich bij de Indonesische 
communisten aansloot. Hij sprak voor de repu
blikeinse radio Madiun om het gerechtvaardigde 
onafhankelijkheidsstreven van de Republiek uit
een te zetten, zich tegen militair optreden te ver
klaren en een vreedzame oplossing te verlangen. 
Twee anti-communistische Indonesische officieren 
speelden hem in september 1949, kort voor de 
souvereiniteitsoverdracht, in Solo in handen van 
de Nederlandse militaire politie. In Nederland 
werd hij vervolgens tot zeven jaar gevangenisstraf 
veroordeeld en in de zware strafgevangenis van 
Leeuwarden opgesloten bij Nazi-oorlogsmisdadi
gers en oud-SS-ers, die meer privileges genoten 
dan hij. 

Gedurende de jaren van zijn gevangenschap zijn 
talrijke acties voor vrijlating gevoerd. In 1952 
stond Piet van Staveren bij Tweede Kamerverkie-
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de "nazending militairen" naar 
Indonesië). 

Westerling ve 
De regeringsvoorlichtingsdienst voerde in de he 
jaren 1945-50 een strenge censuur over de bericht· m 
geving en de fotografie. Toch drong nieuws over di' 
de wreedheden op Zuid-Celebes en Java van het nc 
Korps Speciale Eenheden onder leiding van kapi· ge 
tein Westerling door en wisten ook parlementsle· be 
den wat er aan de hand was. Zo beschreef het Dt 
KVP-parlementslid Van Poll op 1 februari 1947 in va 
een persoonlijke brief aan premier Beel de bi 
methode Westerling en voegde eraan toe: "Het is fy 
waar dat op deze wijze een herstel van rust en d< 
orde wordt verkregen: de schrik komt er geweldig ee 
in; maar U zult het wel met mij eens zijn, dat het ~· hE 
is te hopen, dat dergelijke methoden niet voor het h< 
wereldforum bekend worden." De brief werd pas m 
openbaar door een bronnenpublikatie in 1979! m 
Het is wrang dat de soldaat Ratio Koster, een 
jonge communist. van 31 juli 1947 tot 23 novem· 
ber 1948, 16 maanden lang, gevangen zat voor hij V< 
in hoger beroep door het Hoog Militair Gerechts· ké 
hof werd vrijgesproken. Hij had in zijn kazerne te st 
Grave het blad EEN verspreid dat zich tegen deze di 
wreedheden keerde onder de titel "Maak van g< 
onze jongens geen SS-ers". ja 
Tot de meest verbazingwekkende feiten uit de 0 1 

naoorlogse geschiedenis behoort wel, dat kapi· re 
tein Westerling nooit strafrechtelijk is vervolgd, n' 
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hoewel zijn methoden tot in de hoogste leger- en 
regeringskring bekend waren. Toen hij na de sou
vereiniteitsoverdracht in 1950 in Bandung (West
Java) een bloedige, mislukte opstand tegen de 
wettige Indonesische regering ontketende, werd 
hij met Nederlandse diplomatieke steun via Sing
apore uit Indonesië gesmokkeld. 
Het ontbreken van optreden door de Nederlandse 
regering tegenover verantwoordelijken voor oor
logsmisdaden en wreedheden wekte de indruk als 
zou de gehele troepenmacht, alle Nederlandse 
militairen, zich aan misdaden schuldig hebben 
gemaakt. Dat is natuurlijk net zo min waar, als dat 
het waar is, dat al de oud-lndonesië militairen 
tegen een visum voor Poncke Princen zouden zijn. 
Een relatief kleine groep van deze oud-lndonesië 
militairen, geruime tijd georganiseerd in het Oud 
Strijders Legioen, is geruchtmakend. Dat bleek 
een aantal jaren geleden al bij de opschudding 
rond het concepthoofdstuk Indo-
nesië, dat dr. Lau de Jong van zijn 
manuscript aan enkele mensen had 
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In een enkele soldatenpublikatie werd gram 
tegen de toenmalige regering geuit ("de heren 
worden bedankt"), maar er kwam eveneens een 
reeks van herinneringen met wat zou kunnen 
worden genoemd "soldatenheroïek". De Vereni
ging Oud-Militairen Indiëgangers (VOMI) drong 
aan op materiële ondersteuning voor oud-militai
ren en indien nodig ook op adequate medische 
begeleiding. Toch waren er nogal eens onderlinge 
conflicten en tenslotte werd een generaal aan het 
hoofd van de "veteranenorganisaties" geplaatst, 
die niet alleen Indonesië, maar ook de Tweede 
Wereldoorlog, Korea en de Unifil-militairen 
omvatten. De nadruk valt het meest op Indonesië. 
In 1986 verklaarde de toenmalige minister van 
defensie Van Eekelen op een reünie van de eerste 
divisie '7 december' te beseffen, dat "velen van de 
reünisten zich door de politiek in de steek gelaten 
hadden gevoeld" en hij uitte begrip voor "het 

onbehagen over het gebrek aan 
waardering voor de moeilijke 
taak, die de militairen moesten 

rondgestuurd. 
In antwoord op schriftelijke Kamer
vragen van Groen Links over de 
visumweigering aan Poncke Prin
cen sprak minister Kooijmans over 

Poncke Princen stond 
vervullen". Dit zette de toon voor 
een rapport van oud-staatssecre
taris Van der Mei over de verant
woordelijkheid van de regering niet alleen 

een "moeilijke en zorgvuldige 
besluitvorming", waarbij "de grote 
verdiensten van heer Princen op 
het gebied van de mensenrechten in Indonesië 
moesten worden afgewogen tegen de emoties, 
die een eventueel bezoek aan ons land ook thans 
nog zou oproepen alsmede tegen de vraag of, 
gezien de voorgeschiedenis, de veiligheid van de 
betrokkene zou kunnen worden gegarandeerd." 
De verwijzing van Kooijmans naar "de veiligheid 
van de betrokkene" geeft te denken. Zij lijkt 
bizar, maar indertijd zijn tegen dr. L. de Jong ook 
fysieke dreigementen geuit. Moet een regering 
daar echter voor terugwijken? Moet zij het niet 
eerder in een rechtsstaat op zich nemen de veilig
heid van burgers te garanderen? Zo'n houding 
had meer voor de hand gelegen - want de argu
mentatie van Kooijmans kan extremen alleen 
maar stijven in hun opvattingen. 

Psychische problemen 
Vele duizenden oud-militairen Indonesiëgangers 
kampen met lichte en circa een duizend met ern
stige psychische problemen. Het is een schatting, 
die de kolonel buiten dienst en onderzoeker 
gedragswetenschappen, drs. J.W. van Neden, eind 
jaren tachtig maakte. Het blijkt, dat bij hen op 
oudere leeftijd zingevingsproblemen een grote 
rol zijn gaan spelen: "wat heeft het allemaal voor 
nut gehad?" - "waarvoor is het nodig geweest?" 
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voor "de specifieke problematiek 
van oud-militairen lndië-gan
gers". Van der Mei signaleerde 
ook de klachten van psychische 

aard, maar verdedigde het besluit om troepen te 
sturen in een gekunstelde redenering: "Men was 
gezonden om orde en rust te herstellen en kwam 
terug in een politiek klimaat waarin de oorspron
kelijke opvattingen ten deze, mede onder invloed 
van de internationale ontwikkelingen, fundamen
teel waren veranderd. Dat maakte het hen vaak 
erg moeilijk om de zin van hun verblijf aldaar ook 
verder te blijven accepteren. Bovendien vond men 
na repatriëring onvoldoende of in het geheel 
geen klankbord voor de opgedane ervaringen en 
aanwezige problemen". Minister Ter Beek nam de 
conclusies over en sprak in 1992 op een "vete
ranendag". 

Militaire strategie 
Er is sprake van een wat tegenstrijdige ontwikke
ling. In historische studies wordt meer en meer 
een kritische beoordeling gegeven van de inder
tijd gevoerde Indonesiëpolitiek (zie bijvoorbeeld 
Jan Bank, Joop de Jong, Gijs Kortehoef, Petra 
Groen, J.A. de Moor), maar geen van de Neder
landse regeringen heeft ooit uitgesproken dat de 
politiek verkeerd is geweest. Alleen oud-premier 
Schermerhom heeft aarzelend het woord "fout" 
ooit in de mond genomen en de toenmalige minis
ter van landbouw Mansholt heeft de afgelopen 



jaren enkele keren onomwonden gezegd, dat hij 
nooit akkoord had moeten gaan met het besluit 
tot oorlog en eigenlijk had moeten aftreden. 
Bij het stemmingmakende deel van de Indonesië
veteranen en bij het voormalige KNIL-kader, 
heerst in wezen nog steeds de waanidee, dat de 
oorlog best gewonnen had kunnen worden als de 
Verenigde Naties (in casu de Verenigde Staten) 
zich er niet mee hadden bemoeid. In werkelijkheid 
was ook de Nederlandse militaire strategie, geïn
spireerd door opperbevelhebber generaal Spoor, 
van begin af aan tot mislukken gedoemd, zoals 
werd aangetoond in een studie over de militaire 
kanten van het conflict van de historica Petra 
Groen. Aan deze strategie lag een overschatting 
ten grondslag van de eigen militaire vermogens 
alsmede een onderschatting van het vermogen en 
de mogelijkheden tot guerilla van de Indonesiërs. 
Het superioriteitsgevoel van de Nederlands-Indi
sche militaire leiders tegenover de Republikeinse 
guerilla-organisatie vond zijn wortels in de kolo
niaal-militaire scholing en in het vooroorlogse 
Nederlandse koloniale denken, aldus deze histo
rica. 
De meeste Nederlandse militairen sneuvelden in 
de periode na de tweede militaire actie van 
december 1948. Van deze historische waarheid 
willen de generaals, die zich nu aan het hoofd van 
het veteranenbeleid hebben geschaard, echter 
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niet weten. Zij blijven de militaire aanwezigheid 
en het militaire optreden van toen verdedigen. 

In 1995 bestaat de Indonesische Republiek vijftig 
jaar en wat dan? Voor de Indonesiërs lijkt het 
geen onbezorgd feest te worden, gezien de hui
dige situatie van repressie. Maar de proclamatie 
van de republiek in 1945 blijft een belangrijk his
torisch feit, al zijn de idealen voor democratie en 
vooruitgang van toen, nog niet in vervulling 
gegaan. De viering en de analyse over de afgelo
pen vijftig jaar in Indonesië is vooral een kwestie 
voor de Indonesiërs. 

En in Nederland? 
De Nederlandse regering zou met een analyse van 
wijdere strekking en betekenis over de jaren 1945-
'50 kunnen komen. Zij zou eindelijk eens moeten .., 
verklaren, dat de agressie-oorlogen verkeerd zijn 
geweest. Regeringen kunnen dat doen, zoals 
zowel de Duitse als de Japanse regering (in een 
laat stadium) over de Tweede Wereldoorlog heb
ben gedaan. De verwerking van het verleden is 
een onontbeerlijk deel in een geschiedenisbeeld 
en de betrokkenen zijn bovendien meer gebaat bij 
de werkelijkheid dan bij een voortdurende ver
bloeming en misleiding. 

Joop Morriën is vaste medewerker van P & C 
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Drie jaar na 
de Wende 

Balans van een opmerkelijke landbouwhervorming 

Toen Heirnut Kohl op de avond van de gedenk
waardige derde oktober 1990 riep "Wir sind 
einig!" juichten de Oostberlijners. 
Vrijheid en - belangrijker nog -

Herstructureren werd de boodschap, die - zeker 
voor de veehouderij- neerkwam op inkrimpen en 

saneren. In anderhalf jaar tijds 
zouden meer dan een half miljoen 
arbeidskrachten het veld moeten welvaart zouden vanaf dat mo

ment ook hun deel zijn. San Verschuuren ruimen. 
De euforie was echter maar van De bedrijfsstructuur in de neue 
korte duur. Pijnlijke ingrepen in 
een grotendeels verouderde, door 
bureaucratische planning gede
formeerde economische structuur 

BUITENLAND 
Bundesländer bestond overwe
gend uit zeer grootschalige, ver
regaand gespecialiseerde en 

bleken in de voormalige DDR 
grote sociale ellende te veroorza-
ken. Het aanvankelijke enthousiasme over de 
Wende sloeg bij velen om in verbittering. Steeds 
meer Ossies komen in verzet tegen de niet voor
ziene gevolgen. Helaas zoeken sommigen heil in 
bewegingen van bedenkelijk allooi. 

De overgang van een centraal geleide economie 
naar een markteconomie is een bijzonder feno
meen, waarover nauwelijks economische theo
rieën bestaan. Wat we sedert de omwenteling in 
Oost-Europa aanschouwen is een ongericht pro
ces, waarvan de uitkomst allerminst vaststaat. De 
gang van zaken bij de landbouwhervorming in 
Oost-Duitsland is daarvoor illustratief.1 

Praktijk sterker dan de leer 
De afschaffing van de centraal geleide economie 
en de invoering van het landbouwbeleid van de 
Europese Gemeenschap op het Oostduitse grond
gebied hebben de omstandigheden waaronder de 
landbouw daar wordt bedreven, fundamenteel 
gewijzigd. Het paradepaard van de DDR-econo
mie, de 'socialistisch georganiseerde' landbouw, is 
onder zware druk komen te staan. Twintig jaren 
van MiBwirtschaft hadden al weinig overgelaten 
van de voordien zeker niet ongunstige economi
sche ontwikkeling van deze bedrijfstak. 
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'industrieel' werkende coöpera
ties en staatsbedrijven. Het devies 
van CDU-Iandbouwminister Kie-

chle was een ingrijpende ombouw naar het 'supe
rieure' Westeuropese landbouwmodel van gezins
bedrijven. 
Nu, drie jaar na de Wende, lijkt het allemaal 
anders te lopen dan velen verwachtten of, in het 
geval van Kiechle, voor wenselijk hielden. De aller
grootste landbouwbedrijven zijn weliswaar uit
eengevallen, maar in overgrote meerderheid heb
ben de Produktionsgenossenschaften zich in een 
aangepast juridisch jasje kunnen handhaven en 
produceren ze er lustig op los. En het zijn voorna
melijk de bedrijfsleiders uit het voorbije DDR-tijd
perk, die Leute mit die rote Marotte, die zich 
opwerpen als Gründer van deze bedrijven in het 
kader van de Duitse wet. 
Zal deze ontwikkeling zich doorzetten en stand 
weten te houden? Of zal deze vorm van coöpera
tieve landbouw toch niet concurrerend blijken te 
zijn als de loon- en grondkosten op Westeuropees 
niveau zullen belanden? 
Om de recente ontwikkelingen te kunnen begrij
pen zullen we wat dieper op de organisatiestruc
tuur van de DDR-landbouw ingaan. 

Organisatiestructuur 
De landbouw in de DDR had een bijzondere orga
nisatiestructuur. Het aantal landbouwbedrijven 
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bedroeg slechts 4. 700 tegen 650.000 bedrijven in 
de Bondsrepubliek. Bovendien waren de meeste 
bedrijven gespecialiseerd in dierlijke of plantaar
dige produktie. Zowel het geringe aantal bedrij
ven als de specialisatie waren rechtstreeks gerela
teerd aan de staatspolitiek. 
Door de centrale planning werden de functie van 
de markt en de beslissingsvrijheid op bedrijfsni
veau de facto uitgeschakeld. De prijzen van de 
produktiemiddelen en van de agrarische produk
ten werden gefixeerd. In het kort kwam dit sys
teem neer op: planvoorschrift - produktie -
gefixeerde prijs - gegarandeerde afzet. 
Het gevolg was dat bedrijven in de plantaardige 
produktie gemiddeld zo'n 4.600 hectare groot 
waren en 340 arbeiders hadden. Melkveebedrij
ven hadden gemiddeld 740 koeien en ongeveer 
160 arbeiders. Ter vergelijking: een boerderij in de 
Bondsrepubliek beschikte gemiddeld over 18,5 
hectare, een melkveebedrijf over zo'n 20 koeien. 
Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf was 
er minder dan 2. 
Terwijl in de Bondsrepubliek, net als in de rest van 
de EG, het {kleine) familiebedrijf overheerste, 
werd in de DDR 95 procent van het totale areaal 
cultuurgrond in beslag genomen door grote coö
peraties of staatsbedrijven. De meest voorko
mende bedrijfsvorm in de DDR was de zoge
naamde Landwirtschaftliche Produktionsgenos
senschaft {LPG). Ongeveer 3.800 boerderijen had
den deze status. Het waren coöperatieve bedrij
ven waarop de leden gemeenschappelijk produce
ren. De LPG onderscheidde zich van de westerse 
coöperaties doordat ze instrument was van socia
listische staatspolitiek. Bij het ontstaan van de 
LPG's hadden de boeren, veelal onder dwang, hun 
grond ter beschikking van de coöperatie gesteld; 
formeel bleven ze eigenaar. De door de leden 
ingebrachte machines, gebouwen en vee werden 
eigendom van de LPG. Van de gehele agrarische 
beroepsbevolking werkte ruim 80 procent bij een 
LPG. 

Daarnaast bestonden er ook staatsbedrijven, de 
zogenaamde Volkseigene Güter {VEG), maar dat 
waren er maar 465 en hun aandeel in het land
bouwareaal bedroeg slechts 7 procent. De pro
duktiemiddelen en de grond waren in handen van 
de staat en de leiding werd van overheidswege 
benoemd. Tenslotte stond 5 procent van het cul
tuuroppervlak ter beschikking voor privé-produk
tie. Het ging hierbij om grondeigendom van de 
kerken, privé-boeren èn coöperatiemedewerkers, 
die een kwart tot een halve hectare mochten 
bebouwen. Vooral de fruitteelt en de kleinvee
houderij behoorden tot deze categorie. 
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Machtsbehoud per 
In de DDR rekende men een groot deel van de .. Oo 
beroepsbevolking tot de landbouwsector. In 1989 na~ 

waren dit 864.000 mensen, ofwel 10,8 procent van I en 
de totale beroepsbevolking. In de Bondsrepubliek ger 
lag dit aandeel op nog geen 5 procent. juli 
Hierbij moet wel bedacht worden dat op de grote He 
agrarische bedrijfsvestigingen werkzaamheden kei 
werden verricht die niet rechtstreeks verband hiel- hel 
den met de landbouw, zoals bouwwerkzaamhe- kw 
den, onderhoudswerk en maatschappelijke Ou 
dienstverlening. vol 
Begin jaren zeventig lag de produktiviteit van de ko: 
landbouw in de DDR nog een stuk hoger dan in uit 
West-Duitsland.2 Deze hogere produktiviteit valt 011 

maar ten dele te verklaren uit de van oudsher gun- De 
stiger landbouwstructuur in het oosten van Duits- aa 
I b r• and. De edrijven waren er gemiddeld een stuk mE 
groter en het produktiviteitsniveau lag er tradi- {re 
tioneel hoger dan in Beieren of het Rijnland. mE 
Zo'n twintig jaar geleden begon de stagnatie. Dit tin 
was het resultaat van een opeenstapeling van de 
reorganisaties, achterblijvende technische ont- ser 
wikkeling, bureaucratische centrale planning en ho 
afnemende arbeidsmotivatie. De inefficiëntie van so, 
de Oostduitse landbouw vlak voor de Wende is DL 
niet terug te voeren op de grootschaligheid van ee 
de bedrijfsvoering, maar kwam voort uit het zo 
karakter van de DDR-maatschappij. Niet de boe- dir 
ren en de arbeiders hadden het voor het zeggen Pä 
in de Arbeiter- und Bauernstaat, maar de {top van ba 
de) Partij. Er werd geen beroep gedaan op de cre-
ativiteit van de burgers; de centrale leiding over- DE 
heerste de samenleving. Greep op die samenle- ka 
ving ging voor de partijleiding steeds meer voorop str 
staan. Kortom: de heersende klasse maakte het zo se, 
rendabel mogelijk maken van het maatschappelijk tiE 
kapitaal ondergeschikt aan het behoud van er 
macht. rir 

vr 
Ideologie en werkelijkheid tiE 

Het leek zo mooi ... Bevrijd van het communisti- dE 
sche juk zou de Oostduitse landbouw terugkeren ~· M 
naar de bäuerliche Landwirtschaft. De feitelijke er 
gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar laten bE 
zien dat het niet zo simpel ligt. di 
Niet de val van de Muur, niet 3 oktober, de dag ni 
van de 'hereniging', maar 1 juli 1990 is de Oost- kr 
duitsers het meest bijgebleven. Op die dag werd ze 
de economische unie een feit en daarmee werd de zi 
D-mark in het Oosten als betaalmiddel ingevoerd. Dl 
De schok die de Oostduitse economie daarvan 1111 
ondervond, dreunt nog na. h< 
Om me tot de landbouw te beperken: in de eerste 0 
maanden raakt men de eigen produkten nauwe- b< 
lijks meer kwijt. In de ogen van de pas geD-mar- al 
keerde consument konden de 'socialistische' krop-



pen sla en flessen yoghurt gewoon niet deugen. 
Ook de export naar Oosteuropese landen valt 
nagenoeg weg, omdat die voortaan moeten beta
len in harde valuta. En de door Westduitsers over
genomen banken draaien in de eerste week van 
juli meteen de kredietkraan dicht. 
Het gevolg laat zich raden. De opbrengstprijzen 
kelderen. De graanprijs zakt tot minder dan de 
helft, de melkprijs en de vleesprijzen zelfs tot een 
kwart van de oorspronkelijke opbrengst. West
Duitsland stelde de wisselkoers van de Ostmark 
voor bedrijven vast op een halve D-mark. De loon
kosten daalden niet, want bijna alle LPG's gingen 
uit van de een-op-een-koers, die gold voor de 
omwisseling van particulier geld. 
De Duitse regering koos voor een puur liberale 
aanpak ter sanering van de Oostduitse economie, 
met als consequentie een grote werkloosheid 
(reëel ongeveer 40 procent als ook de werknemers 
met gedwongen werktijdverkor-
ting en mensen die betaald wor-
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Omschakeling 
Na de Duitse eenwording in 1990 begon een 
rigoureuze sanering van de economie. In de land
bouw vonden dramatische veranderingen plaats: 
550.000 arbeidskrachten vloeiden in twee jaar 
tijds af, 600.000 hectare land bleef braak liggen. 
Wettelijk was vastgelegd dat per 1 januari 1992 
alle LPG's in Westduitse rechtsvorm omgezet 
moesten zijn, op straffe van liquidatie. Daar er 
nauwelijks belangstelling bestond voor het opzet
ten van een zelfstandig bedrijf, bleven de meeste 
LPG's als eenheid bestaan. De meest gekozen 
rechtsvorm is de eingetragene Genossenschaft 
(eG), de Westduitse coöperatie. Vanuit de 
bestaande situatie was dat juridisch het eenvou
digst te realiseren aangezien de bezittingen in 
handen van de oorspronkelijke eigenaren (i.c. de 
coöperatie-leden) bleven. 
Volgens de nieuwe wettelijke bepalingen valt 80 

procent van het LPG-vermogen toe 
aan de leden. Gecombineerd met 
het gebrek aan kapitaal, maakte den uit werkverschaffingstond

sen worden meegeteld) en extra 
hoge overheidsuitgaven om het 
sociale vangnet te bekostigen. De 
Duitse regering is hierom van uit
eenlopende zijde bekritiseerd, 
zoals door Wössner, president-

Er waren nauwelijks dit voortzetting van de LPG in eG
vorm tot de meest voor de hand 
liggende. boeren in het voormalige 

Bauernparadies 
Nu de Oostduitse variant op het 
gezinsbedrijf niet van de grond 
lijkt te komen, springen anderen in 
het gat. Westduitse, Nederlandse 

directeur van Bertelsman, en 
Pöhl, ex-directeur van de Bundes-
bank, en in het jaarverslag van de Deutsche Bank. 

De verklaring voor de houding van de regering 
kan moeilijk anders worden gezocht dan in het 
streven af te willen rekenen met 40 jaar sozialisti
sche MiBwirtschaft. In de landbouw is het collec
tieve bedrijf de socialistische schepping bij uitstek 
en dus de steen des aanstoots voor de Duitse rege
ring. Het liefst zag Bonn de LPG-leden op hun 
vroegere stukje grond zelfstandig boeren. Er zijn 
tientallen subsidieregelingen voor dergelijke Wie
dereinrichter of Existenzgründer. 
Maar die Oostduitse zelfstandige boeren komen 
er maar mondjesmaat. Voor het stichten van een 
bedrijf van voldoende omvang ontbreekt eenvou
digweg het kapitaal. De banken staan helemaal 
niet te springen om de klandizie van de weinig 
kredietwaardige LPG-leden, zeker niet nu de prij
zen voor landbouw-produkten er nog steeds lager 
zijn dan elders in de Europese gemeenschap. 
De belangrijkste belemmering echter is door de 
Wessies in hun ideologische verblinding over het 
hoofd gezien: er zijn nauwelijks nog boeren in 
Oost-Duitsland. De SED had het altijd wel over 
boeren, maar in feite ging het om arbeiders die 
alleen pro forma de eigenaren waren van de LPG. 

Q 

z 
<>: 

en Deense boeren beproeven hun geluk. Maar het 
valt hun niet mee: lage prijzen, hoge investerin
gen en veel onzekerheid over de toekomst. Naar 
het zich laat aanzien zullen immigrerende boeren 
geen grote rol spelen in de totale landbouwpro
duktie, laat staan dat ze het beeld van de Oost
duitse landbouw zullen gaan beheersen. 
Een andere opmerkelijke ontwikkeling is dat kapi
taalkrachtige Duitsers grote lappen grond in han
den trachten te krijgen als beleggingsobject. In de 
Oostduitse kranten staan grote verhalen over de 
duivelse streken van deze Pfennigfuchser. Zo zou 
de paardenfamilie Schockemöhle op geniepige 
wijze 5.000 hectare grond hebben gekocht van de 
Treuhand. Deze organisatie is belast met de priva
tisering van het staatsbezit uit de DDR-tijd. Echter 
maar 15 procent van het totale landbouwareaal 
was staatsgrond, zodat ook de speculatieve groot
grondbezitters niet het beeld van de Oostduitse 
landbouw zullen gaan bepalen. 
Kortom: er resteert eigenlijk maar één mogelijk
heid en dat is voortzetting van de LPG's in een 
rechtsvorm naar Westduitse snit. Ironisch genoeg 
is dat de keuze die de Duitse regering het minste 
aanstaat. In Westduitse ogen gaan op die manier 
de voormalige handlangers van 40 Jahre MiBwirt
schaft er alsnog met de poet vandoor en blijft er 
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binnen Duitse grenzen een vorm van bedrijvig
heid bestaan die men verfoeit: het grootschalige 
coöperatieve bedrijf. 

Het Wilde Oosten 
De reactie van de LPG's op de integratie in de 
Europese landbouw is grofweg in tweeën te 
delen. Er is een minderheid die de kop in het zand 
steekt en Gods water over Gods akker laat lopen. 
Zij gaan op de oude voet door, maken hun kapi
taal op en gaan over de kop. Geschat wordt dat dit 
met zo'n 20 procent van de bedrijven het geval is. 
De grote meerderheid tracht door fusies en her
verkaveling van bedrijfsdelen een nieuwe econo
mische positie te verwerven. Eén van de eerste 
dingen die deze LPG's hebben gedaan, is het 
opheffen van de kunstmatige scheiding tussen 
akkerbouw en de veehouderij. In al deze gevallen 
neemt het aantal bedrijven af. 
De manier waarop veel overnames verlopen, 
draagt de kenmerken in zich van wat Hofland zo 
treffend 'Het wilde Oosten' heeft genoemd. Het 
wemelt van niettemin wel legale sterfhuiscon
structies, waar banken noodgedwongen mee 
instemmen. Men kan zich nauwelijks voorstellen 
dat de Westduitse banken veel plezier beleven 
aan hun rappe overname van Oostduitse banken. 
Om te overleven zijn de LPG's gaan saneren: een 
moeizaam en pijnlijk proces dat zeer veel mensen 
hun baan kost. Voorzien wordt dat na sanering 
nog maar een kwart van hen er werkzaam zal zijn. 
Samen met het effect van het volledig verdwijnen 
van bedrijven betekent dit dat in 1994 nog maar 
zo'n 165.000 personen werkzaam zullen zijn in de 
land- en tuinbouw. In 1989 was dit nog bijna één 
miljoen. 
De LPG's concentreren zich op hun kerntaken: de 
akkerbouw en de veehouderij. Al het andere, 
zoals teelt in verouderde kassen, grove tuinbouw 
en intensieve veeteelt, stoot men af. Verder wordt 
er sterk ingekrompen op de werkplaatsen en de 
overhead. Of deze bedrijven ook in de toekomst 
concurrerend zullen kunnen blijven hangt af van 
het kunnen handhaven van de relatief lage kost
prijs, gebaseerd op schaalvoordelen (één arbeids
kracht op 110 hectare graan bijvoorbeeld), lage 
loonkosten en vooral lage grondkosten (120 tot 
300 D-mark per hectare). De grondkosten zullen 
voorlopig niet sterk stijgen en bij stijgende lonen 
zal er ongetwijfeld een beroep worden gedaan op 
Poolse gastarbeiders. 

Nieuwe boerenstand 
Er zijn ook bedrijven die er de brui aan geven. 
Deels gaat het om bedrijven waar de leiding 
eigenbelang laat prevaleren. Men laat het bedrijf 
failliet gaan om daarna zelf aan het hoofd van de 
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gezonde bedrijfsonderdelen zelfstandig verder te 
gaan. De nieuwe categorie zelfstandige boeren 

1 

komt voornamelijk voort uit het voormalige top
kader: ex-afdelingshoofden en ex-voorzitters die 
stukken van het oude bedrijf overnemen, maar 
dan zonder de schulden en met weinig personeel. 
Juist de Duitse regeringsaanpak -geen verliesge
vende bedrijven steunen, geen algemeen beleid 
ter instandhouding van bedrijven, maar subsidie
regelingen vooral richten op Existenzgründer -
leidt tot het onnodig uiteenvallen van grote 
bedrijven. Ondergang van het oude bedrijf is 
onder die omstandigheden vaak aantrekkelijker. 
De aanspraken van de leden op het eigen vermo
gen verdwijnen als sneeuw voor de zon; eerst 
komen de banken als schuldeisers, waarna er niets 
meer te verdelen valt. 
Nieuwe zelfstandige boerenbedrijven met een ,J 

grote en daardoor rendabele omvang onder lei· 
ding van lieden met die rote Marotte, het moet 
een gruwel zijn voor een regering die zo graag wil 
afrekenen met de oude heersende klasse en de 
bäuerliche Landwirtschaft koste-wat-het-kost wil 
invoeren. 
Van massale stichting van Einzelunternehmen is 
evenwel geen sprake. Toonaangevende Duitse 
landbouweconomen gingen er zonder meer van 
uit dat het gezinsbedrijf zou terugkomen in Oost
Duitsland.3 Er werd geen enkele poging onderno
men om aan te tonen dat grote bedrijven niet 
levensvatbaar zouden zijn. Steun aan dergelijke 
bedrijven werd volstrekt uit den boze geacht. 
Alleen het stichten van gezinsbedrijven verdiende 
steun. 

Het is de ironie van de geschiedenis dat wat zich 
thans in de neue Bundesländer aftekent in tegen
gestelde richting gaat.4 
Daar er de komende jaren vele miljarden aan sub· 
sidies naar de vijf nieuwe deelstaten zal vloeien, 
kan men op de wat langere termijn een modern 
produktie-apparaat verwachten. In de landbouw 
lijkt zich de grootschaligheid in de toekomst te l" 

handhaven. Schaalvoordelen in de produktie en 
efficiency-voordelen in de verwerking kunnen 
zelfs zorgen voor geduchte concurrentie op de 
Europese landbouwmarkt. 

San Verschuuren is redacteur van P&C 
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Noten 
1) Gegevens grotendeels ontleend aan De Spil, 

tweemaandelijks kritisch periodiek over land
bouw en platteland, 1992 nr. 2, Wageningen. 

2) P. van Noort, 'Agrarische produktiviteit van 
COMECON en EEG', Landbouwkundig Tijd
schrift, 1983 nr.G. 

3) A. Weber, Zur Agrarpolitik in der ehemaligen 
SBZ/DDR, Rückblick und Ausblick, Fachtagung 
11-13 Oktober 1990. 

4) De vermaarde Amerikaanse econoom John Ken
neth Galbraith 'waarschuwde' hier al voor. Het 
merendeel van de aanbevelingen van conserva
tieve politici en economen heeft volgens hem 
niets te maken met de realiteit: "Wat aangebo
den wordt, is een ideologische constructie die 
hoofdzakelijk in de hoofden en vooral als ver
wachting van de donors bestaat." Vooral lieden 
die zich verzetten tegen concessies die het kapi
talisme aan de arbeidersbeweging heeft moe
ten doen, waardoor sociale zekerheid en wel
zijn onderdeel van het systeem zijn geworden, 
geven dit soort adviezen, aldus Galbraith. 
Sociale zekerheid of welzijn maken dan ook 
zelden deel uit van de aanbeveling om het con
cept van de 'vrije-markteconomie' in te voeren. 
Het is zelfs de 'harteloze vooronderstelling' van 
die adviezen dat armoede in de vorm van 
massa-werkloosheid, inflatie en rampzalig 
dalende levensstandaarden niet alleen noodza
kelijk, maar zelfs wenselijk is. Galbraith noemt 
deze benadering voorzichtigheidshalve 'onge
zond'. Het 'reëel bestaande kapitalisme' wijkt 
nogal af van het door de conservatieven gepro
pageerde model: het is ingrijpend gemodifi
ceerd door allerlei instituties die individu en 
samenleving beschermen tegen ongebreidelde 
hebzucht en uitbuiting. Te noemen vallen 
sociale voorzieningen, inkomensherverdeling, 
publieke regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, waren- en milieuwet
geving. (J.K. Galbraith, 'The Rush to Capitalism', 
The New York Review of Books, 5 oktober 
1990) . 
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Tabellen 

... 
A. Afvloeiing van arbeidskrachten uit D. Internationale agrarische handel 

de Oostduitse landbouw tot eind 1991. van de DDR, 1988. 

Produktgroep In miljoenen US-Dollars 
Bestemming Aantal Export Import 

Ander beroep 120.000 Levende dieren 137,5 1,8 
Vervroegd uitgetreden 135.000 Vlees en -produkten 80,3 21,0 
Pensioen 40.000 Zuivel en eieren 95,9 10,8 
Werkloos 150.000 Graan en -produkten 91,0 515,1 
Omscholing e.d. 105.000 Groente en fruit 105,1 482,8 

Suiker en honing 104,1 309,0 
Totaal 550.000 Veevoeder 93,6 315.7 

Bron: Agra Europe, 3 februari 1992. Bron: Agrarwirtschaft, 1990 nr.S. ,. 
Al 
be! 

da' 
ge! 

B. Opbrengst per hectare E. Verdeling van rechtsvormen ge 

van akkerbouwgewassen, 1989. per augustus 1991. blé 
Wë. 

Rechtsvorm Aantal Perc.van Gem.ha zo 

Gewas Opbrengst/ha x 100 kilo bed rij- cultuur- per he 

DDR BRD ven oppervlak bedrijf Mé 

va' 
Wintertarwe 45,1 62,6 Produktions- IO! 

Rogge 33,8 47,0 genossenschaft 1.496 40,1 1.380 Stl 

Haver 33,3 36,6 Eingetragene ce' 

Aardappelen 212,5 371,3 Geselischaft 830 27,6 1.710 ni! 

Suikerbieten 286,5 541,6 Andere juri- VO 

dische vormen 744 14,9 1.030 be 

Bron: Landwirtschaft in Zahlen 1990. Persoonlijke or: 

onderneming 12.106 11,5 50 mt 

Een vrij groot deel van de suikerbieten en aardap- DE 

pelen werd als veevoer gebruikt. Dit was nodig ter Overig 508 5,9 320 i lil 

verzorging van de relatief grote veestapel, die he 
weer van belang was voor de export. Bron: Agra Europe, 3 februari 1992.0ok als we kijken in 

naar de omvang van privé-bedrijven, dan blijkt er een be 
groot verschil met de oude Bondsrepubliek. De gemid· 

PL delde bedrijfsgrootte in de nieuwe deelstaten is 50 hec· 
tare, tegen 18 per bedrijf in de oude deelstaten! 

,. hE 
Ee 

c. Omvang van de veehouderij, 1988. de 
kr 

Veestapel Aantal x miljoen til 

DDR BRD sa 
OI 

Runderen 5,7 14,6 V( 

Varkens 12,5 22.7 M ni 
"' Schapen 2,6 1.4 ~ Vé 

Pluimvee 49.4 72,0 "' :::l 
m 

:::l 
1-

D 

Bron: Statistisches Jahrbuch der DDR. 
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Een linkse krant in 
oorlogstijd 

Geschiedenis illegale Parool geboekstaafd 

Al snel na de bevrijding van ons land in mei 1945 
besloot de Stichting Het Parool, uitgever van het 
dagblad Het Parool, dat er een 
geschiedenis zou moeten worden 

Met haar boek over de gijzelaars van Sint Michiels
gestel, waarop zij afstudeerde, had De Keizer al 

getoond onbevangen en onaf
hankelijk te werk te kunnen gaan. 

geschreven over de jaren dat het 
blad tijdens de bezetting illegaal 
was verschenen. Die geschiedenis 
zou er in 1950 moeten zijn, maar 
het duurde tot 1991 alvorens 
Madeion de Keizer, medewerkster 
van het Rijks Instituut voor Oor
logsdocumentatie, een gedegen 

Joop Morrïen 
Haar taak de geschiedenis van Het 
Parool te schrijven heeft ze alom
vattend aangepakt: ze door
ploegde archieven (ook Duitse 
over verhoren en Paroolproces
sen), had vraaggesprekken met 

HISTORIE 

studie als proefschrift publi-
ceerde.1 Het blijkt niet zo eenvoudig de beleve
nissen, de discussies, de moeilijkheden op een 
voor elke betrokkene aanvaardbare manier te 
beschrijven, temeer daar vaak uiteenlopende 
opvattingen en belangen ook na de oorlog bleven 
meespreken. 
De eerste poging tot een geschiedenis over het 
illegale Parool werd gedaan door Gerard J.M. van 
het Reve (Gerard Vanter) met de bedoeling deze 
in 1950 uit te geven; hij was er enkele jaren mee 
bezig, produceerde een flink aantal teksten, maar 
publikatie ging vanwege verschil van mening in 
het Stichtingsbestuur niet door. 
Een tweede poging volgde midden jaren vijftig 
door de politicoloog Hans Daalder, die steun zou 
krijgen van dr. B. Sijes van het RIOD. Het Stich
tingsbestuur stelde als voorwaarde dat geen per
sonen mochten worden verheerlijkt of in 
opspraak worden gebracht. Sijes was het met die 
voorwaarden niet eens, Daalder produceerde 
niettemin een hoofdstuk, maar de meerderheid 
van het Stichtingsbestuur wilde niet verder gaan 
met het project. 
Driemaal is scheepsrecht en Madeion Keizer 
slaagde na een moeizaam gevecht van tien jaar. 
Hans Daalder, nu inmiddels hoogleraar, werd de 
promotor. 0 

0 

"' ..: 

vijftig betrokkenen en kon kennis 
nemen van de vroegere inter
views door Van het Reve en Daal-

der.2 Bovendien had zij een aantal zogenoemde 
meelezers, onder wie Wim van Norden en Jan 
Meijer, tijdens de bezetting redacteuren van het 
illegale Parool en later leden van het Stichtings
bestuur. Deze studie over Het Parool is zo alom
vattend, dat het niet mogelijk is elk hoofdstuk op 
de voet te volgen. 

Links-socialisten 
Het eerste nummer van Het Parool verscheen op 
10 februari 1941 als directe voortzetting van de 
Nieuwsbrieven van Pieter 't Hoen (Frans Goed
hart). De eerste Nieuwsbrief was op 25 juli 1940 in 
Amsterdam in enkele honderden exemplaren ver
vaardigd en na verloop van tijd werd de behoefte 
gevoeld aan een landelijk uitgave met een com
plete redactie. Goedhart kwam uiteraard in deze 
eerste redactie, samen met Koos Varrink (voorzit
ter van de SOAP}, Lex Althoff, Jaap Nunes Vaz, 
Maurits Kann, Hans Warendorf en wat later 
Wiardi Beekman (hoofdredacteur van het Volk). 
Varrink wilde het blad beschouwen als een soci
aal-democratisch partijorgaan en wilde een min
der kritische houding over de vooroorlogse ver
houdingen, hetgeen een bron voor ernstige 
meningsverschillen werd; Varrink brak in mei 1942 
met de redactie. 

11 
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Goedhart was voor de oorlog enige tijd redacteur 
bij het communistische dagblad De Tribune 
geweest en van 1932 tot 1934, toen hij werd 
geroyeerd, lid van de communistische partij. 
Goedhart vond na de CPN-tijd zijn politieke vrien
den bij de Revolutionair Socialistische Partij (later 
Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij), al 
trad hij - anders dan ex-communist Van Riel, met 
wie hij zich verbonden voelde -niet tot deze par
tij toe. 

In zijn Nieuwsbrieven nam Goedhart al direct 
scherp stelling tegen de Nederlandse Unie en uitte 
hij felle kritiek op de vooroorlogse verhoudingen. 
Het Parool zette deze kritiek voort en kwam in 
andere kwesties eveneens met principiële opvat
tingen, zoals een veroordeling van de Joodse Raad 
en een afwijzing van het kapitalistische systeem. 
Onder de redactieleden waren nogal wat mensen 
vanuit links-socialistische kring, 
zoals blijkt uit de korte biogra-
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kers werden geëxecuteerd en bij het tweede pro
ces geen doodstraffen maar zware vrijheidsstraf- .. 
fen werden uitgesproken. In een laat stadium, op 
1 maart 1945, werd C.H. de Groot, redactielid sinds 
mei 1942, gearresteerd en op 8 maart gefusilleerd. 
Voor Het Parool was het een gelukkige omstan
digheid dat de in 1942 ter dood veroordeelde 
Goedhart in augustus '43 uit Vught kon ontsnap
pen en kort daarna de leiding van het blad weer 
op zich kon nemen. En eveneens dat Van Norden 
en Jan Meijer na hun arrestatie in oktober 1942 in 
maart respectievelijk juni 1943 weer vrijkwamen 
en hun plaats in de redactie konden innemen. Dat 
betekende een continuïteit voor de leiding van 
het blad, waarin niettemin felle meningsverschil
len (soms valt de term "tweespalt") bleven voort
duren. 
Vooral mensen uit de journalistiek schreven in Het 
Parool en de auteur prijst de vakbekwaamheid 

waarmede het blad werd 
gemaakt. Zij heeft de illegale 
nummers van Het Parool grondig 

,. 

fieën die in het boek van De Keizer 
zijn opgenomen. Paroolredacteur Meijer gelezen. Maar niet altijd is meer 

na te gaan, wie wat heeft 
geschreven en wie welke posities 
innam. 

Carmiggelt 
Talrijke personen vervulden in en 
rondom Het Parool een rol, ook 
personen, die in de ogen van 

vertegenwoordigde ook 

De Waarheid 
Er zijn uitzonderingen, zoals over 
de buitenlandse politiek en de 
houding inzake Indonesië. Eind 
december 1941 was de redactie -

redactieleden een dubbel spel 
zouden kunnen spelen. Madeion 
de Keizer gaat die kwestie niet uit de weg en 
schenkt dus ook aandacht aan Meijer-Schwencke. 
Meijer had voor de oorlog een klein persbureau, 
dat met de Duitsers samenwerkte. Hij voegde 
direct na de bezetting het Duitse Schwencke, 
naam van zijn moeder, aan zijn naam toe. Hij ver
wierf opdrachten van de Duitsers, was geruime 
tijd hoofd pers- en propaganda van de Neder
landse SS en paradeerde als hem dat uitkwam in 
SS-uniform. Hoewel Van Norden en Jan Meijer 
beseften, aldus De Keizer, dat zij zich door con
tacten met hem in een wespennest konden ste
ken, meenden zij dat de risico's opwogen tegen de 
voordelen. Meijer-Schwencke had door zijn rela
ties Carmiggelt uit handen van de Sicherheitspoli
zei gered en bleek later ook in staat typografische 
faciliteiten voor de produktie van Het Parool te 
verschaffen. 

Toevalligheden konden grote gevolgen hebben 
en ook het lot kon tragisch en grillig zijn. De 
Paroolgroep werd meerdere keren getroffen door 
omvangrijke arrestaties en de samenstelling van 
de redactie onderging nogal eens wijziging. 
Tweemaal was er een groot Paroolproces (van 14-
19 december 1942 en van 25 juli-8 augustus 1944), 
waarbij na het eerste proces dertien illegale wer-

1-
_, 
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met uitzondering van Nu nes Vaz- van mening dat 
Nederland na de bevrijding de rol toekwam van 
"grote mogendheid", en zich "met en door Indië" 
op de Angelsaksische wereld zou moeten oriënte
ren. Eind oktober 1943 kwam de redactie in con
tact met Indonesische verzetsmensen van de stu
dentenvereniging Perhimpunan lndonesia. Er 
moest een artikel komen over de toekomst van 
Indonesië en een eerste versie werd verschillende 
keren gewijzigd. De uitkomst was dat de Domi
nionstatus niet de juiste oplossing leek en dat het 
deskundigen voorbehouden bleef "een stelsel van 
gedifferentieerde autonomie te ontwerpen, dat 
uitgaat van de voorhanden werkelijkheid". 

Communisten 
De studie is belangrijk als zelfstandig, afgerond 
geheel, maar kan tevens een bron zijn voor verder 
onderzoek. Zo wordt gewezen op de ontmoeting 
die Varrink en Wiardi Beekman eind juni 1941, 
door bemiddeling van Paroolredacteur Waarden
burg, in Amsterdam hadden met de Amerikaanse 
vice-consul Bonnet. Inmiddels is de volledige tekst 
van het verslag van de consul gepubliceerd in 
vierde RIOD-jaarboek) En wie weet wat de door 
het RIOD in Moskou verworven 15.000 archief
stukken van de Duitse politie over de bestrijding 
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van het verzet in Nederland nog opleveren. 
Ook met betrekking tot de verhouding tussen Het 
Parool en de communistische Waarheid zijn er bij
zonderheden, die nog niet bekend waren. Het 
Parool werd gerekend tot de linkersectie van de 
illegaliteit. Er verschenen immers kritische artike
len over de kapitalistische maatschappij en over 
de partijvorming na de oorlog. Er werd deelgeno
men aan de discussie van links over de toekomst 
en in de loop van 1943 ontstonden er betrekkin
gen en vormen van samenwerking met de com
munistische De Waarheid. Hoe die precies tot 
stand zijn gekomen is niet duidelijk. Madeion de 
Keizer vermeldt, dat Het Parool al sedert 1943 had 
geschreven in een toekomstige progressieve com
binatie ook de communisten te verwelkomen, 
mits zij hun banden met de Sowjet-Unie zouden 
verbreken en zich op een nationaal Nederlands 
standpunt stelden. Vanaf het najaar van 1944 
waren vooral door Van Norden en 
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Vorrink. Hij vermeldde dat deze groep contact 
onderhield met Engeland, vooral met Albarda -
minister in Londen. De groep Vcrrink trad op 
naast de organisatie Vrij Nederland. Leiders van 
deze groep zijn allengs gearresteerd. Zij publi
ceerde brochures tegen de Sowjet-Unie en het 
communisme. "Bij de groep Vorrink zijn uitvoe
rige instructies gevonden voor het geval van een 
invasie. Vorrink is nu ook gearresteerd. Ook het 
militaire apparaat is tamelijk gedesorganiseerd. 
De groep Vorrink zat ook in de redactie van Het 
Parool. Tegenwoordig is de nieuwe redactie vrien
delijk tegenover de Sowjet-Unie". 
In een telegram op 9 mei 1943 wordt gezegd, dat 
de overgebleven "verantwoordelijke mensen van 
de redactie van Het Parool op zoek zijn naar onze 
partij. Daar wij reeds met onderdelen voortdu
rende verbinding hebben, zijn zij op ons gestoten. 
Wij zullen deze week een ontmoeting hebben. 

Deze mogelijkheden hebben wij 
Meijer nauwere relaties aange
gaan met De Waarheid-groep. De 
Waarheid stemde er mee in dat 
Meijer woordvoerder voor de lin
kersectie werd en dus ook De 
Waarheid vertegenwoordigde. 

Varrink wilde van 

Het Parool een sociaal-

ook met de leiding van Vrij Neder
land. Deze leiding zoekt verbin
ding met onze partij om te bekij
ken hoe men in bepaalde vraag
stukken kan samenwerken. Men 
wil bijvoorbeeld een brochure uit-

Het Parool had in juli 1943 enkele 

democratisch partijorgaan 

maken geven, waaraan alle politieke 
stromingen een bijdrage zullen 
leveren. (Deze opmerking moet 
slaan op "Om Neerlands Toe-

artikelen over de opheffing van de 
Communistische Internationale 
(Comintern) geplaatst. De Waar-
heid ging daarop in, maar schreef het te betreu
ren, dat Het Parool deze artikelen "door renega
ten van onze partij heeft laten schrijven of toch 
minstens door mensen, die onze partij om de een 
of andere reden hebben verlaten. Uit de inhoud 
en toon is dit direct te merken". Hierbij zou kun
nen zijn gedoeld op Goedhart of op de medewer
king van Jan Romein en Gerard van het Reve aan 
Het Parool.4 De auteur merkt op, dat de eerste ver
sie van Het Paroolartikel na discussie binnen de 
redactie flink werd gewijzigd. Goedhart bleef 
fronsen over de veranderde houding tegenover de 
Sowjet-Unie. 
In dit verband is interessant, dat in de telegram
wisseling van "het zendapparaat Goulooze" met 
Moskou Het Parool meermaals ter sprake is 
gebracht.s Op het tijdstip van deze telegramwis
seling in mei 1943 was het driemanschap van de 
illegale CPN-leiding (Paul de Groot, Lou Jansen en 
Jan Dieters) door de Nazi's uiteengeslagen en de 
telegrammen moeten dan ook afkomstig zijn van 
Goulooze, wellicht in overleg met de illegale lei
ding van Amsterdam, waarmee hij contact onder
hield. 
Op 5 mei 1943 zond Goulooze een telegram met 
"enige mededelingen over de activiteit van bur
gerlijke kringen", in het bijzonder over de groep 0 

0 
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komst" - J.M.) Ook daar hebben wij verbinding, 
omdat wij al in bepaalde zaken samenwerken. 
Omdat echter de centrale partijleiding niet func
tioneert, zal het benutten moeilijkheden met zich 
meebrengen. Daar staat tegenover, dat in de hui
dige situatie contact met deze groepen zeer 
belangrijk is. Wat is Uw mening? Moeten wij de 
zaak voorlopig overnemen of ons er verre van 
houden?" 
Een antwoordtelegram is niet aangetroffen. Wel 
wordt in een telegram uit Nederland (21 juni 
1943) het standpunt in De Waarheid naar aanlei
ding van het opheffen van de Cernintern vermeld. 
'Wie kan thans nog voorspellen of er na de oorlog 
twee arbeiderspartijen zullen blijven bestaan of 
dat allen zich in één partij zullen aaneensluiten? 
Wij zullen het begroeten als de Nederlandse 
arbeiders zich in één partij verenigen. De oorlog 
heeft ons geleerd, dat samenvoeging onder de 
nationale samenwerking van levensbelang is, ech
ter niet alleen bij ons, maar ook bij anderen.' 
Het streven naar eenheid en maatschappelijke 
verandering viel onder de term "politieke ver
nieuwing", die in een aantallinkse illegale bladen 
werd gebezigd. Het illegale Parool was niet voor 
terugkeer van de vooroorlogse SOAP en verschilde 
in dat opzicht met bijvoorbeeld Drees. 

I I 



Eenheid 
Madeion de Keizer beperkt zich in haar studie 
geheel tot de oorlog en houdt één dag na de 
bevrijding op. Daar zit wellogica in, ofschoon toch 
interessant is te weten hoe het verder ging met 
Het Parool, dat op 6 mei als legaal dagblad ver
scheen, en met de nagestreefde vernieuwing. Tot 
de vorming van één arbeiderspartij kwam het niet. 
In haar memoires zinspeelt Annie Romein-Ver
schoor op een ontmoeting van diverse personen 
ter linkerzijde, onder wie Paul de Groot, zonder 
nadere bijzonderheden. Er bestaat wel een ver
slag van een bijeenkomst voor "politieke contact
mogelijkheden" op uitnodiging van Prof. H.H. ter 
Veen op 13 augustus 1945, waar aanwezig waren 
P. de Groot, W. van Narden, G.Ritmeester, Prof. J. 
Romein, B. W. Schaper, Prof. C. W. de Vries, G. 
Wagenaar en J. B. Walkers. Verhinderd waren Ds. 
J. J. Buskes, Mr.lr. B. W. Haveman en K. Vorrink. 
Doel van de samenkomst was: een politieke een
heid van democratische en zelfs socialistische aard 
tot stand te brengen. Men stelde enkele hoofd
punten op om de linkse partijen te kunnen ver
enigen en een gemeenschappelijk bureau te stich
ten. Als linkse partijen werden beschouwd de CPN, 
de SDAP, de Vrijzinnig Democraten en de C.D.6 Dit 
initiatief is in die tijd niet in de publiciteit geko
men. 

De lijnen in de naoorlogse periode van Het Parool 
zullen worden doorgetrokken door Gerard Mul
der en Paul Koedijk, in opdracht van het Stich
tingsbestuur. Hun publikatie zal in 1995 verschij
nen. 

Madeion de Keizer toont aan, dat Het Parool 
gedurende de oorlog voor velen een steun en een 
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baken is geweest. Een illegale krant werd niet 
alleen gedragen door de schrijvende mensen, • 
maar ook door de drukkers, stencilaars, koerier
sters. Omdat is gekozen voor een vooral politieke 
geschiedenis valt de nadruk op de ideeën en op 
standpuntontwikkeling-maar ze maakt ook dui
delijk met welke gevaren en emoties het werken 
voor de illegale pers gepaard ging. 

Joop Morriën is vaste medewerker van P & C 

Noten 
1 Madeion de Keizer, Het Parool 1940-7945. Ver

zetsblad in oorlogstijd, Otto Cramwinckel, 
Amsterdam, 1991, ISBN 90 71894 21 5. 

2 Het archief van en over het illegale Parool 
bevindt zich bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdo- ,• 
cumentatie. Een handleiding is: 
M. Gruythuysen, M. de Keizer, R. Kramer, Het 
Parool: vrij onverveerd 1940-7945. Inventaris van 
archief en documentatie, ISBN 90 801361 1 5. 

3 Vierde Jaarboek van het RIOD (1993) blz.65. Zie 
ook Politiek & Cultuur April/Mei 1993. 

4 Geciteerd uit: De Waarheid in de Oorlog. Bunde
ling van illegale nummers 1940-1945 (1980) blz. 
183. 

5 Zie voor bezoek van Joop IJisberg en Joop Mor
riën aan Cominternarchief: Politiek en Cultuur 
Oktober 1990, Telegrammen uit de Tweede 
Wereldoorlog in Cominternarchief. De toezeg
ging bestaat, dat fotokopieën of microfiches van 
alle telegrammen aan de "Stichting tot beheer 
van de archieven van de CPN" zullen worden toe
gezonden. 

6 Nagelaten papieren Paul de Groot. 
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Politiek en moraal 

Het lijkt erop dat de oproep destijds van minister
president Van Agt tot een ethisch reveil uiteindelijk 
toch wortel begint te schieten. Ging 
het toen nog om begrippen als 

voor-zich, en de onrust over de dreigende anieet
baarheid daardoor, met name voor groepen die 

niet tot de sterksten behoren 
(ouderen, zieken, vluchtelingen, 

normvervaging en normafwijkend 
gedrag, inmiddels is de discussie 
aanzienlijk verbreed, zowel inhou
delijk, als wat betreft de politieke 

Marius Ernsting 
jonge kinderen), maar ook voor de 
samenleving als geheel, lijkt te 
groeien. 
In uiteenlopende organisaties 

en maatschappelijke gremia waarin 
de discussie erover gevoerd wordt. 
De verantwoordelijkheid van de 
burger en het maatschappelijke 

THEMA 
komt het debat erover op gang en 
zoekt men naar wegen om het 
besef van gemeenschappelijkheid, 

middenveld, de rechten en plichten 
bij het gebruik van de verzorgingsstaat, het zijn 
allang geen thema's meer van alleen de rechtslibe
rale en rechtsclericale stromingen. In breder kring 
wordt erkend dat veiligheid, verzorging, milieu 
geen zaken zijn die tot stand komen door ze als het 
ware over de schouder naar de overheid te verwij
zen. Ze vergen primair betrokkenheid en inzet van 
de mensen zelf: het doet er wat toe wanneer je zelf 
in actie komt. 
Dat is wel even wennen, niet alleen voor 'links' met 
zijn traditionele overwaardering voor de overheid, 
maar net zo goed voor 'rechts', dat met zijn soms 
ongerichte pleidooien voor een terugtredende 
overheid en het hameren op eigen verantwoorde
lijkheid van het individu juist in dat maatschappe
lijke midden het ontstaan van een vacuüm heeft 
bevorderd. 

Op de achtergrond daarvan speelt de doorwerking 
van ontzuiling, individualisering en consumen
tisme, die zich bij tijd en wijle lijkt te vertalen in 
amoreel en asociaal gedrag (wie doet me wat?), 
egoïsme, en de meest krankzinnige consumptie
goederen, die het leven (met name voor anderen) 
er niet aangenamer op maken. 

De onvrede over de junglemaatschappij van ieder-
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ontwikkelen. 

en van normen en waarden die 
daaraan richting kunnen geven, te 

Daarbij doemen ingewikkelde vragen op. 
We leven niet meer in een tijd waarin levensbe
schouwelijke kaders als natuurlijk vehikel voor 
overdracht van normen en waarden functioneren; 
de burger is dermate geëmancipeerd dat dat ook 
niet meer geaccepteerd zou worden. 
Maar hoe dan? 
Zoals gezegd, eerst een eenzame Van Agt, maar 
inmiddels een hele stoet politici (Brinkman, Hirsch 
Ballin, Ritzen, Lubbers) trekken het land in om de 
moraal te prediken. Het zij nogmaals erkend, daar 
is reden voor, maar tegelijk: hoedt U voor staats
moraal! Een situatie waarin de overheid het deels 
door haar zelf gecreëerde vacuüm opvult met 
beschouwingen over ethiek en moraal. en die 
gemakkelijk kan verbinden met haar eigen raison 
d'état, is zoals we weten beslist niet zonder gevaar. 

Goed, de levensbeschouwelijke kaders dus niet, de 
overheid ook niet. wat wel? 
Het onderwijs, als een van de weinige plaatsen 
waarin iedereen de weg naar volwassenheid 
aflegt? Lubbers opperde dat en onderwijsland was 
te klein. Daarvoor zijn we niet opgeleid, dat is onze 
taak niet, zo klonk het (terzijde: nooit Theo Thijs-
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sen gelezen misschien?). Wat veel belangrijker is: 
het onderwijs kán het ook niet omdat ook het 
onderwijs al op vroege leeftijd geconfronteerd 
wordt met de wrange vruchten van de wereld van 
Nike en Mountainbike: kinderen doordrongen van 
materialisme en macho-cultuur, waarin onderwijs
motivatie verdort. De klacht van veel onderwijsge
venden is niet voor niks: kinderen komen op school 
met onvoldoende 'grondhouding' waarin kennis
overdracht wortel kan schieten. 
Wat is er verder: de spirituele bewegingen, New 
Age, holisme, alternatieve geneeskunde, Ahram en 
Avatar? Voorzover ontdaan van humbug zeker 
pogingen om andere drijfveren voor een gezond 
en gelukkig bestaan te vinden en daarin hogere 
waarden dan materialisme en consumentisme te 
beleven, maar wel erg ver van de dagelijkse 
beslommeringen van het gros van de mensen. 
De wereld van de arbeid, die de laatste jaren wel 
erg is opgewaardeerd als kader en perspectief voor 
een maatschappelijk zinvol bestaan: ruwweg een 
derde van onze maatschappij participeert daarin, 
nog afgezien van het feit dat normen en waarden 
op de werkvloer doorgaans tamelijk ver te zoeken 
zijn. 

Kortom, de noodzaak van het hervinden van bin
dende elementen die het individuele en gemeen
schappelijke leven richting en inhoud geven wordt 
zo langzamerhand door weinigen betwist, maar 
veel ingewikkelder is de vraag naar het waar en het 
hoe. Waar zitten aangrijpingspunten voor het vor-
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men van kaders die het debat over normen en 
waarden produktief kunnen maken? 
En vervolgens, als je die gevonden hebt, hoe moet 
dat debat gevoerd worden? Niet moralistisch, niet 
dirigistisch, maar hoe dan wel? Of is het voldoende 
als het debat als zodanig maar gevoerd wordt, zon· 
der bij voorbaat al de uitkomsten in te kleuren: áls 
het maar gebeurt? 
En wat heeft dat dan eigenlijk met politiek te 
maken; is politiek niet per definitie een amoreel 
bedrijf, waarin Machiavelli het langer lijkt uit te 
houden dan Jezus of Marx? Of tekent de politiek 
met een dergelijke benadering juist haar eigen 
doodvonnis, omdat de politiek uiteindelijk niet 
zonder een besef van gemeenschappelijkheid, en 
een daaruit voortvloeiende maatschappelijke stu
wing kan functioneren? 

Het thema-deel van Politiek en Cultuur wil net zo 
open zijn als deze vraagstelling. Vandaar dat wij de 
wetenschappelijke bureaus van de vijf politieke 
partijen die bijna het hele politieke spectrum 
beslaan gevraagd hebben om in een beschouwing 
te reageren op deze bespiegeling. Wat zijn hun 
opvattingen, de verschillen ertussen. Wat is hun 
eventuele antwoord op de vraag of van de politiek 
een bijdrage verwacht mag worden aan de oplos
sing van bovengenoemde dilemma's die ze zelf 
voor een deel heeft helpen veroorzaken? 

Marius Ernsting is redacteur van Politiek en Cultuur. 

.. 

... 

Me1 
nie1 
te t 
me1 
mo 
ge~ 

tha 
me 
via 
nin 
de 
ger 
lev 
her 
avé 
be"r 
ink 
ed 
tes 
bij 
da· 
roE 
ter 
ter 
ge 
rer 
me 
de 
ge 
wc 
wc 
He 
ee 
op 
de 
ge 
me 
ge 
co 
Stë 



'tI I 

,, 

I• 

21 

Moraal 
of mentaliteit? 

Mentaliteitsbeïnvloeding moet, moraliseren mag 
niet. Zo is de ontwikkeling sinds de jaren '70 goed 
te typeren. Er werd afscheid geno-
men van een christelijk-burgerlijk 

of er voor wenselijke gedragingen nog wel een 
moreel draagvlak is in de samenleving. Ook in de 

probleemstelling die de redactie 
van dit blad aanreikte, wordt die 

moraliseren. De filmkeuring werd 
geprivatiseerd. En vloeken valt 
thans onder de vrijheid van 
meningsuiting, mag dus niet meer 

Kees Klop 

CDA 

vraag gesteld: waar zitten de aan-
grijpingspunten voor het vormen 
van kaders die het debat over nor-
men en waarden produktief kun

via de Algemene Politieverorde
ning worden verboden. Intussen is 
de overheid zich tamelijk indrin
gend blijven bemoeien met de 

THEMA 
nen maken ? Hoe moet dat debat 
gevoerd worden ? En wat heeft 
dat dan eigenlijk met politiek te 

levensstijl van de mensen. Zij houdt 
hen nu voor hoe zij moeten vrijen, probeert de 
avances van jongens ten opzichte van meisjes te 
beïnvloeden, zij roept vrouwen op om zelf in hun 
inkomen te voorzien (onderliggende boodschap: 
echtscheiding is normaal), verplicht de zwaar pro
testantse scholen om homo's te accepteren (waar
bij de minister van Binnenlandse Zaken verklaart 
dat hun Bijbeluitleg niet wordt getolereerd}, zij 
roept werknemers op om hun looneisen te verge
ten en houdt ons voor dat wij zorgvuldig om moe
ten gaan met het milieu, niet omdat het door God 
geschapen is, maar 'omdat wij het van onze kinde
ren hebben geërfd'. Hoezo een taboe op de 
moraal? Het heet alleen anders en de inhoud van 
de boodschap betreft niet meer de christelijk-bur
gerlijke moraal, maar een cultuur waarin het tref
woord zelfbeschikking is. Maar gemoraliseerd 
wordt er. 
Het lijkt erop dat wij thans, in de jaren '90, weer 
een nieuwe omslag meemaken in het moraliserend 
optreden van de overheid. De ondertoon van het 
debat over normen en waarden is bezorgder 
geworden. Heeft de individualisering van de 
moraal niet vooral ten gunste van de sterksten 
gewerkt? Is er door ontzuiling, individualisering en 
consumentisme niet een jungle-maatschappij ont
staan ? De bezorgdheid betreft met name de vraag 
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maken? Ik gebruik die drie vragen 
als indeling van mijn betoog, dat 

gericht is op een constructieve cultuurpolitiek, die 
niet in de val van de staatsmoraal trapt. Om te 
beginnen enkele opmerkingen over het proces van 
cultuurvorming zelf. 

Cultuurvorming 
De eerste opmerking is dat normen en waarden 
geen afzonderlijk bestaan leiden, zij hangen samen 
met de zin-bronnen van de cultuur. Hoewel er met 
name onder de post-modernisten velen zijn die de 
betekenis van Grote Verhalen voor de cultuurvor
ming afwijzen, zijn andere cultuurfilosofen het er 
wel over eens dat activering van normen- en waar
denbeleving niet los gezien kan worden van de 
grote inspiratiebronnen van de cultuur. Beklij
vende cultuurvorming is het resultaat van een 
interactieproces tussen mensen die zich ergens voor 
willen inzetten, die zich geïnspireerd weten. Voor 
deze inspiratie zijn in West-Europa het Christelijk 
geloof en het Humanisme de inspiratiebronnen. 
Daarnaast is thans de Neo-gnostiek, onder te ver
delen in New Age-denken en post-modernisme, 
populair. Boeddhisme, Hindoesmeen zelfs Islam en 
Jodendom blijven hier getalsmatig en ook wel naar 
hun aard toch marginale cultuurvormers. 
Een tweede belangrijke overweging is dat cultuur
vorming niet los gezien kan worden van de ont-
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wikkelingen in de economie, de techniek en de 
sociale structuur. Wie een cultuur wil veranderen 
zal ook op deze factoren invloed moeten uitoefe
nen. Voor cultuurverandering is daarom, naast vor
mingsprocessen, wel degelijk ook macht nodig. Dat 
blijkt ook uit het feitelijk verloop van de cultuur
ontwikkeling, zoals die zich in ons land en in West
Europa voltrokken heeft. 
De individualisering van de normen- en waarden
beleving is sinds de jaren '60 in een stroomversnel
ling geraakt. De stroom vloeide echter al langer. 
Algemeen wordt het proces van modernisering 
aangewezen als de eigenlijke drijvende kracht 
daarachter. Dit proces zette aan het einde van de 
Middeleeuwen in en bracht een breuk aan in de 
heidens of christelijk, maar in elk geval religieus 
bepaalde instituties van de West-Europese cultuur. 
Achtereenvolgens ontworstelden de wetenschap, 
de economie, de politiek en andere maatschappe
lijke sectoren zich aan het kerkelijk toezicht en ont
wikkelden hun eigen rationaliteit. De industrialisa
tie en de verstedelijking verbreidden dit proces in 
de vorige eeuw ook buiten intellectuele kringen. 
Mensen maakten zich los van collectiviteiten in hun 
directe omgeving (familie, kerk, bedrijf, dorp} en 
de daarmee verbonden waarden en normen. Zij 
richten zich op grotere verbanden, zoals de vrije 
markt en de staat, terwijl de rechten van de mens 
het daarmee verbonden normen- en waardepa
troon vertegenwoordigen. In Nederland is deze 
popularisering van de secularisatie nog enige tijd 
afgeremd door de verzuiling, die de in een geïndus
trialiseerde samenleving noodzakelijke, grootscha
lige normgebonden instituties verschafte, maar 
sinds de jaren '60 hebben ook de zuilen de ramen 
opengezet. 
De Nederlandse cultuur is thans in belangrijke mate 
geseculariseerd en geïndividualiseerd. Dat wil niet 
zeggen dat mensen niet meer gelovig zijn, maar 
wel dat zij zich niet meer door de kerk of de zuil 
laten voorschrijven hoe zij moeten leven. De nog 
wel aanwezige religiositeit laat zich onderverdelen 
in (1} een dominante binnenwereldlijke filosofie, 
waarbinnen mensen zelf het beste van het leven 
moeten zien te maken; (2} een niet specifiek-chris
telijk transcendentiegeloof, dat als voedingsbodem 
dient voor de populariteit van het New Age-den
ken; (3} het christelijk geloof in de God van Abram, 
Izaäk en Jacob, de vader van Jezus Christus, dat 
door ruim een derde van de bevolking actief wordt 
aangehangen. Deze drie levensbeschouwelijke 
oriëntaties zijn niet wederzijds exclusief, zij over
lappen: zo komt bijvoorbeeld onder kerkleden, met 
name Rooms-Katholieken en Nederlands-Hervorm
den nogal wat New Age-denken en binnenwereld
lijke filosofie voor. Behalve het christelijk geloof 
zijn zij ook niet tot duidelijke leerstelsels uitgekris-
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talliseerd: er is bijvoorbeeld geen sprake van een 
actief humanisme onder de aanhangers van de bin· .. 
nenwereldlijke filosofie. In dit levensbeschouwelijk 
palet moet de voedingsbodem gezocht worden 
voor de normen en waarden van de Nederlandse 
bevolking. 

Kaders voor cultuurvorming 
Deze nadruk op de zin-bronnen van de cultuur wil 
niet suggereren dat een proces van herzuiling op 
gang zou moeten komen. De verzuiling, als nogal 
militante en sociaal gecontroleerde organisatie· 
vorm van onderscheiden levens- en wereldbe· 
schouwelijke segmenten van de bevolking, is voor· 
bij. Evenmin kunnen wij, als wij dat al zouden wil· 
len, terug naar pre-moderne situaties, waarin de 
drager van één levensbeschouwelijke zin-bron, de _, 
kerk, het enige tijd op alle terreinen van het leven 
voor het zeggen had. Belangrijk is wel om de vruch· 
ten van de verzuiling te bewaren en niet het kind 
met het badwater weg te gooien. Want dan res· 
teert alleen de beperkte, overwegend functionele 
rationaliteit van de markt, die zich inmiddels ook is 
gaan uitstrekken over levensterreinen die naar hun 
aard geen koopwaar zijn en dus niet door het 
marktbeginsel behoren te worden geleid, zoals de 
gezondheidszorg, het onderwijs, de media en de 
relaties tussen mensen. Het is de individualisering 
gecombineerd met het oprukken van de commer· 
ciële marktwerking die van de samenleving een 
jungle kan maken: geproduceerd wordt waar 
koopkracht voor is en wie kunnen betalen komen 
aan hun trekken, terwijl de anderen het nakijken 
hebben. Wat op geld waardeerbaar is - en voorzo· 
ver het op geld waardeerbaar is- telt, andere zaken 
worden niet of nauwelijks voortgebracht. 
Wie dit proces wil doorbreken moet de modernise· 
ring zoals die zich heeft voorgedaan, in zijn wortels 
aanpakken, anders blijft het een ethisch reveil in de 
marge. Daarvoor is de samenhang van techniek, 
economie, sociale structuur en cultuur te sterk. Het 
moet erom gaan dat de verzelfstandigde sectoren 
van de samenleving substantiële rationaliteit ver· 
krijgen, als zinvol samenhangende activiteiten 
gericht op het menselijk welzijn gaan functioneren. 
Voor veel liberalen is een dergelijke cultuurstrate
gie niet noodzakelijk, zij vertrouwen op het markt· 
mechanisme als de regulateur van vraag en aan
bod, ook op normatief gebied. Veelal vinden zij dat 
het marktmechanisme nog teveel aan banden 
wordt gelegd. Christenen en gematigde humanis· 
ten hebben meer moeite met de modernisering, 
zoals die zich voltrokken heeft. In die kringen zijn 
dan ook strategieën ontwikkeld voor cultuurveran· 
dering. Zich baserend op het christelijke geloof is 
een weg daartoe gewezen door filosofen als Her· 
man Dooyeweerd en Jacques Maritain. Vanuit een 
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humanistisch engagement is Jürgen Habermas de 
belangrijkste vertegenwoordiger van een alterna
tief. De neo-gnostiek ontbreekt het door zijn 
accentuering van het zelf aan een visie op de 
samenleving, uit die kring komen ondanks plei
dooien voor holisme geen werkbare alternatieven 
voor de gedifferentieerde en gemoderniseerde 
samenleving naar voren. 
Habermas stelt tegenover de functionele rationali
teit van de bureaucratie en de markt de 'communi
catieve rationaliteit' van de gewone leefwereld. 
Cultuurvorming kan zijns inziens het resultaat zijn 
van een niet door macht beheerst debat tussen 
mensen. In dit debat spelen bij hem geen religieuze 
of levensbeschouwelijke vooronderstellingen een 
rol. Mensen bepalen zelf wat zij relevant vinden en 
hoe zij tot overeenstemming komen over wat zij 
waardevol vinden in het leven. In die zin zet hij het 
humanistisch project van de Verlichting verder 
voort en vertrouwt op de inzet van mensen en 
groepen uit de directe leefwereld om de gehal
veerde rationaliteit van bureaucratie en markt te 
completeren. Hoe dit precies moet acht hij dan ook 
een zaak van mensen zelf en hij onthoudt zich 
ervan richtlijnen te geven voor concrete omstan
digheden. Zijn oplossing is vooral te typeren als een 
procedurele discussie-ethiek en in mindere mate 
een substantiële sociale ethiek. 
Dooyeweerd en Maritain daarentegen schetsen 
een veel substantiëler perspectief voor de gemo
derniseerde samenleving. Zij waarderen de maat
schappelijke differentiatie positief en willen niet 
terug naar pre-moderne situaties. Met name de 
eerstgenoemde formuleert voor elke sector van de 
maatschappij een specifieke constellatie van nor
men en waarden. In de marktsector behoort het 
economische aspect, de waarde van de optimale 
aanwending van schaarse produktiemiddelen, lei
dend te zijn. In het onderwijs daarentegen behoort 
het pedagogisch-vormende aspect voorop te staan 
en dienen andere aspecten, zoals het economische, 
daaraan ondergeschikt te zijn. In het gezin dient de 
onderlinge zorg de leidende waarde te zijn. In de 
politiek de publieke gerechtigheid. In de medische 
sector de zorg voor de gezondheid. Elke sector 
dient zich naar zijn eigen leidende waarde te ont
plooien. Daartoe formuleert hij het beginsel van de 
cultuureconomie: voorkomen dient te worden dat 
de leidende waarde van één sector dominant wordt 
in een andere sector. 
De eerste verantwoordelijkheid voor de ontplooi
ing van deze eigen substantiële rationaliteit van de 
afzonderlijke sectoren van de samenleving ligt bij 
de betrokkenen zelf. Allen die gestalte geven aan 
een maatschappelijke sector zijn geroepen om 
door hun activiteiten bij te dragen aan de zinvolle 
samenhang, die deze sector naar zijn aard dient te 
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hebben. Omdat de onderscheiden sectoren van de 
samenleving afhankelijk zijn van elkaars resultaten, 
draagt men aldus ook bij aan het welzijn van de 
samenleving als geheel. Hoewel hier op het eerste 
gezicht een organisch model wordt geschetst, 
omvat de benadering wel degelijk ook concurren
tie en gezonde rivaliteit. Daaraan worden uit 
hoofde van het beginsel van de cultuureconomie 
echter grenzen gesteld met het oog op het func
tioneren van de onderscheiden sectoren naar hun 
eigen substantiële rationaliteit. Duidelijk is dat de 
overheersing van de commerciële marktwerking, 
die kenmerkend is voor de huidige cultuur, in deze 
benadering wordt afgewezen. 

De rol van de politiek 
De rol van de politiek bij de ontwikkeling en hand
having van normen en waarden is een omstreden 
vraagstuk. Van velen mag de staat geen zeden
meester zijn. Tegelijk blijkt uit de - in de inleiding 
van dit artikel gegeven - voorbeelden dat de over
heid niet anders doet dan de levensstijl van de men
sen te trachten te beïnvloeden. De oplossing van dit 
struisvogel-probleem ligt in het begrip 'burgerlijke 
betrekkingen'. Mensen zijn als burger deelgenoot 
van de publiekrechtelijke gemeenschap 'staat'. Hun 
onderlinge relaties in die gemeenschap worden 11 
door de overheid geregeld. Deze burgerlijke 
betrekkingen omvatten niet het gehele samenle-
ven. Er zijn ook normen die niet door de overheid 
worden gesteld, maar door private organisaties. De 
wedstrijdreglementen van sportorganisaties zijn 
daarvan een voorbeeld. Soms worden normen hele-
maal niet door organisaties gesteld, zoals 
omgangsvormen. Dit onderscheid tussen door de 
overheid te normeren burgerlijke betrekkingen en 
private regels voor het samenleven geeft de cul
tuurpolitieke competentie van de overheid goed 
weer. Het Burgerlijk Wetboek zegt dan ook terecht 
dat de wet het huwelijk regelt in zijn burgerlijke 
betrekkingen. Andere aspecten daarvan worden 
bijvoorbeeld bepaald door kerkelijke ethiek, 
tegenwoordig ook door de aanbevelingen van 
humanistische raadslieden, of door gewoonten en 
gebruiken. 
Voorzover het wel om 'burgerlijke betrekkingen' 
gaat is de overheid niet alleen bevoegd, maar ook 
geroepen om normen en waarden te bepalen en te 
handhaven. Deze normen en waarden vormen 
tezamen het ethos van de publieke sector. Dit ethos 
wordt dikwijls vereenzelvigd met de minimale 
moraal van het liberalisme, die bepaalt dat de over
heid de negatieve vrijheid van individuen moet 
beschermen, maar de positieve invulling daarvan 
geheel aan hen dient over te laten. De klassieke 
grondrechten en een vleugje sociale grondrechten 
vormen dan de kern van het ethos van de publieke 



sector. Deze voorstelling van zaken is niet overeen
komstig de werkelijkheid. Het ethos van de 
publieke sector is in feite de resultante van een 
voortdurende strijd tussen de verschillende poli
tieke stromingen, die zijn neerslag krijgt in com
promissen. Zo is de onderwijsvrijheid, zoals die in 
ons land is geregeld, beslist méér dan de minimale 
moraal eist. Zij beschermt niet alleen de negatieve 
vrijheid van individuen, maar stelt levens- en 
wereldbeschouwelijke stromingen ook in staat om 
hun normen en waarden over te dragen en verder 
te ontwikkelen. Het ethos van de publieke sector is 
een vrucht van het debat tussen brede moralen als 
het christelijk geloof, het utilitaristisch liberalisme 
en het gematigde humanisme. Dit ethos ligt niet 
voor eens en voor altijd vast, maar evolueert met de 
politieke strijd mee. In feite vindt het politieke 
gedeelte van het cultuurdebat voortdurend plaats 
in het parlement. Dat is ook een goed motief om de 
politieke partij als organisatie met 
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dracht de leidende waarde is, maar het econo
misch motief, tast zij het beginsel van de cultuur- 1 

economie aan. Door de sociale zekerheid te base
ren op het tweeverdienersmodel maakt zij het 
zorg-aspect van gezinnen ondergeschikt aan het 
verwerven van inkomen uit beroepsarbeid. De 
hier voorgestane optimale moraal bepleit daar
entegen juist dat de overheid bij haar beïnvloe
ding van de verschillende aspecten van maat
schappelijke instituties de leidende waarden van 
die instituties respecteert en haar optreden 
daarop afstemt. 

Hoe moet het debat gevoerd 
worden? 

Volgens de ZOJUist uiteengezette optimale 
moraal van de publieke sector worden de ver- , 
schillende andere sectoren van de samenleving, 
door een juiste regeling van hun burgerlijke 

betrekkingen beschermd in hun 
een visie op de cultuur en de taken 
van de overheid daarbij. met een 
'Groot Verhaal' dus, in ere te hou
den. Er is daarvoor geen alternatief 
te vinden in procedurele verbete
ringen van het politiek systeem, 
zoals het referendum of een direct 
gekozen premier. 

'PartJÏen in ere houden 
mogelijkheden om zich naar hun 
leidende waarden te ontplooien. 
Of en hoe dit concreet gestalte 
krijgt is verder een zaak van de 
betrokkenen zelf. In de burger
lijke betrekkingen liggen zowel 
de mogelijkheden als de grenzen 
voor overheidsbeïnvloeding van 

als organisaties met visie 

op de cultuur en de 

overheid' 

De christen-democratie is als een 
belangrijke politieke vleugel van 
de brede christelijke moraal, geen voorstander 
van de minimale moraal van het liberalisme, maar 
ook niet van de maximale moraal van het Mid
deleeuwse christendom, die met een beroep op 
het sacrale karakter ervan theocratisch werd 
opgelegd. Zij opteert vóór een optimale moraal. 
Deze behelst een visie op de positieve vrijheid, 
welke binnen de bevoegdheden van een over
heid, die zich laat leiden door de waarde van de 
publieke gerechtigheid (hetgeen onder meer een 
voorkeur voor de democratische en sociale rechts
staat met zich meebrengt}, gestalte dient te krij
gen. En die langs democratische weg, via het 
overtuigen van andersdenkenden, nagestreefd 
wordt. In deze optimale moraal heeft de politiek 
een rol bij het handhaven van het beginsel van de 
cultuureconomie. Via wettelijke regelgeving 
beïnvloedt de overheid het juridisch aspect dat 
aan elke institutie verbonden is. Door middel van 
financiële instrumenten (heffingen, subsidies) 
beïnvloedt zij het economisch aspect en door mid
del van voorlichting beïnvloedt zij het morele 
aspect. De overheid oefent aldus een grote 
invloed uit op de samenhang van de verschillende 
aspecten die aan instituties verbonden zijn. Bij
voorbeeld door het toelaten van omroep- en 
onderwijssystemen waarin niet de cultuurover-
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de cultuur. Een minister die nog 
verder gaat en uitspraken doet 

over hoe mensen zich hebben te gedragen valt in 
Nederland al snel hoongelach (Aiders pleidooi 
voor de gemeenschappelijke wasmachine) of pro
test (Dales en de fundamentalistische scholen, De 
Vries en het CAO-overleg) ten deel, ook al kunnen 
zulke uitspraken mensen ook wel aan het denken 
zetten (Brinkman en de zorgzame samenleving). 
De overheid neemt dan eigenlijk op voet van 
gelijkheid deel aan het private cultuurdebat en 
appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid, 
die al of niet is neergelegd in een beroepscode 
(Hirsch Bali in en de zwart geld witwassende fisca
listen). Hoewel de overheid dan niet bevoegd is 
tot ingrijpen, is het uitlokken van zelfregulering 
wel een belangrijk middel om cultuurvorming te 
bevorderen. Zelfregulering overstijgt de individu
alisering, want bij regulering moeten keuzen 
gemaakt worden en keuzen vergen gemeen
schappelijke criteria, normen dus. 
Het is zeker niet uitgesloten dat de vrije maat
schappelijke cultuurvorming niet verloopt vol
gens de zedelijke verwachtingen, zoals die in de 
verschillende brede moralen liggen opgesloten. 
Ook al maakt het overheidsbeleid keuzevrijheid 
inzake de rolverdeling binnen het gezin mogelijk, 
dan nog is het mogelijk dat de ouders zelf de 
balans tussen zorg en inkomensverwerving laten 
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uitvallen ten gunste van het economische aspect 
en ten nadele van het zorg-aspect. Hetzelfde 
geldt voor omroepen, bijklussende universiteiten 
en ziekenhuizen, die het gewin voorrang verle
nen boven hun eigenlijke leidende waarden en 
normen. Ook in de economische sector kan de 
legitieme leidende waarde ten onrechte voor
rang krijgen boven zaken die naar hun aard niet 
primair koopwaar behoren te zijn. Het opkopen 
en opsplitsen van bedrijven ten behoeve van 
winstgevende doorverkoop van bedrijfsonderde
len en de internationale valutaspeculatie zijn 
daarvan voorbeelden. 
Het ligt dan voor de hand dat mensen die een 
bepaalde cultuurstrategie voorstaan, zich bunde
len in private verbanden en op die wijze trachten 
om het beleid in maatschappelijke instituties te 
beïnvloeden. Vroeger waren dat de zuil-organisa
ties, tegenwoordig zijn het de actiegroepen, de 
nieuwe sociale bewegingen en de 
Raad van Kerken. Nadeel van deze 
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van mondigheid, solidariteit en tolerantie is daar 
geen sprake. Veeleer hebben wij sinds de teloor
gang van de sociaal-democratie als wereldbe
schouwelijke stroming te maken met een geïndi
vidualiseerd deel van de bevolking dat minstens 
even gevoelig is voor de afgoden van de Con
sumptie, de Natie of voor de neo-gnostiek als 
voor de waarden van het humanisme. In de 
gebrekkige organiseerbaarheid van deze Neder
landers ligt een belemmering voor een actieve 
cultuurvorming gebaseerd op andere dan de 
christelijke zinbron. Het zou van grote betekenis 
zijn als in die hoek succesvolle pogingen tot her
stel van gemeenschappelijk normen- en waarden
besef gedaan zouden worden. Vooralsnog ver
hindert het accent op de individuele zelfont
plooiing en het daar al snel bij opkomende relati
visme de introductie van zo een ethiek. Een wer
kelijke cultuurstrategie is er, anders dan de pro-

cedurele discussie-ethiek van 

laatste vormen, in tegenstelling 
tot de eerste, is dat zij geen deel 
uitmaken van de instituties zelf en 
er van buiten tegen ageren. Dat 
heeft de charme van het geen 
compromissen hoeven sluiten, 
maar het nadeel van de machte
loosheid, die in overdreven harde 

'Individualisering in 
Habermas, nog niet ontwikkeld, 
ook al zijn er in de sociaal-demo
cratische intellectuele achterban, 
bijvoorbeeld bij Van Asperen, wel 
aanzetten voor een nee-Aristote
lische ethiek te vinden, die uit
zicht bieden op het overstijgen 
van de individualisering. Afge-

combinatie met commer-

cie maken van samenleving 

een jungle' 

actie of apathie kan ontaarden. 
Men kan zeggen wat men wil van de verzuiling, 
maar het was voor de dragende groepen op zich
zelf wel een geslaagde lange mars door de insti
tuties, waar de actiegroepen en nieuwe sociale 
bewegingen niet toe in staat zijn. Meer heil zie ik 
in de verenigingsvorm van belanghebbenden, die 
binnen de instituties poot aan de grond proberen 
te krijgen. Die weg wordt door sommige actie
groepen wel bewandeld, bijvoorbeeld als zij via 
aandelenbezit het beleid van multinationals pro
beren te beïnvloeden. Ook het bestaan van een 
christelijke vakbeweging is in dit licht zeker geen 
anachronisme uit de tijd van de verzuiling. 
In feite ligt de crisis van de normen- en waarden
ontwikkeling niet zozeer in de christelijke stro
ming. Daar zijn veel verbanden die ook in de post
verzuilde samenleving hun cultuurvormende rol 
spelen. Te wijzen valt op het Convent van Chris
telijk-sociale organisaties en het Verband van 
Katholiek Maatschappelijke Organisaties. De ver
splintering is aan de christelijke stroming niet 
voorbij gegaan, maar heeft veel harder toegesla
gen in het niet-christelijke deel van de samenle
ving. Het Humanistisch Verbond mag de niet-ker
kelijke Nederlanders dan wel claimen als zijn 
natuurlijke achterban, maar van een actief huma
nisme gebaseerd op de bijbehorende waarden 
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wacht moet worden in welke rich-
ting de voormalige sociaal-demo

cratie als een belangrijke vertegenwoordiger van 
het humanisme, zich ontwikkelt. Kiest men voor 
Habermas dan ligt een ontwikkeling richting D66 
en verdere individualisering voor de hand. Kiest 
men voor het nee-Aristotelisme dan kan er een 
zelfstandige stroming blijven bestaan, die ook 
buiten de overheidssfeer een cultuurvormende 
invloed heeft die de individualisering overstijgt. 

Samenvatting 
Het cultuurdebat gaat een nieuwe fase in. De 
paradoxen van de modernisering worden in 
brede kring ingezien. Zij waren ook al geruime 
tijd geleden voorspeld. Thans komt het erop aan 
een politiek te voeren die zinvolle samenhangen 
in de gemoderniseerde en gedifferentieerde 
samenleving mogelijk maakt. Voor dergelijke zin
volle samenhang zijn normen- en waardenpatro
nen nodig, die geïnspireerd worden door de zin
bronnen van de Westerse cultuur, christelijk 
geloof en gematigd humanisme. De cultuurpoli
tieke bevoegdheid van de overheid in een demo
cratische en sociale rechtsstaat kan worden geba
seerd op een optimaal publiek ethos, dat verder 
reikt dan de minimale moraal van het liberalisme. 
Deze bevoegdheid is even essentieel als beperkt, 
het gaat er niet om een staatsmoraal op te leg-
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gen. Dit publieke ethos is de resultante van het 
politieke cultuurdebat, zoals dat tussen politieke 
partijen als dragers van Grote Verhalen gevoerd 
wordt. De christen-democratie opteert in dit 
debat voor een politiek die de doorwerking van 
de leidende waarden van de verschillende maat
schappelijke sectoren beschermt en bevordert en 
aldus mogelijkheden schept om de dominerende 
functionele rationaliteit van het technisch-com
merciële denken in allerlei maatschappelijke sec
toren te doorbreken. 
Buiten de bevoegdheidssteer van de overheid 
wordt deze cultuurvorming beïnvloedt door 
maatschappelijke groeperingen, professionele 
elites vaak. Zij dienen daarbij te worden gebon
den door hun beroepscodes, waarop bij zelfregu
leringsprocessen een beroep moet kunnen wor
den gedaan. Tegelijk ligt er een verantwoorde
lijkheid voor alle betrokkenen in de verschillende 
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sectoren van de maatschappij om de zinvolle 
samenhang van de daar ontwikkelde activiteiten 
zelf gestalte te geven. Institutionele beïnvloe· • 
dingsmogelijkheden lijken daartoe effectiever 
dan ageren van buitenaf. Het benutten daarvan 
vergt vaak langdurige inzet, die het eigen belang 
op korte termijn te boven gaat. Christelijk geloof 
en gematigd humanisme bieden daartoe betere 
inspiratiebronnen dan de populaire nee-gnos
tiek, die door zijn nadruk op het innerlijke zelf 
aan een sociale ethiek niet toekomt. Vooral voor 
het gematigd humanisme ligt er na de teloorgang 
van de sociaal-democratie als maatschappelijke 
stroming een taak om tot actieve cultuurvorming 
over te gaan. 

Kees Klop is plaatsvervangend directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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De liberale moraal van 
de non-moraal 

Soms is het wel makkelijk om een christen-demo
craat te zijn. Stel dat je een artikel over politiek en 
moraal zou moeten schrijven. Als 
christen-democraat kun je dan een-

individuen, althans niet zolang de rechtsregels 
niet worden overtreden. 

In de tweede plaats bestaat er 
niet een of andere liberale doc

voudigweg verwijzen naar de vier 
uitgangspunten die in zowat elk 
CDA-document opduiken: publieke 
gerechtigheid, gespreide verant

Gerry van der List 

VVD 

trine die helder aangeeft hoe 
men zich moet opstellen inzake 
morele kwesties. Sterker nog: 
het liberalisme kent diverse 

woordelijkheid, rentmeesterschap 
en solidariteit. Vervolgens klaag je 
dat de mensen in de westerse 
samenlevingen door de voortschrij-

THEMA 
intellectuele tradities die uiteen
lopende antwoorden plegen te 
geven op vragen van politiek-

dende liberalisering en individuali-
sering steeds meer van God en van elkaar los 
raken en tot slot bepleit je een actieve strijd 
tegen het verval van normen en waarden. Mis
schien geef je wel niet exact aan hoe je solidari
teit over materialisme laat zegevieren, hoe je 
ervoor zorgt dat de mensen 'hernieuwd omzien 
naar elkaar', zoals dat in het CDA-ontwerp-ver
kiezingsprogramma zo mooi heet, maar je hebt in 
ieder geval een sympathiek en (ogenschijnlijk) 
duidelijk betoog gehouden. 
Voor een liberaalligt het allemaal wat moeilijker. 
In de eerste plaats is tolerantie een belangrijke 
waarde in het liberale denken. Vanwege hun 
principiële verdraagzaamheid staan liberalen hui
verig tegenover paternalisme, tegenover het 
optreden van de staat als zedenmeester. Omdat 
zij het individu een zo groot mogelijke keuzevrij
heid willen gunnen, zijn zij geneigd de wenk
brauwen te fronsen bij het vernemen van tirades 
tegen 'krankzinnige consumptiegoederen' en 'de 
wereld van Nike en Mountainbike' (zie de inlei
ding bij dit thema van Marius Ernsting). Waarom 
zou men burgers kritiseren als zij besluiten hun 
geld te besteden aan dure sportschoenen? Wie 
bepaalt welke consumptiegoederen 'krankzin
nig' zijn? Een liberaal durft al met al niet zo gauw 
uitspraken te doen over het morele gedrag van 

<( 

<( 
a: 
0 

~ 

z 

>-

0 

morele aard.1 Zo is er de klas
siek-liberale traditie volgens 

welke het individu zo veel mogelijk met rust gela
ten moet worden. Het gaat er in deze visie om de 
negatieve vrijheid - het gebied waarin men zon
der gestoord te worden door anderen kan han
delen -te maximaliseren. Later heeft zich echter 
ook een andere denkrichting binnen het libera
lisme ontwikkeld, het zogenaamde ontplooiings
libera/isme waarin positieve vrijheid centraal 
staat. In positieve zin is iemand vrij als hij eigen 
baas is, als hij in staat is grotendeels zijn eigen 
leven te bepalen, als bij hem zijn 'hogere natuur' 
de overhand heeft. Volgens de liberalen die het 
ontplooiingsdenken aanhangen, heeft de over
heid een belangrijke taak bij het opvoeden van 
mensen tot morele wezens. 
Het zal duidelijk zijn dat het mede afhankelijk is 
van de traditie waarin een liberaal zich het best 
thuisvoelt, hoe hij aankijkt tegen de relatie tussen 
politiek en moraal. In de praktijk blijken de twee 
tradities trouwens niet zo sterk gescheiden. Zo 
kan men Frits Bolkestein in veel opzichten zien als 
een typische vertegenwoordiger van het klassieke 
liberalisme.2 Toch heeft de politiek leider van de 
VVD in diverse toespraken en artikelen uitge
haald tegen 'het gewoon jezelf zijn'-denken en 
heeft hij burgers opgeroepen hun talenten te 
ontwikkelen en zich in te zetten voor elkaar, een 
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moralisme dat past in het ontplooiingslibera
lisme. De man die de leus 'Gewoon jezelf zijn' 
heeft bedacht, Rudolf de Korte, spreekt in zijn 
boek(je) Naar een vrije samenleving over zelfver
werkelijking als een nastrevenswaardig politiek 
ideaal. Hij gewaagt zelfs van mensen die meer 
geslaagd en volledig zouden zijn dan anderen3, 
een kwalificatie waarvan politici zich in de ogen 
van klassieke liberalen beter kunnen onthouden. 
In hoeverre een overheid mensen 'gewoon zich
zelf' kan en moet laten zijn en in hoeverre zij het 
recht en de plicht heeft burgers moreel besef bij 
te brengen, dat is een vraag die liberalen ver
deeld houdt. Omdat van 'het' liberale standpunt 
niet gesproken kan worden, draagt een liberale 
beschouwing over politiek en moraal noodzake
lijkerwijs een persoonlijk karakter. In het navol
gende zal ik duidelijk maken welke liberale 
opvatting mijn voorkeur heeft. Vervolgens ga ik 
in op de kritiek op deze overtui-
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independent of any particular conception of the 
good life, or of what gives values to life' (poli· .. 
tieke besluiten dienen als het maar even kan, los 
te staan van opvattingen over wat een goed leven 
of de waarden van het leven zouden moeten 
zijn), schrijft Ronald Dworkin5 en vindt in dit 
opzicht filosofen als John Rawls en Bruce Acker· 
man aan zijn zijde. 

De analogie met het onderscheid tussen positieve 
en negatieve vrijheid is evident. 
-De formele rechtvaardiging van de liberale staat 
en het idee van negatieve vrijheid vloeien voort 
uit de constatering dat er geen objectieve criteria 
bestaan aan de hand waarvan men de waarde van 
levenswijzen kan beoordelen. Om het opdringen 
door mensen van de eigen subjectieve voorkeur 
voor bepaalde manieren van leven aan anderen 
te beperken, moet de staat het individu een zo 

groot mogelijke vrijheid gunnen 
ging en geef ik aan wat de impli
caties van de (dat wil zeggen: 
mijn) liberale visie zijn voor de 
Nederlandse politiek van alledag. 

Liberalenstaan huiverig 
om zijn eigen doeleinden na te 
streven. 
-De inhoudelijke rechtvaardiging 
van de liberale staat en het idee 
van positieve vrijheid daarente· 
gen komen voort uit het poneren 
van een ideaalbeeld waaraan 
mensen moeten voldoen om 

tegenover paternalisme, 

Twee vormen van 
liberalisme 

tegenover de staat als 
zedenmeester 

Het onderscheid tussen klassieke 
liberalen en ontplooiingsliberalen 
sluit aan bij een verhelderende 
tweedeling die Willam Galsten heeft gemaakt. 
Volgens Galston kan men twee methoden onder
scheiden om een liberale staat te rechtvaardigen. 
Bij de eerste methode, de inhoudelijke rechtvaar
diging, rechtvaardigt men een liberale staat 
omdat deze het best bepaalde deugden zou 
bevorderen. Sommige levenswijzen en doelein
den zijn superieur aan andere. Bij liberalen van 
John Stuart Mill tot Brian Barry komen wij die 
opvatting tegen. Liberalisme berust op een con
ceptie van een goed leven, zegt Barry, 'a life of 
self-mastery, self-expression, active pursuit of 
knowledge, unhesitating acceptance of moral 
responsibility' (een leven van autonomie, eigen 
creativiteit, het actief verwerven van kennis en 
het zonder aarzelen accepteren van morele ver
antwoordelijkheid).4 
Volgens de tweede methode, de formele recht
vaardiging, is een liberale staat niet wenselijk 
omdat hij een bepaalde levenswijze propageert, 
maar juist omdat hij dit nalaat. De liberale staat 
moet conflicten tussen burgers oplossen, tirannie 
en overheersing bestrijden en een zeker niveau 
van welvaart, veiligheid, enzovoorts verschaffen. 
Maar wat betreft de waarde van levenswijzen en 
doeleinden van burgers is de staat neutraal: '( ... ) 
politica! decisions must be, so far as possible, 
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waarlijk mens te zijn. De liberale 
staat moet dit ideaalbeeld uitdra· 

gen en de zelfverwezenlijking van mensen bever· 
deren. 

Mij lijkt dat het serieus nemen van individuele 
autonomie en vrijheid als belangrijke liberale 
waarden leidt tot het omhelzen van het formele 
rechtvaardigheidsbegrip. Het is, zoals filosofen 
als Karl Popper en lsaiah Berlin hebben betoogd, 
nogal gevaarlijk als de overheid in haar streven 
mensen gelukkig te maken en hun 'zelf' te laten 
verwezenlijken, één bepaalde conceptie van wel· 
zijn aan haar burgers opdringt. Of mensen zich 
ontplooien, gaat de staat niet aan. Dat zoeken ' 
die mensen zelf maar uit.6 

Liberale neutraliteit en liberaal 
antipaternalisme 

De ethicus Musschenga heeft drie redenen onder· 
scheiden op grond waarvan liberalen de opvat· 
tingafwijzen dat een persoon door anderen of de 
overheid voorgeschreven kan worden wat goed 
leven is. 1. Goed leven is een zaak van innerlijke 
overtuiging. 2. Wat goed leven voor de één is, 
hoeft dat nog niet altijd voor een ander te zijn, 
want mensen verschillen van elkaar. 3. Opvattin· 
gen over goed leven staan altijd open voor dis· 
cussie en herziening: er is niemand die de ware 
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kennis heeft over wat goed leven isJ 
De liberale moraal is omschreven als een moraal 
die - bij ontstentenis van door allen gedeelde 
opvattingen over het goede leven - overeenstem
ming tracht te bewerkstelligen over noodzake
lijke voorwaarden van ieders individuele invulling 
daarvan. Hierin zit de neutraliteitsthese die ken
merkend is voor het (klassieke) liberale denken, 
vervat: als mensen het oneens zijn over concep
ties van het goede leven, als het in aller belang is 
om de conflicten die daaruit voortkomen onge
daan te maken of althans te temperen, en als men 
aan niemand een bevoorrechte positie wil geven 
bij het invullen van die gemeenschappelijke 
moraal, dan mag die moraal niet bij voorbaat een 
van die concepties van het goede leven bevoor
delen en dient zij dus neutraal te zijn tegenover 
al die concepties.B 
De liberale moraal (dat wil zeggen: de moraal van 
de klassieke liberalen, niet die van 
de ontplooiingsliberalen) impli-

29 

tekort schiet bij het sturen van een maatschappij 
en bedenkelijke gevolgen heeft voor het zede
lijke peil van de samenleving. Een doorn in het 
oog van conservatieven bijvoorbeeld vormt het 
relativisme van de liberale maatschappij. Libera
len, schrijft de Amerikaanse conservatief Hallo
weil in The decfine of liberalism as an ideology, 
missen een geloof in de absolute waarde van 
bepaalde beginselen. Zonder een geloof, een dui
delijke ideologie, is het liberalisme niets meer dan 
een lege huls. Een andere Amerikaanse conserva
tief, Buckley, deelt deze mening. In zijn boek met 
de veelzeggende titel Up from liberalism stelt hij 
dat liberalen te weinig een heilsboodschap uit
dragen. Het liberalisme slaagt er, door de zwakte 
van zijn overtuigingen, niet in het maatschappe
lijke leven richting te geven. Het liberalisme 
heeft, in tegenstelling tot het communisme, geen 
helder programma en de liberale democratie met 

al haar procedure regels ont
breekt het aan 'the faith, the 
opiate, the stimulant' (de bezieceert eveneens het beginsel van 

het nonpaternat isme. Dit principe 
houdt in dat de overheid niet zon
der iemands toestemming en 
zeker niet expliciet tegen diens 
wil mag ingrijpen in diens hande
lingsvrijheid, eenvoudigweg 

Burgerschap hard op weg ling, geestdrift en inspiratie) die 
communisten wel kunnen bie

het hoera-begrip Van jaren den.11 Door het tekort aan stu-

negentig te worden rend vermogen van de overheid 
en het gebrek aan sociaal alge
meen aanvaarde zedelijke waar
den, gaat de economische voor
uitgang die een liberale samenle-

omdat zij denkt dat zij beter weet 
wat goed voor hem is dan hij zelf. 
Wat goed voor iemand is, mag hij zelf uitmaken. 
Natuurlijk, zo geeft Musschenga het liberale 
standpunt weer, doet iedereen weleens iets 
onverstandigs, maar het is nog altijd beter in vrij
heid iets onverstandigs te doen - daarvan kan 
men leren -dan gedwongen iets goeds.9 

De vrijheid van burgers is ook voor liberalen uiter
aard niet absoluut. De overheid mag en moet 
wetten uitvaardigen die dienen te verhinderen 
dat de vrijheid van de één ten koste gaat van een 
ander en maakt tevens wetten die gericht zijn op 
de verwezenlijking van publieke goederen. Daar
naast gebruikt de overheid haar sanctiemacht 
door boetes en vrijheidsstraffen op te leggen. 
Rechtvaardigingsgrond voor dit ingrijpen in 
iemands vrijheid biedt het harm principle. Dit 
schadebeginsel stelt dat de overheid gerechtigd is 
in te grijpen in het handelen van burgers en hun 
organisaties als die ongerechtvaardigde schade 
hebben toegebracht aan de belangen van ande
ren of dat dreigen te doen.1o 

Kritiek op de liberale moraal 
1Er zijn nogal wat denkers die de liberale moraal, 
zoals hierboven geschetst, enigszins armoedig 
vinden. Zij menen dat de liberale neutraliteitsidee 
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ving bewerkstelligt, gepaard met anomie, des
oriëntatie en geestelijke anarchie, vinden de con
servatieven. 
Soortgelijke kritiek op de liberale samenleving 
valt te vernemen uit de mond van de 'communi
taristen', een groep denkers die in de - Ameri
kaanse - politieke filosofie aan de weg timmert. 
De vertegenwoordigers van het communitarisme, 
het gemeenschapsdenken, zijn van mening dat de 
Verlichting nu definitief failliet verklaard kan 
worden. Van het oude ideaal van de menselijke 
zelfontplooiing is niets terecht gekomen: in de 
moderne samenlevingen overheersen vervreem
ding, een verpletterend gevoel van leegte en de 
bekrompen cultuur van het narcisme, en nemen 
cynisme en egoïsme de plaats in van broeder
schap en gemeenschapszin.12 Deze communitaris
tische kritiek wordt in Nederland vooral ver
woord door de christen-democraten, die menen 
dat door het teloor gaan van de traditonele ver
banden het individu steeds meer op zichzelf 
wordt teruggeworpen met alle nadelige gevol
gen van dien (toenemende criminaliteit, zeden
verwildering, eenzaamheid en soortgelijke 
ellende). Tegenover het materialisme en individu
alisme van de door eigenbelang voortgedreven 
liberale samenleving stellen de christen-democra-
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ten, net als de communitaristen, een gemeen
schapscultuur, gedomineerd door hoogstaande 
beginselen als broederschap en gerechtigheid. 

Liberaal verweer 
Snijdt de kritiek op de liberale moraal en de libe
rale maatschappij veel hout? Liberalen reageren 
doorgaans op de bezwaren door allereerst de 
ernst van de door conservatieven, christen-demo
craten en communitaristen gehekelde sociale des
integratie te relativeren.B Zo blijkt uit een onder
zoek van medewerkers van de Wetenschappelijke 
Raad voor Regeringsbeleid en de Landbouwuni
versiteit Wageningen dat de opkomst van wat 
wel 'de calculerende burger' wordt genoemd, 
niet betekent dat mensen minder relaties aan
gaan. Ook mensen die een grote geestelijke en 
economische zelfstandigheid hebben verworven, 

gezinnen of 
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gen eerder een verdienste dan een tekortkoming. 
Gevoelens van zinloosheid, persoonlijke geloofs- • 
crises, eenzaamheid, dat zijn alle wezenlijke pro
blemen, maar zij horen niet thuis op de politieke 
agenda. 
De liberale moraal ontbreekt het wellicht aan 
luister omdat zij geen gerechtigheid in het voor
uitzicht stelt, maar slechts een modus vivendi 
voor verschillende doeleinden nastrevende indivi
duen. In een bepaald opzicht, schrijft Jacobs, is 
deze politieke moraal neutraal te noemen: zij 
kiest geen partij voor controversiële waarden. 
Maar in een ander opzicht is zij niet neutraal; zij 
is gebaseerd op de waarde van het zich zonder 
dwang, of zonder indoctrinatie, of willens en 
wetens, bekennen tot persoonlijke waarden.14 
Deze vrijheid is het waard verdedigd te worden 
tegen (overheids}instanties die de autonomie van 
het individu willen inperken in hun streven de 

mensen gelukkig te maken. 
blijken zich te willen binden in 
andere relaties. Aan hun gemeen
schapszin geven zij uiting door 
deel te nemen in de milieu-bewe
ging, mensenrechtengroeperin
gen of andere maatschappelijke 
organisaties. Individualisering, 
die kenmerkend is voor de libe
rale samenleving, en solidariteit 
sluiten elkaar geenszins uit. Uit 
welbegrepen eigenbelang zoe-

De enige maatschappelijke Wat te doen? 
De voorafgaande bespiegelingen 

plicht van een burger hebben een nogal hoog abstrac
tieniveveau, maar ze geven al wel 
aan dat liberalen (zoals ik} in de 
praktijk betrekkelijk huiverig 
staan tegenover paternalistisch 

is zich aan rechtsregels 

houden. 

ken mensen elkaar in allerlei 
maatschappelijke verbanden op. 
Liberalen zullen er ook op wijzen dat het streven 
naar eigenbelang dat de critici van het liberalisme 
afkeuren, niet per se slecht is. Mensen die hard 
werken om carrière te maken, produceren vaak 
zeer waardevolle zaken. Het opleggen van soli
dariteit en altruïsme van bovenaf, zoals dat werd 
geprobeerd door communistische regimes, heeft 
vaak desastreuze gevolgen voor de inzet en moti
vatie van mensen. Als er ergens apathie en ver
vreemding heersten, dan was dat wel in de com
munistische landen. 
Veel van de kritiek op de liberale moraallijkt zich 
te richten op de diverse soorten onlustgevoelens 
waarmee de evolutie van de westerse samenle
ving blijkbaar gepaard gaat. Het vervelende van 
problemen als eenzaamheid, verveling en derge
lijke is dat ze nogal vaag zijn en moeilijk bestrijd
baar. Idealiter zou een staat of een gemeenschap 
er voor zorgen dat alle burgers gelukkig zijn, 
maar praktisch is dit onmogelijk. Geluk hangt 
voor een groot deel af van velerlei niet of nau
welijks beïnvloedbare existentiële factoren en is 
bovendien een zeer persoonlijke aangelegen
heid. In tegenstelling tot conservatieve denkers 
als Halloweil en Buckley achten liberalen terug
houdendheid om een heilsboodschap uit te dra-
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optreden van de overheid om het 
zedelijk peil in de samenleving te 

verhogen. Wantrouwig zijn liberalen bijvoor
beeld jegens het zogenaamde republikanisme, 
een politiek-filosofische traditie die het belang 
van burgerschap onderstreept. Burgerschap, 
heeft de bestuurskundige Bovens geschreven, is 
hard op weg het hoera-begrip van de jaren 
negentig te worden. De redacteuren van het Jaar
boek 1991 van het blad Beleid en Maatschappij, 
geheel gewijd aan hedendaags burgerschap, mer
ken op dat 'Hebt burgerzin!' voor het komende 
decennium dè boodschap van het Binnenhof zal 
zijn_15 
Volgens de aanhangers van het republikanisme 
komt een mens pas werkelijk tot geestelijke was
dom als hij zich inspant voor het algemeen 
belang. Van burgers kan verlangd worden dat zij 
deelnemen aan het publieke leven om de funda
mentele vrijheden en rechten van een democrati
sche samenleving te beschermen_ Wat liberalen 
stoort aan dit morele appèl op de burger (een 
appèl dat trouwens vaak een falend overheidsbe
leid moet toedekken}, is het paternalisme. De 
burger weet zelf blijkbaar niet wat goed voor 
hem is en moet worden aangezet tot (politieke) 
activiteiten waar hij geen zin in heeft. Het grote 
nadeel van dit stimuleren van politieke participa
tie is dat men de vrijheid beknot om niet te parti-
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ciperen. Het kenmerkende van een liberale demo
cratie is dat burgers de mogelijkheid hebben om 
hun mening te ventileren en in de gelegenheid 
worden gesteld aan politieke besluitvorming deel 
te nemen. Dit wil echter geenszins zeggen dat 
burgers een (morele) plicht zouden hebben zich 
met politiek in te laten. In een liberaal-democra
tische staat heeft men het recht politiek onver
schillig te zijn; de enige maatschappelijke plicht 
die een burger heeft, is zich aan de rechtsregels 
houden.16 

Nu die rechtsregels ter sprake komen: hier ligt in 
liberale ogen de belangrijkste taak voor politici 
bij het beïnvloeden van de publieke moraal. Bol
kestein heeft de minister van Justitie weleens 
voorgehouden dat hij niet moet moraliseren, 
maar boeven moet vangen. Dit is kernachtig uit
gedrukt waar het liberalen om gaat. De overheid 
moet toezien op de naleving van rechtsregels en 
dient mensen die deze regels overtreden, te straf
fen. 
Een groot voordeel van de permissive society 
zoals die zich sinds de jaren zestig heeft ontwik
keld, is de toegenomen verdraagzaamheid. Uit
zonderlijke kleding, excentriek optreden, seksu
ele experimenten, afwijkende samenlevingsvor
men, het zijn dingen waarvoor tegenwoordig 
gelukkig veel meer ruimte bestaat dan in de jaren 
vijftig. Het vervelende evenwel is dat ook de 
tolerantie jegens mensen die de heersende 
rechtsregels overtreden, is gegroeid. Criminelen 
kregen lichte straffen en werden als 'slachtoffers 
van de maatschappij' betrekkelijk vriendelijk 
bejegend, misbruik van sociale voorzieningen 
werd met de mantel der liefde bedekt, uitbrei
ding van het justitiële apparaat werd overbodig 
geacht, mensen die zich zorgen maakten over de 
toenemende criminaliteit, kregen te horen dat ze 
verkeerde krant lezen, enzovoorts. Het is deze 
uitholling van de rechtsstaat die fnuikend is voor 
de publieke moraal; zodra mensen het idee krij
gen dat misbruik en misdaad niet meer worden 
bestraft, bevindt de maatschappij zich op een hel
lend vlak. In plaats van op allerlei terreinen (zo nu 
en dan volstrekt overbodige) regeltjes en regels 
uit te vaardigen, doet de overheid er verstandig 
aan zich te concentreren op de naleving van de 
echt belangrijke regels. In liberale ogen dient de 
overheid minder te doen, maat moet ze de din
gen die ze doet, wel goed doen. 
Een andere mogelijkheid voor 'de' politiek de 
publieke moraal ten goede te beïnvloeden, is het 
stellen van strengere eisen aan mensen die een 
beroep doen op de gemeenschap. Terwijl de over
heid zich zo veel mogelijk dient te onthouden van 
bemoeienis met het privé-leven van burgers, mag 
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zij bijvoorbeeld gerust meer eisen van diegenen 
die van een bijstandsuitkering leven. Een storm 
van verontwaardiging stak onlangs op toen 
bekend werd dat voor vacatures bij de Amster
damse trams nauwelijk belangstelling bestond 
onder werklozen. Die opwinding was begrijpelijk 
en terecht. Wanneer er in Nederland honderd
duizenden werklozen zijn en zich toch niet vol
doende mensen aanmelden voor enkele weini
geisende vacatures, is er iets grondig mis. Het 
dwingen van werklozen (met als sanctie een 
mogelijke inhouding van hun uitkering) om seri
eus op zoek te gaan naar een baan en zich serieus 
voor te bereiden op werk (bijvoorbeeld door het 
volgen van (taal)cursussen), is een eerste beschei
den stap om de verloedering van de arbeidsmo
raal weer enigszins terug te draaien. Als de inwo
ners van Nederland inderdaad 'calculerende bur
gers' zijn geworden, moet hun door de overheid 
voorgehouden worden dat zij niets voor niets krij
gen. 
Ook een niet onbelangrijk middel voor politici om 
iets aan de publieke moraal te doen, is het orde 
op zaken stellen in eigen huis. Het is mooi om 
Brinkman de waarde van ouderwetse deugden als 
zuinigheid en spaarzin te horen verdedigen, maar 

11 
het doet wat ongeloofwaardig aan dergelijke 
geluiden te vernemen uit de mond van politici die 
verantwoordelijk zijn geweest voor een enorme 
groei van de staatsschuld en het financieringste-
kort. Het is ook mooi om in het CDA-verkiezings
programma een pleidooi voor soberheid en het 
doorhakken van knopen te lezen, maar het is jam-
mer te moeten constateren dat de christen-demo
craten een centrale rol hebben gespeeld in rege
ringen die de bureaucratisering, de 'stroperig-
heid' en de besluiteloosheid in de politiek aller-
minst hebben doen afnemen. 
In hun boekje over 'macht, moraal en politiek' 
stellen Paul Kuypers en Geert Mak dat het gewe
ten van vaderlandse politici vooral gericht lijkt op 
de meest fundamentele levensvragen. 'In Holland 
staan de partijprogramma's en beschouwingen 
van politieke voormannen vol over de grote 
waarden van het leven. Stichtelijkheid is troef. 
Politieke moraallijkt in Nederland zowel bij links 
als bij rechts een vorm van zondagsheiliging. 
Door de week mag je doen wat je wilt, als je zon
dags je nette pak maar aantrekt en je onder het 
gehoor van de dominee of pastoor verzamelt.'17 
De Nederlandse burger heeft echter weinig 
behoefte aan stichtende beschouwingen. Hij wil 
dat de politici gewoon hun werk goed doen en 
het land op een financieel verantwoorde, doel
matige en democratische wijze besturen. 
In zijn inleiding tot dit nummer stelt Ernsting vast 
dat vandaag de dag een hele stoet politici het 



land intrekt om de moraal te prediken. Het zal 
inmiddels duidelijk zijn dat liberalen daar weinig 
heil van verwachten. Dergelijke missies, die 
meestal getuigen van een overdreven geloof in 
de maakbaarheid van de samenleving en de 
manipuleerbaarheid van de burger, dienen maar 
al te vaak om een tekortschietend overheidsbe
leid te maskeren. Van burgers mag verwacht wor
den dat ze zich aan de rechtsregels houden. De 
taak van politici is het scheppen van een duidelijk 
en rechtvaardig juridisch kader voor het vrije spel 
der maatschappelijke krachten, het handhaven 
van de rechtsregels en het toezien op de effec
tieve en efficiënte uitvoering van de democra
tisch genomen besluiten. In de politiek hebben 
wij meer behoefte aan doortastende bestuurders 
dan aan moraalridders. 

Gerry van der List is wetenschappelijk mede
werker van de Prof. Mr. B.M. leidersstichting 
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/Amsterdam, 1992. 

16 Zie voor een onderbouwing van dit standpunt 
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tief', in: Ivo Hartman, Hetty Vlug (red.), Tussen 
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Moraal als hol vat 

Wanneer vriend èn vijand het hebben over de 
moraal, of eigenlijk over het ontbreken ervan, 
dan is er wat aan de hand. Van het 
CDA mogen we de moralistische 

tataren èn de politieke journalisten}, om zich 
druk te maken over de moraal en de moralen van 

al die anderen - in naam van hen 
of van die Ene? 

bespiegeling verwachten; de 
zeden vormen nog altijd de afspie
geling van hogere waarden, voor 

Christiaan de Vries Moralistische 
gelijkschakeling 

Op die manier maakt men het eens en voor altijd gesteld -
D66 

althans in de ideologische 
beschouwing van de mores. 
Opmerkelijker is het wanneer in 
linkse kring de moraal tot onder-

THEMA 
zich te gemakkelijk. Moraal is 
altijd op een of andere wijze de 
uitdrukking van de betrekkingen 

werp van discussie wordt verhe-
ven. Is dit een teken van verhoogde kwetsbaar
heid van de eigen politieke identiteit? Of moet 
het worden beschouwd als blijk van zelfvertrou
wen, een sterk moreel? Waarschijnlijker is dat 
links er blijk van geeft deelgenoot te zijn van de 
algemeen voorkomende verwarring omtrent de 
status en het karakter van het politieke. En dan 
blijkt het in een tijd als deze maar een kleine stap 
om in verwarring te raken over de status van het 
morele. 
Het is niet moeilijk te bedenken dat je -als je in 
verwarring bent - daar de ander gemakkelijk de 
schuld van kan geven. Alle publieke bijdragen 
over moraal gaan per slot van rekening over de 
moraal van de andere, van het publiek. Maar of 
daarmee ook helderheid wordt gecreëerd? De 
discussie over de publieke moraal is veeleer 
onderdeel van de verwarring: de morele implica
tie is maar een zwak afschijnsel van reële proble
men. Het benadrukken van het morele komt neer 
op de ideologische omcirkeling van een pro
bleem, letterlijk, het blijft er omheen cirkelen en 
koestert het, onder stille verwijzing naar de eigen 
mores en de eigen morele opdracht. Want is het 
niet de missie (geworden) van al diegenen die 
zich inlaten met de politiek (politici, de politieke 
denkers, de beleidmakers, de politieke commen-
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van de personen tot hun omge
ving. En dit maakt ons tot méér 

dan toeschouwer. Wie het over moraal wil heb
ben, zal zich moeten buigen over praktijken. Dan 
wordt het pas moeilijk èn interessant. We betre
den het domein van de cultuur en de culturen. En 
sociale en culturele praktijken zijn divers en veel
vuldig geworden. Veel meer dan in de tijd van de 
klassenmaatschappijen, waarin de overeenkomst 
de hoofdrol speelde, komt nu het verschil op de 
voorgrond te staan. En het verschil is altijd een 
moeilijke categorie geweest voor het morele den
ken, zeker wanneer dit uitgeoefend wordt uit 
hoofde van staat. 
Het vormt echter niet minder dan een uitdaging 
in samenlevingen waarvan de bevolking in cultu
reel en etnisch opzicht diverser wordt, zoals de 
onze. In het denken hierover wordt het optreden 
van culturele verschillen heden ten dage vervat in 
begrippen als burgerschap en individualisering. 
Dit zijn evenwel begrippen die, als zij slordig en 
in te algemene zin worden gebruikt, bevattelijk 
zijn voor de moralistische overweging. Meestal 
worden deze gebruikt om in de chaos toch nog 
collectiviteiten terug te vinden en vindt de mora
listische gelijkschakeling plaats zonder nauwkeu
rig de aanspraak op geldende algemeenheid te 
formuleren. Het is een ethisch misbruik dat met 
name de politicus nogal eens van pas blijkt te 
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land intrekt om de moraal te prediken. Het zal 
inmiddels duidelijk zijn dat liberalen daar weinig 
heil van verwachten. Dergelijke missies, die 
meestal getuigen van een overdreven geloof in 
de maakbaarheid van de samenleving en de 
manipuleerbaarheid van de burger, dienen maar 
al te vaak om een tekortschietend overheidsbe
leid te maskeren. Van burgers mag verwacht wor
den dat ze zich aan de rechtsregels houden. De 
taak van politici is het scheppen van een duidelijk 
en rechtvaardig juridisch kader voor het vrije spel 
der maatschappelijke krachten, het handhaven 
van de rechtsregels en het toezien op de effec
tieve en efficiënte uitvoering van de democra
tisch genomen besluiten. In de politiek hebben 
wij meer behoefte aan doortastende bestuurders 
dan aan moraalridders. 

Gerry van der List is wetenschappelijk mede
werker van de Prof. Mr. B.M. leidersstichting 
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Moraal als hol vat 

Wanneer vriend èn vijand het hebben over de 
moraal, of eigenlijk over het ontbreken ervan, 
dan is er wat aan de hand. Van het 
CDA mogen we de moralistische 

tataren èn de politieke journalisten), om zich 
druk te maken over de moraal en de moralen van 

al die anderen - in naam van hen 
of van die Ene? 

bespiegeling verwachten; de 
zeden vormen nog altijd de afspie
geling van hogere waarden, voor 

Christiaan de Vries Moralistische 
gelijkschakeling 
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althans in de ideologische 
beschouwing van de mores. 
Opmerkelijker is het wanneer in 
linkse kring de moraal tot onder-

THEMA 
zich te gemakkelijk. Moraal is 
altijd op een of andere wijze de 
uitdrukking van de betrekkingen 

werp van discussie wordt verhe-
ven. Is dit een teken van verhoogde kwetsbaar
heid van de eigen politieke identiteit? Of moet 
het worden beschouwd als blijk van zelfvertrou
wen, een sterk moreel? Waarschijnlijker is dat 
links er blijk van geeft deelgenoot te zijn van de 
algemeen voorkomende verwarring omtrent de 
status en het karakter van het politieke. En dan 
blijkt het in een tijd als deze maar een kleine stap 
om in verwarring te raken over de status van het 
morele. 
Het is niet moeilijk te bedenken dat je - als je in 
verwarring bent - daar de ander gemakkelijk de 
schuld van kan geven. Alle publieke bijdragen 
over moraal gaan per slot van rekening over de 
moraal van de andere, van het publiek. Maar of 
daarmee ook helderheid wordt gecreëerd? De 
discussie over de publieke moraal is veeleer 
onderdeel van de verwarring: de morele implica
tie is maar een zwak afschijnsel van reële proble
men. Het benadrukken van het morele komt neer 
op de ideologische omcirkeling van een pro
bleem, letterlijk, het blijft er omheen cirkelen en 
koestert het, onder stille verwijzing naar de eigen 
mores en de eigen morele opdracht. Want is het 
niet de missie (geworden) van al diegenen die 
zich inlaten met de politiek (politici, de politieke 
denkers, de beleidmakers, de politieke commen-
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van de personen tot hun omge
ving. En dit maakt ons tot méér 

dan toeschouwer. Wie het over moraal wil heb
ben, zal zich moeten buigen over praktijken. Dan 
wordt het pas moeilijk èn interessant. We betre
den het domein van de cultuur en de culturen. En 
sociale en culturele praktijken zijn divers en veel
vuldig geworden. Veel meer dan in de tijd van de 
klassenmaatschappijen, waarin de overeenkomst 
de hoofdrol speelde, komt nu het verschil op de 
voorgrond te staan. En het verschil is altijd een 
moeilijke categorie geweest voor het morele den
ken, zeker wanneer dit uitgeoefend wordt uit 
hoofde van staat. 
Het vormt echter niet minder dan een uitdaging 
in samenlevingen waarvan de bevolking in cultu
reel en etnisch opzicht diverser wordt, zoals de 
onze. In het denken hierover wordt het optreden 
van culturele verschillen heden ten dage vervat in 
begrippen als burgerschap en individualisering. 
Dit zijn evenwel begrippen die, als zij slordig en 
in te algemene zin worden gebruikt, bevattelijk 
zijn voor de moralistische overweging. Meestal 
worden deze gebruikt om in de chaos toch nog 
collectiviteiten terug te vinden en vindt de mora
listische gelijkschakeling plaats zonder nauwkeu
rig de aanspraak op geldende algemeenheid te 
formuleren. Het is een ethisch misbruik dat met 
name de politicus nogal eens van pas blijkt te 
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komen. Het beroep op de burger wordt wat al te 
vaak gedaan vandaag de dag - de burger figu
reert aangaande het ongepaste gedrag in conser
vatieve kring; aangaande het gepaste gedrag 
gaat de burger met name in progressieve kring 
over de tong. Geen van beide gesprekskringen 
lijkt vrij van opportunisme in deze. 

Na de eerste ronde van discussie over moraal en 
burgerschap zijn nu kennelijk de grote onderzoe
ken aan de beurt. Onderzoek naar de werking 
van de sociale verzekeringen en naar de werking 
van de gezondheidszorg. Jarenlang is het debat 
over de organisatie van deze twee grote velden 
van de verzorgingsstaat gevoerd in termen van 
financiering. Nu is het management aan bod en 
worden de conclusies in moralistische termen ver
vat. Op basis van geconstateerde overconsumptie 
(al of niet frauduleus, maar in elk geval 'onge
rechtvaardigd') wordt gezocht 
naar financiële oplossingen die 
systeem-technisch worden ver-
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toor'parken'. En wat dachten we van 'landschaps
parken', of in eenvoudige zin, maar niet minder • 
complex, de matrix van het recreatiepark. 
In systematisch opzicht valt de werking van de 
grote stelsels op, van Volksgezondheid en Sociale 
Zekerheid, waarin het medisch centrum en de, 
misschien nog net niet ziekmakende, maar wel 
treurniswekkende ruimtes van de controlerende 
instanties hun dwingende en disciplinerende rol 
spelen. Overigens moet worden opgemerkt dat 
het netwerk van regels een al nauwelijks meer 
metaforische functie kent in het perspectief van 
omgevings- en gedragsregulering. 

De ordening beantwoordt aan een functiona
lisme en vindt segmentsgewijs plaats. De omge
vingen worden geschakeld naar de principes van 
systeemintegratie. Voor het bureaucratisch of 
technocratisch gezichtspunt is de beheersing van 

de omgeving voorwaarde voor de 
beheersing van het subject. Het 
gaat wel degelijk nog steeds om 

woord en moralistisch gelegiti-
meerd. De reductie tot het morele de discussie over moraal is 

macht. Hierin oriënteert de afwe
ging zich aan het criterium van 
efficiëntie en is economisch of 
economistisch van aard. Als zoda
nig is het een praktijk die zichzelf 
beweegt. Het mechanisme pro-

argument, of beter: de samenvoe
ging van de twee redeneringen, 
de financiële en de morele, heeft 
tot gevolg dat de invloeden van 
de systemen van de verzorgings-

een onderdeel van de ver

warring van Links 

staat (hun werkingswijze) zelf niet 
worden gethematiseerd. De manieren waarop 
deze hebben ingegrepen in de ontwikkeling van 
de levenswijzen en de culturen hebben veran
derd, blijven buiten beeld. En dan wordt er ook 
niet gesproken over het verlies van de eigen 
kracht van de personen en van de gemeenschap
pelijke culturen, het verlies aan zelfstandigheid 
van ... de burgers. Waar alleen nog over wordt 
gesproken is de aanpak in systeem-conforme ter
men: meer controle, meer moraal, ook al moeten 
hiertoe hele onderdelen van het verzorgingssta
telijke complex worden geschrapt. 

Efficiëntie-criterium 
De vraag is of het hele vertoog dat zich heden ten 
dage ontwikkelt in feite niet naar een andere 
ontwikkeling verwijst? We zijn komen te leven in 
een maatschappelijk geïntegreerd systeem, 
waarin de domeinen van het leven op elkaar 
raken afgestemd als in een verfijnd en systema
tisch geregeerd ketenschema. De principes van 
ordening zijn wezenlijk bureaucratisch van aard. 
De inzet vormt de ordening van omgevingen, in 
geografisch evenzeer als in systematisch opzicht. 
Teneinde ons hiervan een voorstelling te maken 
valt te denken aan de opbouw of vernieuwing 
van buurten of aan de aanleg en bouw van kan-
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duceert effectiviteit en verengt 
op deze wijze het rechtvaardi

gingscriterium tot een procedurele doel-middel 
overweging. 

Beheersing van het subject 
Deze hele ontwikkeling, hier samengevat in nog 
kleiner dan een notedop, heeft ontegenzeggelijk 
grote culturele consequenties. Waar het leven 
zich in toenemende mate beweegt in bureaucra
tisch geformeerde omgevingen, blijft ook het 
persoonlijke niet onaangeraakt. Het raakt ver
zeild in technologisch bezette praktijken en moet 
daarin zijn weg zoeken. In politiek en juridisch 
opzicht wordt het geleefde verschil en daarmee 
de subjectieve authenticiteit vervat in praktijken 
des onderscheids. De verschillen worden opgeno
men en omgevormd in beheersbare onderschei
den - waarvan er oneindig veel méér produceer
baar zijn dan er verschillen waren. Is dat niet één 
van de grote problemen van de Verzorgingsstaat, 
zoals het op een andere wijze sinds jaar en dag 
het probleem van de markt is? De bomen zijn tal
rijker geworden dan het bos. De doel-middel 
overweging kent geen grens, niet voor het sub
ject èn niet voor het object. 
Een ontwikkeling van de maatschappij tot een 
systeem waarin effectiviteit en efficiëntie de 
maatstaven zijn geworden om het handelen te 
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rechtvaardigen, brengt de moraal vanzelf in dis
krediet. Dit gaat op voor alle hieraan georiën
teerde praktijk, die van economie, van politiek èn 
van cultuur. 

Een politiek die wil beginnen hieraan ook maar 
iets te veranderen, moet beginnen bij de cultuur 
en niet bij de moraal. Zij moet aanvangen met het 
begrijpen van de culturele praktijk die is 
gegroeid, buiten èn binnen de instellingen. 
Het gaat daarbij om méér dan een probleem van 
gegroeide institutionele praktijken. De reductie 
van het denken tot de relatie tussen doel en mid
delen huist ook in wat wij de markt zijn gaan noe
men. En nog verder: zij is doorgedrongen tot in 
elke handelingsruimte, publiek èn privé. Boven
dien regeert zij elke praktijk nog weer op zich
zelf, ook als het gaat om die van de architect, de 
arts of de onderwijzer. Zij regeert deze als de 
praktijk van dè onderwijzers, van 
alle onderwijzers gezamenlijk -
maar óók als een van de individu-
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hiervan bewust te zijn, om niet alleen maar deel
genoot zonder ogen of sprakeloos toeschouwer 
te blijven. De woorden en de dingen weer in ver
houding tot elkaar te plaatsen, daar gaat het om. 
Teneinde de dingen te onderwerpen, moeten wij 
weer in de eerste plaats deelgenoot en dan pas 
toeschouwer worden. Dit gaat op voor de ander 
èn voor onszelf. Het zou het vertrekpunt moeten 
zijn voor een hernieuwd denken over de verhou
ding tussen het private, het civiele en het open
bare. Hoe groot zou de politiek-culturele waarde 
ervan zijn als de beleidsambtenaar zich niet 
alleen maar liet regeren door de norm van zijn 
omgeving. En de architect niet alleen door de 
exclusiviteit van de zijne ... En de politicus? Hierin 
ligt vermoedelijk het geheim van een politiek van 
het culturele verscholen. Het is de gedachte van 
de culturele democratie, want het gaat om de 
inrichting van de wereld. 

Lege moraal 
Bevindt zich hier ook niet het 

ele persoon, als persoonlijke 
praktijk. Het gaat om niet minder 
dan een fundamentele, torme
rende kracht, een systeemkracht. 
Hier is sprake van een abstractie, 

de bomen zijn talrijker 
drama van de politiek? Is het geen 
drama waar de politiek voor zich 
de afstanden nog eens verdub
beld weet? De politicus is twee 

geworden dan het bos 

van een ontwikkeling die onze 
waarneming feitelijk overstijgt. 

De politiek van het culturele 
Hoe moeten wij ons hier tegenover verhouden? 
Begint de moraliteit niet bij het einde van de sla
vernij? Hoe valt een einde te maken aan de 
dwang die uitgaat van de systematiserende 
kracht die op onze omgeving wordt uitgeoefend? 

In de nieuwe inrichting van onze wereld worden 
ons de conventionele instituten van de moraliteit 
ontnomen. Wij zijn er aan gewend geraakt onze 
familie van ons te verwijderen, tradities te ver
werpen en hebben mobiliteit zo ongeveer tot 
hoogste waarde in ons leven geaccepteerd. Zo is 
onze omgeving op afstand geraakt, zelfs in 
fysieke zin. We bewegen ons erin voort als in een 
decor. Maar dit verandert onvermijdelijk ons wer
kelijkheidsbegrip. De omgeving is een begrip en 
een abstractie geworden, hetgeen terugkeert in 
de vormgeving ervan, in de 'ruimtelijke orde
ning', in de architectuur èn in de interieurs. Alles 
wordt losgemaakt van zijn herkomst. Maar zo 
worden de dingen onvoorstelbaar, het historisch 
bewustzijn tot een last en het fysieke tot een hin
dernis. Zo komen we te leven in een ontworpen, 
visuele wereld, die ons tot toeschouwer maakt. En 
op deze wijze zijn we deelgenoot. 
De enige mogelijkheid lijkt erin te liggen ons 
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keer toeschouwer, zoals hij zich 
aan gene zijde van het schouwto
neel bevindt. Het zicht moet wel 
getroubleerd zijn, waar het uit-

zicht wordt ingenomen door een druk bezet ver
bureaucratiseerd middenveld. 
En dan wordt het pas echt moeilijk te zien hoe de 
bureaucratische regeling van de sociale wereld de 
culturele potenties terugdringt, verbuigt en soms 
vernietigt. Economie en ook de politiek parasite
ren op de potenties die de 'leefwereld' herbergt, 
zo stelt Habermas. Maar hier stuit het sociale 
beheersingssysteem ook op zijn grenzen. De ver
zelfstandiging van het sociale tot een sociale 
mechanica neigt ertoe het culturele te verdrin
gen. Het raakt gedwongen te woekeren. Het is de 
ultieme consequentie van het administratief wor
den van een samenleving. 
Waar macht, beheersing èn cultuur samenvallen 
in een samenleving is zij ons tot risico. Daar 
komen individualisering en burgerschap op een 
verkeerde manier in het geding. Daar wordt de 
principiële of fundamentele vooronderstelling 
van pluraliteit vervangen door een denken in ter
men van homogeniteit. Zo kan het culturele ver
schil worden gevangen in een formele en func
tionele terminologie des onderscheids. 
In de huidige maatschappij schijnen politici en 
burgers buiten haken te zijn geplaatst en is de 
gemeenschap gereduceerd tot de 'sociale 
wereld', namelijk een samenvallen van sociale 
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mechanica, als samenstel van juridische en 
bureaucratische beheersingswijzen, en een 
levenswijze, die zich daar niet aan kan onttrek
ken en er dus door wordt beheerst. Dan kunnen 
politiek en burger elkaar alleen nog vinden via de 
omweg van de morele aanspraak, maar deze is 
gedwongen 'leeg' te blijven, omdat zij geen 
onderdeel is van een meer directe mogelijkheid 
tot communicatie. De morele boodschap lijkt nog 
de enige boodschap die over grote afstand kan 
worden gehoord - zij kent vele echo's ('publieke 
verantwoordelijkheid', 'individuele verantwoor
delijkheid', 'burgerschap', 'burgerzin' enzo
voorts). 

Oprecht communicatie 
Zo vanzelfsprekend is zij dus niet, deze hele ont
wikkeling. Zij is complex en van vele tegenspra
ken doortrokken. En kent evenzeer culturele en 
cultuur-psychologische, als politieke en politiek
juridische implicaties. Er schijnt toch maar één 
manier om aan de ontwikkelingen een wending 
te geven, om de dingen weer tot spreken te krij
gen en dat is het verkleinen van de afstanden. 
Dan hebben we het over democratie en over het 
aan het woord laten van de problemen die wer
kelijk spelen. In de politiek moeten we op zoek 
naar nieuwe sprekers, want de oude zijn te 
gewend geraakt bij de politiek te krijgen wat zij 
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op de markt niet kunnen winnen. Daar heersen 
de lobby's met hun bekende standpunten. Naar 
hen hoef je niet eens te luisteren om te weten wat 
ze willen. Het zal er om gaan nieuwe fora te 
scheppen, te zoeken, wat een vernieuwing van de 
politieke cultuur vereist. We zullen de adminis
tratieve technieken moeten vervangen door 
nieuwe, culturele strategieën, die gebaseerd zijn 
op een oprechte behoefte tot communicatie. 
Maar dan is het vóór alles nodig de systeemgren
zen te doorbreken, of ons er in elk geval van 
bewust te zijn. Want systemen zijn a-moreel. De 
acceptatie waar zij op uit zijn getuigt van een 
meer dan gemiddelde zin voor continuïteit. Lega
liteit is voor een systeem genoeg voorwaarde 
opdat het zijn regulerende werkzaamheid kan 
voortzetten. Maar daarmee hebben zij hun legiti
miteit nog niet bewezen. Deze komt alleen tot 
stand in de openbare meningsvorming, die dus 
meer is dan de diffuse acceptatie ervan, 'inspe
lend op ieders hoop aan zijn trekken te komen'. 
De voorwaarden hiervoor liggen in een méér dan 
formele en dus ook méér dan politieke democra
tie. Zij maken een cultureel besef van democratie 
nodig, opdat legitimiteit weer een kans krijgt in 
het inzicht dat de wereld van ons allen is. 

Christiaan de Vries is medewerker van het 
wetenschappelijk bureau van D66 
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Politiek moet meer 
zijn dan moraal 

Zoals politiek twintig jaar geleden in het teken 
van maatschappijvernieuwing en maatschappij
hervorming stond, zo lijkt ze 
anno 1993 onder de vlag van de 

Ik kom daarmee dicht in de buurt van de inter
pretatie die Thijs Wöltgens aan het al genoemde 

begrip 'moreel ondernemerschap' 
geeft. "Politiek', schrijft hij in Lof 

moraal te varen. Van vele kanten, 
en dwars door de grote politieke 
partijen heen, klinkt de roep om 

Pau/ Ka/ma 

PvdA 

van de politiek (Prometheus, 
1992), ïs geen eenrichtingverkeer 
van de autonome burger naar de 
politiek; burgers vormen hun een 'publieke moraal'. Moreel 

geladen begrippen als verant
woordelijkheid, burgerschap en 
burgerzin spelen een belangrijke 
rol in het politieke debat. En wan-

THEMA 
opvattingen op basis van allerlei 
informatie waaraan zij de argu
mentatie voor hun opvattingen 

neer een vooraanstaand Tweede-Kamerlid poli
tiek in termen van 'moreel ondernemerschap' 
omschrijft (zoals Thijs Wöltgens vorig jaar deed}, 
kan hij op grote bijval van collega's rekenen. 
Een dergelijke moralisering van de politiek roept 
zeer uiteenlopende reacties op. Sommigen zien er 
een poging in om traditionele normen en waar
den eerherstel te geven ('culturele restauratie') 
en/of om een harde bezuinigingspolitiek ideolo
gisch af te dekken. Anderen daarentegen menen 
dat meer nadruk op het morele gehalte van de 
politiek onmisbaar is in de strijd tegen bureaucra
tisering en technocratisering van ons bestuurlijk 
systeem; als de enige mogelijkheid om dat sys
teem open te houden voor de noden en verlan
gens van groepen in verdrukking (minderheden 
in eigen land, de ontwikkelingslanden, toekom
stige generaties). 

Moreel ondernemerschap 
Zelf meen ik dat de morele dimensie van politiek 
ronduit erkend moet worden. Elk politiek pro
gramma houdt, impliciet of expliciet, verband 
met bepaalde (morele) principes. Principiële poli
tiek vraagt weliswaar om vertaling in pragmatisch 
beleid, maar dat beleid kan het op zijn beurt, wil 
het 'aanslaan', niet stellen zonder een principiële, 
moreel geladen argumentatie. 

z 
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ontlenen. Hier ligt een kans voor 
politici. Zij kunnen het kader bie

den waarbinnen de verwarrende informatie
stroom weer tot een overzichtelijke samenhang 
wordt teruggebracht. ( ... ) Politiek en politici fun
geren dan als morele instantie; zij kunnen taboes 
doorbreken en creëren.' 
En hij vervolgt: "Het is aan de politicus om het 
politiek draagvlak te creëren voor de oplossingen 
van de grote of kleine problemen van de samen
leving. Dat betekent niets anders dan de over
dracht van normen en waarden. De politicus is 
zedenmeester, maar pas als hij erin geslaagd is de 
samenleving te doordringen van zijn opvattingen 
wordt zijn morele opvatting deel van de consen
sus die onze constitutie vormt, of van het ethisch 
minimum dat de staat zich mag veroorloven zon
der als zedenmeester ervaren te worden.' 
Ik onderschrijf dit standpunt, zij het met de kant
tekening dat de "kunst van het overtuigen' een 
vanzelfsprekend onderdeel vormt van elke poli
tiek die die naam waardig is. Wöltgens had wat 
dat betreft net zo goed (of misschien: beter) van 
'politiek' in plaats van 'moreel' ondernemerschap 
kunnen spreken. Misschien lijdt de Nederlandse 
politiek anno 1993 ook niet zozeer aan een tekort 
aan morele impulsen, maar aan een tekort aan ... 
politiek. 
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Hieronder zal ik bovenstaande proberen te ver
duidelijken en te toetsen aan de hand van een 
drietal veelbesproken issues op het grensgebied 
van moraal en politiek. Ze hebben betrekking op 
de wenselijkheid en toelaatbaarheid van een 
'beschavingsoffensief' van de politiek met 
betrekking tot: 
- de naleving door burgers van de wet en van 

gangbare regels in het maatschappelijk ver
keer (rechten en plichten); 

- de wijze waarop burgers hun leven, individu
eel en gezamenlijk, wensen in te richten (de 
goede maatschappij); 

- de mate waarin burgers zich inlaten met de 
publieke zaak (burgerzin). 

Vervolgens maak ik een aantal kanttekeningen 
bij de 'moralistische politiek' zoals die door chris
ten-democratische politici als E. Hirsch BalJin wor
den uitgedragen. 

Mijn uitgangspunt is bij dat alles dat we, spre
kende over de verhouding tussen politiek en 
moraal, voor twee uitersten beducht moeten zijn. 
Enerzijds voor een neiging tot overmoralisering 
door sommige politici (waarachter een hoop frus
tratie over het afgenomen sturend vermogen van 
de politiek schuilgaat; de burger moet tot de orde 
worden geroepen). En anderzijds voor een nei
ging tot anti-politiek bij sommige burgers (die 
zich niets meer laten welgevallen en van geen col
lectieve invloed op hun voorkeuren willen weten; 
waar bemoeit de politiek zich mee?). Beide ten
densen, ook in ons land duidelijk waarneembaar, 
dragen bij aan de malaise-sfeer die de politiek de 
laatste tijd omringt. 

Nieuw Flinks 
Mogen politici burgers aanspreken op het nale
ven van de wet en van gangbare regels in het 
maatschappelijk verkeer? Die vraag kan, wat mij 
betreft, zonder meer bevestigend worden beant
woord. Het draagvlak dat politici zich moeten 
verwerven stopt niet bij de wetten die nog ter dis
cussie staan en strekt zich ook uit tot bestaande 
regels. Burgers hebben zich aan de wet te hou
den; in het publieke domein normen van welle
vendheid en dergelijke in acht te nemen; en op 
het gebied van, bijvoorbeeld, de sociale zeker
heid, bepaalde plichten te vervullen - om hun 
rechten zonder inperking te kunnen uitoefenen. 
Ze dienen daarop door overheid en politiek niet 
alleen strafrechtelijk, maar ook moreel te worden 
aangesproken. 
Op dit gebied schuilen echter wel enige gevaren, 
waarvan de beweging in de Nederlandse politiek 
die de naam Nieuw Flinks (of: Nieuwe Flinkheid) 
heeft gekregen, niet vrij is gebleven. Ik wijs in dat 
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verband op het volgende: 
- vaak wordt de nadruk op plichtsbesef gemoti

veerd met verwijzingen naar verwende, calcu
lerende burgers, wier gespreide bedje ('van de 
wieg tot het graf verzorgd') eens flink opge
schud zou moeten worden. Dit is niet alleen 
een onaanvaardbare generalisatie (lang niet 
alle burgers zijn verwende, calculerende bur
gers); men gaat op die manier bovendien 
voorbij aan de ervaringen van, bijvoorbeeld, 
langdurig werklozen, die vaak jarenlang wel
degelijk hun (sollicitatie)plichten hebben ver
vuld, zonder dat dat enig resultaat opleverde. 
Een zekere apathie of onverschilligheid moet 
in die gevallen eerder als 'zelfbescherming' 
dan als 'plichtsverzaking' worden aange
merkt; 
veel nieuwe flinkheid lijkt ingegeven door de 
behoefte, weer aansluiting te vinden bij 'wat 
mensen denken'; bij de zwijgende meerder
heid die nooit erg permissive is geweest. Dat 
streven is op zichzelf, zeker als het om politici 
gaat, nog wel te begrijpen. Maar flink is het 
niet. Het zou veel flinker zijn om bijvoorbeeld 
de beperkingen van het strafrecht weer eens 
onder de aandacht van het grote publiek te 
brengen; te wijzen op het belang van een 
redelijke verhouding tussen doelen en midde
len op dit terrein; en op te komen voor juridi
sche zorgvuldigheid, om welke belangrijke 
politieke kwestie het ook gaat; 
het allerflinkst zou het echter zijn, als politici 
de hand in eigen boezem zouden steken. Het 
is namelijk niet de burger, maar in veel geval
len de overheid geweest die de rechtshandha
ving heeft laten versloffen, en die, vooral in 
de grote steden, delen van de publieke ruimte 
aan de verloedering heeft prijsgegeven. En 
het is de politiek geweest. die steeds slordiger 
met wetgeving is gaan omspringen. Rechts
handhaving, dat begint met het vervaardigen 
en aanvaarden van wetten die te handhaven 
zijn. Met het motto dat politici in theorie wel 
onderschrijven, maar in de praktijk al gauw 
vergeten: beter geen wet dan een slechte wet. 

De Nieuwe Flinkheids-apasteien snijden, met 
andere woorden, wel een belangrijk probleem 
aan, maar zoeken de oplossing in de verkeerde 
richting. Waar in werkelijkheid de principes en 
effectiviteit van de politiek in het geding zijn, 
spreken zij liever van normvervaging. Ze zien het 
gedrag van een kleine groep (was die er vroeger 
al niet?) voor het geheel aan, en bepleiten een 
moralisering van de politiek die de echte proble
men versluiert. 
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Het goede leven 
Het tweede hier behandelde aspect van de ver
houding tussen politiek en moraal heeft betrek
king op de mate waarin politiek de voorkeuren 
van burgers mag beïnvloeden. Hoe ver mag een 
politieke visie in de privé-sfeer doordringen; men
sen aansporen om er een bepaalde levensstijl op 
na te houden of die juist op te geven? 
Het is een klassieke vraag in de politieke filosofie, 
waarop het gangbare, door liberalen geïnspi
reerde antwoord luidt dat dat niet mag; dat het 
aan de burgers zelf is om een visie op het 'goede 
leven' te ontwikkelen en tot uitvoering te bren
gen. Overheid en politiek mogen hooguit de 
voorwaarden scheppen die de keuzevrijheid van 
burgers op dit terrein zo groot mogelijk maken. 
Waarna de discussie zich verplaatst naar de voor
waarden, namelijk in hoeverre die toch een 
bepaalde keuze bevorderen 
boven een andere. 
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giebeleid dat we voorstaan; het is om de benzine, 
en niet om de auto te doen. Het is één van de 
redenen om in het beleid aan heffingen boven 
fysieke regulering de voorkeur te geven. Aldus 
blijft de keuzevrijheid van consumenten groot en 
brengt men alleen de maatschappelijke kosten in 
rekening die door een bepaald gedragspatroon 
worden veroorzaakt. 
Dit sluit het gebruik van aanvullende middelen 
(naast regulering ook mentaliteitsverandering via 
overheidsvoorlichting, acties van miiieuorganisa
ties, en dergelijke) niet uit, mits, opnieuw, niet de 
auto, maar het benzineverbruik centraal blijft 
staan. Of iemand z'n vrije tijd wil besteden door 
'in grote auto's te rijden en te brullen' (de 
beschrijving van Jacques de Kadt van het toppunt 
van cultuurloosheid) gaat een politieke partij, als 
het er op aankomt, niets aan. Mits dat brullen een 
bepaalde hoeveelheid decibellen, vastgelegd in 

de Wet op de Geluidshinder, niet 
overschrijdt - en de betreffende 

Ik sluit me bij die gangbare, ook 
door veel niet-liberalen onder
schreven stelling aan (burgers 
moeten zelf hun idee van het 
goede leven ontwikkelen), zij het 
met een paar kanttekeningen 1}: 

Moralisering van de 

politiek versluiert de 

liters benzine tegen een 'milieu
vriendelijke' prijs zijn aange
schaft. 

echte problemen Soberheid 
Daarmee ben ik al een eind het 
onderwerp genaderd waarover 
het in de discussie over levensstij
len al snel gaat: de voor- en nade-

- het sluit een hartstochtelijke 
verdediging van genoemde 
voorwaarden (respectievelijk 
van de politieke interpretatie daarvan) aller
minst uit; 

- politieke partijen laten zich natuurlijk wel 
degelijk inspireren door bepaalde culturele 
idealen, met allerlei implicaties voor levens
stijl en levenswijze. Daar is niets tegen, inte
gendeel, mits die visie niet direct, door middel 
van wetgeving, wordt opgelegd. 

Om een voorbeeld te geven: men kan er op prak
tische gronden (en niet meer dan dat) aan twij
felen of het verstandig is om arbeidstijdverkor
ting langs wettelijke weg af te dwingen. Maar 
men zal het niet in z'n hoofd halen om één van de 
motieven voor die ATV, namelijk een betere ver
deling van het werk in het huishouden, recht
streeks bij wet te regelen. Dat gaat om principiële 
redenen te ver (en zou ook een paar kleine imple
mentatie-problemen opleveren). 
-het is meer verdedigbaar om als politieke stro
ming te zeggen welke levensstijl je afwijst dan om 
een positieve keuze te doen; en ook die afwijzing 
is aan duidelijke grenzen gebonden. Waarom wij
zen we een criminele levensstijl af? Toch vooral 
omdat iedereen zich aan de wet moet houden. 
Waarom hebben we bedenkingen tegen veel en 
verspillend autorijden? Niet omdat het autorijden 
is, maar omdat het botst met het milieu- en ener-

z 
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len, de politieke relevantie van een sobere levens
stijl en van de economie van het genoeg. De gren
zen van de groei zijn toch bereikt? We barsten 
toch in onze welvaart, terwijl velen elders honger 
lijden en het milieu verkommert? Kan het niet 
wat minder? 
Toch is er m.i. reden om, als politieke partij, het 
soberheidsideaal niet te omarmen. Een helder 
besef van eigen welvarendheid kan zeker helpen 
om een actieve herverdelingspolitiek ten 
behoeve van de arme landen op gang te brengen. 
Maar uiteindelijk is het genoeg hier niet de reden 
van de herverdeling, maar het gebrek daar. Alge
mener gesteld: we hoeven niet zozeer van rijk
dom, als wel van armoede, hier en elders, wakker 
te liggen. Binnen zekere grenzen wat die rijkdom 
betreft, voeg ik er sussend (voor de Tawneys 
onder de lezers) aan toe - inclusief een flink 
progressief belastingstelsel. 
Ook uit overwegingen van milieupolitiek vallen 
er bezwaren aan te voeren tegen sterke nadruk 
op een economie van het genoeg. Niet de groei 
als zodanig veroorzaakt de milieuproblemen, 
maar de aard van die groei; het gaat om gedrags
verandering in de richting van milieuvriendelijker 
produceren en consumeren; niet om minder con
sumptie als zodanig. Er zijn nog veel behoeften te 
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vervullen in welvarende landen, ook onder wel
varenden zelf. Niet onverzadigbaarheid van 
behoeften is probleem, maar de verzadigbaar
heid van sommige middelen om aan die behoef
ten te voldoen. 
Wat dat betreft voel ik me aangesproken door de 
opvattingen van de Amerikaanse filosoof Richard 
Rorty. Deze heeft in Contingency, irony and soli
darity (Cambridge University Press, 1989) een 
indrukwekkend pleidooi gehouden voor handha
ving van de scheiding tussen publieke en privé
sfeer; tussen het streven naar een meer humane 
samenleving (vermindering van ongelijkheid, 
machtswillekeur en wreedheid) en het streven 
naar individuele ontplooiing en zelfverwerkelij
king. Wie, zo schrijft hij, van politieke activiteiten 
individuele zelfverwerkelijking verwacht, wordt 
onvermijdelijk teleurgesteld. En wie uit het stre
ven naar individuele autonomie een politieke lei
draad wil halen, is gevaarlijk 
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om zich met bepaalde maatschappelijke vraag
stukken in te laten; en om in het algemeen, op 
enigerlei wijze, politiek te participeren. Als de 
politiek het draagvlak moet scheppen ·voor de 
oplossingen van grote of kleine problemen van 
de samenleving' (Wöltgens}, dan moet voor (de 
onderkenning van) die problemen toch ook een 
draagvlak worden gezocht. 
Bovendien moeten we ons bewust zijn van de 
onverschilligheid die zich in een samenleving 
manifesteert waar het economisch-liberale den
ken overheerst. Die onverschilligheid betreft niet 
alleen de verwaarlozing van andere criteria dan 
die van de economisch-technische rationaliteit, 
dat wil zeggen het oprukken van het 'calculisme' 
(Schuyt) op terreinen waar het niet thuis hoort, 
maar ook de gevolgen van de liberale filosofie 
van 'negatieve vrijheid'. Vrijheid is daarbij in de 1 

eerste plaats de vrijheid van burgers om hun 
eigenbelang na te jagen, voor 

bezig. 'Autonomie', aldus Rorty, 
'is niet iets wat alle mensen in 
zich hebben en dat alleen maar 
vrijgemaakt hoeft te worden 
doordat de staat hen niet meer 
onderdrukt. Het is iets wat een 
bepaald aantal mensen proberen 
te verwerven, en wat slechts 
enkelen van hen daadwerkelijk 

Burgers dienen in het 
zover dat het belang van anderen 
niet schaadt. Dat bevordert een 
introverte opstelling, die belang

publieke domein normen stelling en inzet voor de publieke 

van wellevendheid in zaak in de weg kan zitten. 
In die zin moet de nadruk op bur
gerzin in het ontwerp-verkie
zingsprogramma van de Partij van 

acht te nemen 

bereiken. Het streven naar auto-
nomie heeft niets te maken met het liberale stre-
ven om wreedheid en pijn te voorkomen.' 

Burgerzin 
Het derde voorbeeld van morele politiek betreft 
het aansporen van de bevolking om over de eigen 
privé-aspiraties en privé-belangen heen te kijken; 
om oog te hebben voor de vele maatschappelijke 
problemen van dit moment en om offers te bren
gen voor de publieke zaak. 
Een dergelijke pleidooi roept wellicht vragen op. 
Het is in ieder geval in strijd met een liberaal-indi
vidualistisch ethos, dat burgers geheel zelf wil 
laten bepalen of zij zich met de publieke zaak 
inlaten; en dat dus ook laconiek reageert als de 
bewijzen van non-participatie (bijvoorbeeld: een 
lage opkomst bij verkiezingen) zich opstapelen. 
Dat kan immers ook op grote tevredenheid bij de 
kiezers wijzen? Stemmen doe je als je er zin in 
hebt en het nodig vindt. Dat maakt de burger zelf 
wel uit. 
Het gaat er hier niet om, de vrijheid van mensen 
om zich al dan niet om de publieke zaak te 
bekommeren, ter discussie te stellen. Die (for
mele) vrijheid is één van de pijlers van ons demo
cratisch bestel. Maar dit uitgangspunt is zeer wel 
verenigbaar met een moreel appèl aan burgers 
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de Arbeid worden opgevat. 'Bur-
gerzin', aldus het ontwerp, ïs niet 

het berekenende en bekrompen egoïsme dat 
helaas in de politieke beeldvorming zo vaak aan 
mensen wordt toegeschreven. Burgerzin is het 
besef dat eigen en soms heel persoonlijke belan
gen en waarden onlosmakelijk verbonden zijn 
met een geordend en beschaafd samenleven, 
zowel met landgenoten als met vreemden op 
grote afstand.' 
En het ontwerp vervolgt: 'Het is mode geworden 
om te beweren dat de burgerlijke samenleving 
onmaakbaar is en de politiek failliet. Achter dit 
negatieve geluid, dat men ook ter linkerzijde kan 
opvangen, gaat in feite een bijzondere waarde 1 

schuil. Die waarde is de enige vrijheid waarin 
sceptici echt geloven: de vrijheid om niet 
gestoord te worden. Het is precies deze vrijheid 
die de sociaal-democratie altijd heeft verworpen. 
En die Nederland zich anno 1994, na Maastricht 
en Sarajevo, helemaal niet mag toestaan.' 
Belangrijk is vervolgens wel, dat een dergelijke 
oproep tot burgerzin, hoe belangrijk op zichzelf 
ook, niet in de lucht blijft hangen en op de 
betreffende terreinen een concrete, politiek tast
bare vertaling krijgt. In die zin schept het oproe
pen tot burgerzin door politici verplichtingen, die 
ze lang niet altijd waarmaken. 
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Ethisch Réveil 
Een omarming van het begrip burgerzin, als hier
boven verdedigd, vormt mijns inziens ook een 
goed uitgangspunt voor het debat met de poli
tieke stroming die van oudsher zoveel moraal in 
haar politiek doet: de christen-democratie. Ik 
doel hierbij vooral op het ethisch réveil zoals ver
dedigd door vooraanstaande CDA-ers als E. Hirsch 
Ballin. 
De reacties in progressieve kring op dit beoogd 
ethisch réveil variëren doorgaans van lacherig tot 
verontwaardigd. Ten onrechte, naar mijn 
mening. Wie goed leest en luistert, bemerkt dat 
Hirsch Ballin de clichés die men hem toeschrijft, 
vermijdt en stellingen betrekt die, in hun kern 
beschouwd, progressieven zouden moeten aan
spreken. 
Het traditionele gezinsdenken blijft in Hirsch Bal
Iins denken op de achtergrond, evenals de morele 
betutteling waarvan confessione-
len vaak beschuldigd worden. Hij 
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les overheersen en het inhoudelijke debat naar de 
achtergrond is gedrongen. Hirsch Ballin: 'Zullen 
wij publiek-betrokkenen (de genoemde) majeure 
politieke vraagstukken weten te identificeren, en 
zo krachtig over het voetlicht kunnen brengen 
dat burgers bereid zijn zich daar ook zelf voor in 
te zetten en er middelen voor te reserveren?' 

Tegen onderdelen van Hirsch Baliins betoog zijn 
zeker bezwaren in te brengen. Maar zijn pleidooi 
voor politici met visie en overtuigingskracht, die 
voor hun beleid een breed draagvlak weten te 
creëren, raakt de kern van de huidige politieke 
malaise in veel Westerse landen. 
Het is dan ook niet zozeer zijn moreel appel zelf 
dat kritiek verdient. als wel de kloof die Hirsch 
Ballin tussen theorie en praktijk laat vallen. Zo 
staan zijn uitspraken over de instrumentalisering 
van recht en bestuur haaks op het rendements-

denken dat, onder zijn verant
woordelijkheid, op het Ministerie 

oefent zelfs expliciet kritiek uit op 
'de kerkelijke en identiteitsgebon
den instellingen' die ertoe hebben 
bijgedragen dat moraal steeds 
meer 'met ascese, met een aversie 
tegen zinnelijk genot, tegen 
vreugde en plezier', werd geasso-

Het oproepen tot 
van Justitie in opmars is. Op 
andere terreinen (de rechtsposi
tie van verdachten, privacy-wet
geving) wijkt de beleidspraktijk 
eveneens ver af van het door de 
minister beleden ideaal. 

burgerzin schept 

verplichtingen 

cieerd. 'De moraal is niet zelden 
tot een systeem van benepen regeltjes geworden, 
waarmee mensen elkaar subtiel de ogen uitkrab
den. Een middel tot strakke sociale controle waar
mee het leven in al zijn uithoeken kon worden 
beheerst.' (Ik citeer uit een rede van Hirsch Bali in, 
afgedrukt in NRC-Handelsblad van 24 september 
1992.) 
Waarop heeft Hirsch Baliins moreel réveil dan wel 
betrekking? 'Publieke vraagstukken van een 
enorme reikwijdte dienen zich aan en ondertus
sen groeit de twijfel of onze samenleving, of de 
democratie er nog wel in zal slagen deze op te 
lossen.' Hij noemt, naast zijn 'eigen' criminaliteit, 
de minderhedenvraagstukken, de overheid 'die 
rekenend achter de calculerende burger aanrent', 
Oost-Europa en het milieu. Markten internatio
naliseren, zo vervolgt hij, maar de noodzakelijke 
'sociale en ecologische inbedding van de markt
economie' blijft daar, zoals de Europese Gemeen
schap laat zien, bij achter. Op mondiale schaal 
'neemt dit probleem kwadraatsgewijs toe'. Cen
traal staat voor Hirsch Ballin de vraag of 'politici 
de hartstocht nog op kunnen brengen om de 
grote uitdagingen waar onze samenleving voor 
staat, echt aan te gaan.' Ze zullen daarbij het 
hoofd moeten bieden aan een ver voortgeschre
den instrumentalisering van het overheidsbeleid, 
waarbij rekenkundige en bureaucratische formu-
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Soortgelijke kritische vragen val
len hem als lid van het kabinet
Lubbers/Kok te stellen. Als weinig 

andere heeft dit kabinet zich in rekenkundige 
formules (financieringstekort, collectieve lasten
druk) vastgebeten - met alle negatieve gevolgen 
van dien. Heeft Hirsch Bali in op enig moment zijn 
stem daartegen verheven? En heeft hij ooit één 
van de door hem genoemde problemen (het 
milieu, Oost-Europa, de sociale dimensie van 
Europa) zo krachtig over het voetlicht proberen 
te brengen dat 'burgers bereid zijn om zich daar 
ook zelf voor in te zetten en er middelen voor te 
reserveren'? 
Het gaat me er hier niet om, een man verant
woordelijk te stellen voor wat men een heel kabi
net (en misschien de politieke elite als zodanig) 
kan verwijten. Maar Hirsch Ballin moet niet ver
baasd zijn als zijn 'moreel appel' over de hoofden 
van de te moraliseren burgers heenscheert en als 
een boemerang weer bij hem terugbelandt. 

Daar komt nog iets bij. Het pleidooi voor een 
actieve, 'leidende' rol voor de politiek staat in een 
merkwaardige verhouding tot zijn neiging om, 
als rechtgeaarde christen-democraat, de rol van 
politiek en overheid juist te beperken - en er een 
bron van vertechnisering van het maatschappelijk 
leven in te zien. Kan men werkelijk enerzijds de 
politiek een hoofdrol toekennen, en anderzijds 
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haar invloedssfeer tot enkele kerntaken willen 
beperken? Hier stuit het belangwekkend pleidooi 
van Hirsch BalJin op diens eigen, partij-ideologi
sche grenzen. 

Tot slot 
Ik kom daarmee terug op de verhouding tussen 
moraal en politiek zoals die in progressieve kring 
zou moeten worden opgevat. 
Misschien kan een vergelijking met de verhou
ding tussen mensenrechten en politiek verhelde
rend werken. 'Les droits de l'homme ne sont pas 
une politique', zo schreef de Franse filosoof Mar
cel Gauchet vele jaren geleden, naar aanleiding 
van de revival van het mensenrechten-denken 
(Zie Le Débat, juli/augustus 1980). Vrij vertaald: 
mensenrechten zijn essentieel,maar ze vormen 
niet de kern van het politiek handelen. Die wordt 
uitgemaakt door de richting die een politieke for
matie aan de maatschappelijke ontwikkeling wil 
geven; aan haar visie, zo men wil, op maatschap
pelijke vooruitgang. 
I ets dergelijks kan men over de verhouding tussen 
politiek en moraal opmerken. Politiek is niet los 
te maken van bepaalde morele beginselen; zon
der een moreel appèl krijgen die beginselen 
bovendien niet de politieke kracht en invloed die 
men beoogt. Maar politiek is anderzijds meer dan 
moraal; ze impliceert, als het goed is, een visie op 
de toekomst; op de organisatie van een betere 
samenleving. 'La morale ce n'est pas une politi
que.' 
De versterking van de politiek impliceert dus niet 
alleen, of in de eerste plaats, een versterking van 
haar morele grondslag. Minstens zo belangrijk is 
haar vermogen om 'ontwerpen' voor de toekomst 
te produceren; de verbeeldingskracht te prikke
len en die mede aan te wenden voor de oplossing 
van dringende maatschappelijke problemen. 
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Aan een dergelijk ontwerp-denken ontbreekt • 
het, zeker in de Nederlandse politiek. Het zou die 
politiek uit de huidige sfeer van malaise en onge· 
noegen kunnen verlossen, mits het: 

afstand houdt van de traditionele utopie; van 
het geloof in een totaal andere, doorzichtige 
samenleving; 
het sturend vermogen van de overheid blij· 
vend weet te relativeren; de samenleving is, 
tot op zekere hoogte, maakbaar, maar niet 
(vanuit een centraal punt) bestuurbaar; 
neerslaat in een concreet hervormingspro· 
gramma. 

Dat laatste is misschien wel het belangrijkste. De 
sociaal-democratie (om me tot mijn eigen partij 
te beperken) heeft in West-Europa geen terrein 
verloren op het moment dat ze te weinig bevlo· 
gen raakte, maar op het moment dat ze geen 
heldere oplossingen meer leek aan te dragen 
voor actuele maatschappelijke problemen en con· 
crete maatschappelijke aspiraties. 

Paul Ka/ma is directeur van de Wiardi Beekman 
Stichting, het wetenschappelijk bureau van de 
Partij van de Arbeid 

Noten 
1 Zie voor het volgende meer uitgebreid mijn bij

drage over 'Levensstijl als leidraad' in: J.Nek
kers/A. van den Dungen (red.), Het ideologisch 
tekort. Culturele politiek van het publiek 
domein, Amsterdam, Wiardi Beekman Stichting/ 
A.G. der Woodbraokers/Opleidingsinstituut 
PvdA, 1992, p.157-166. 
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De burger op het 
politieke toneel 

In het rapport1l zijn drie crisisverschijnselen in de 
politiek naar voren gehaald. Ten eerste hebben 
partijen een deel van hun aan-
trekkingskracht verloren. Ten 

verwijdering ontstaan, doordat het politieke 
debat steeds bureaucratischer is geworden. Deze 

kloof bedreigt het draagvlak van 
het politieke bestel. Op politieke 

tweede stoot de gangbare stijl 
van politiek bedrijven veel men
sen af. En ten derde kan de effec
tiviteit van het openbaar bestuur 
op z'n zachtst gezegd sterk in 
twijfel getrokken worden. 

Commissie-Duyvendak 
partijen rust mede de taak hier-
voor een oplossing te zoeken. 
Hun verminderde aantrekkings
kracht is niet louter hun eigen 
probleem; partijen blijven onmis
baar voor een levendig politiek 
debat en voor een actieve, twee-

Groen Links 

THEMA 
In dit hoofdstuk willen we moge
lijke oplossingen aandragen voor 
de eerste twee problemen. Het 
derde crisisverschijnsel is een probleem apart, dat 
het raamwerk van deze nota te buiten gaat. Wel 
is in het vorige hoofdstuk als uitgangspunt aan
gegeven, dat meer op het zelfsturend vermogen 
van de samenleving moet worden vertrouwd. En 
voorts kan een oplossing van de eerste twee pro
blemen tevens leiden tot een vermindering van 
de afstand tussen burger en bestuur, hetgeen de 
kwaliteit van het openbaar bestuur ten goede 
kan komen. 

1 Het openbreken van de politiek 
De kern van de door ons voorgestane vernieu
wing is dat de politiek moet communiceren met 
de samenleving. Het politieke systeem is in een 
isolement geraakt, doordat het is losgezongen 
van vormen van 'dagelijkse' politiek en alledaags 
leven. Oplossingen voor dit probleem moeten 
worden gezocht in meer mogelijkheden voor bur
gers om de agenda en de termen van het politieke 
debat te bepalen. Keer op keer tonen burgers aan 
hart en belangstelling voor de 'publieke zaak' te 
hebben - ze nemen de politiek serieuzer dan de 
politiek hen neemt -, maar de ijzeren ring van 
bestuurders en ambtenaren laat zich maar moei
lijk openbreken. 
Tussen het politieke en het publieke debat is een 
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zijdige relatie tussen burger en 
bestuur. Maar hoe kunnen par

tijen weer meer mensen bereiken? 
De termen waarin het politieke debat wordt 
gevoerd zijn cruciaal. Nu overheersen de techni
sche, formalistische en detaillistische verhalen. 
Men zegt wel dat dit een verzakelijking van het 
politieke debat is, die een logisch gevolg zou zijn 
van het proces van ontzuiling en ontideologise
ring. Wij vinden dit geen noodzakelijke ontwik
keling. Het is niet zo dat de wereld in duizend 
losse stukjes uiteen is gevallen en dat alle grote 
lijnen zoek zijn. Mensen definiëren zichzelf nog 
steeds als 'links' of 'rechts' op basis van een aan
tal voor hen belangrijke waarden. Nu vanzelf
sprekende partijbindingen zijn verdwenen, moe
ten partijen proberen om deze waarden te verta
len in aansprekende, motiverende verhalen. Zij 
moeten het politieke debat meer in principiële 
termen voeren. Zo kan de aansluiting bij het 
publieke debat worden hersteld en kunnen bur
gers weer zicht krijgen op het functioneren van 
hun vertegenwoordigers. 
Daarnaast dienen burgers meer directe invloed 
op de politieke besluitvorming te krijgen, los van 
politieke partijen. Dat partijen niet langer de cen
trale functie vervullen in de relatie tussen burger 
en bestuur, is wel een voldongen feit. Grote groe
pen burgers weten de weg naar de overheid 
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steeds beter zelfstandig te vinden. De vertegen
woordigende democratie zoals wij die nu kennen, 
dient daarom te worden aangevuld met vormen 
van directe democratie. 

2 Het principiële debat 
In de Nederlandse politiek lijkt het vaak alsof 
besluitvorming iets onontkoombaars heeft, alsof 
er niets te kiezen valt. Deze politiek van noodza
kelijkheden valt niet alleen de overheidsbureau
cratie aan te rekenen. De politieke partijen lijken 
zichzelf, onder invloed van het proces van ont
ideologisering, tot kleurloosheid en middelma
tigheid veroordeeld te hebben. 
Dit is curieus, want de huidige situatie leent zich 
naar onze mening juist uitstekend voor een flore
rend politiek debat. In vroeger tijden poneerden 
politieke partijen veelal volstrekt voorspelbare en 
onwrikbare stellingen. Vandaag de dag is een wer
kelijk debat, een open uitwisseling van gedachten, 
standpunten en twijfels tussen alle democratische 
partijen veel beter mogelijk. Partijen hebben in 
Nederland anno 1993 genoeg gezamenlijke grond 
onder de voeten om tot een werkelijk gesprek te 
komen. 
Willen we echter voorkomen dat dit blijft steken bij 
onderonsjes tussen politici, dan rust op partijen de 
verantwoordelijkheid om de verschillende keuzes 
aansprekend over het voetlicht te brengen. We 
hoeven hiervoor niet terug naar de extreme polari
satie van vroeger, die tot stagnatie in de menings
vorming leidde, zowel binnen als tussen partijen. 
Het overtuigend uiteenzetten van verschillende 
keuzes maakt democratische controle mogelijk en 
voorkomt dat 'een groep besluitvormers het heft in 
handen heeft en een echte democratische opposi
tie die de onvrede kan kanaliseren niet aanwezig is'. 

Het politieke debat moet daarom meer gaan over 
keuzes en doelstellingen, over normen en waarden 
die aan de besluitvorming ten grondslag liggen. 
Juist de situatie dat ideologische tegenstellingen 
grotendeels verdwenen zijn, schept ruimte om 
anders met conflicten om te gaan. Dilemma's kun
nen aangegeven worden, principiële kanten kun
nen benadrukt worden zonder dat dit tot Prinzi
pienreiterei leidt. 
Dat keuzes vaak negatieve keuzes zijn, keuzes uit 
twee kwaden, hoeft voor het publiek noch voor de 
eigen achterban verhuld te worden. Deze tragiek 
van de politiek, de erkenning dat de botsing van 
conflicterende belangen niet langer een simpele 
botsing is van goed en kwaad, maakt de politiek 
vandaag de dag moeilijker maar ook interessanter. 
Het vergt van politici een zeker talent voor 'thea-
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traliteit', omdat verschillende- deels onderling con· 
flicterende standpunten vertolkt moeten kunnen • 
worden.' 

De 'moralisering' van het politieke debat die wij 
voorstaan, dient scherp te worden onderscheiden 
vandemoralisering van de burger. Het is juist onze 
overtuiging dat de politiek te veel de neiging heeft 
de eigen onmacht af te wentelen op de burger. Via 
zedenprekerij wordt de burger verantwoordelijk 
gesteld voor maatschappelijke wantoestanden en 
gemaand er iets aan te doen. Nu is het zeker zo dat 
burgers een individuele verantwoordelijkheid heb
ben en niet in de fout moeten vervallen alles van de 
politiek te verwachten. Maar de samenleving is op 
veel punten verder dan de politiek denkt. Naast een 
doorgeschoten consumentisme is er gelukkig ook 
sprake van een sterk toegenomen 'zelfdwang' van 
burgers om te leven naar zelfgekozen, maar wel 
steeds zwaarderwegende maatstaven, bijvoor
beeld milieubewust gedrag. De politiek heeft geen 
oog voor deze burgerzin en doet alsof zij burgers 
moet opvoeden. 
Het moge dus duidelijk zijn dat wij niet doelen op 
appèls van CDA-moraalmannetjes of op de opge
stroopte-mouwenpolitiek van Nieuw Flinkse types. 
Met meer moraal in de politiek pleiten we ook niet 
voor meer aandacht voor de gewetensnood van 
individuele politici. Wij hebben het over een 
andere stijl van politiek bedrijven, waarbij principes 
prevaleren boven technocratische redeneringen. 
Het betekent ook dat de politiek 'persoonlijk' moet 
worden, maar op een andere wijze dan nu gebrui
kelijk is. Wij doelen niet op het nog sterker naar 
voren schuiven van de persoon van de lijsttrekker. 
De meeste politieke partijen hebben hun toevlucht 
gezocht in een extreme lijsttrekkersgerichtheid om 
zich ten opzichte van elkaar te profileren. Op deze 
wijze trachten ze een compensatie te vinden voor 
de afgenomen partijbinding op ideologische basis. 
Gelukkig vormt Groenlinks daar een uitzondering 
op en dat zouden wij vooral zo willen houden. 
Wat wij bedoelen is dat politici zich moeten inspan
nen voor het verbinden van het politieke en het 
alledaagse, om zo de persoonlijke herkenbaarheid 
voor de burger te vergroten. Het gaat erom dat 
politici op een geloofwaardige manier de opvattin
gen, gevoelens en twijfels van burgers kunnen ver
tolken. Het draait om een 'persoonlijke' stijl: de 
vaardigheid om eerlijk, open en geloofwaardig 
politieke keuzes naar voren te brengen. 

Noot: 
1 Uit: 'Duurzame democratie; Groen Links en poli

tieke vernieuwing', rapport van de commissie
Duiyvendak, maart 1993 

Toe 
voc 
00~ 

die 
per 
do< 
toe 
in ~ 

var 
Du 
jan 
tie 
sta 
00 

Mé 
tui 
mE 
po 
Ne 
He 
ve 
m~ 

ni1 
scl 

GE 
m 

0" 

re 
Ee 
vi• 
VE 

bE 
dE 
OI 

pi 
g~ 

E~ 

er 
kl 



45 

Nabeschouwing 

Toegegeven, het is zware kost wat ons in het 
voorgaande is voorgeschoteld. En daarbij is het 
ook qua benaderingswijze en 
diepgravendheid nogal uiteenlo-

Christiaan de Vries lijkt op zich weinig boodschap 
te hebben aan "de" moraal en zoekt het veel 

meer in de cultuur, en dan vooral 
in de sfeer van de culturele prak

pend, niet in de laatste plaats 
doordat we voor Groen Links onze 
toevlucht hebben moeten zoeken 
in een overigens toepasselijk deel 
van het rapport van de commissie 
Duyvendak. Dat dat moest is de 
jammerlijke resultante van vakan-

Marius Ernsting 
tijken. Zijn boodschap aan de 
politiek: probeer die culturele 
praktijken te begrijpen, en dan 
vooral als een niet meer terug te 
draaien verschijnsel van diversi
teit en pluriformiteit. Reken af 

THEMA 

tieperiodes en communicatie-
stoornissen, waarvoor de redactie 
ootmoedig een deel van de schuld op zich neemt. 
Maar toch: bij elkaar hebben we naar onze over
tuiging een uiterst boeiende staalkaart verza
meld van de achtergronden en bronnen van het 
politieke denken in de hoofdrichtingen van de 
Nederlandse politiek. 
Het is op zijn minst opvallend, en misschien ook 
veelbetekenend dat het thema politiek en 
moraal anno 1993 een bijna ideaaltypische orde
ning blijkt op te leveren van het politieke land
schap. 

Gerry van der List citeert met kennelijke instem
ming de bondige uitspraak van Bolkestein over 
overheidsverantwoordelijkheid: "niet moralise
ren maar boeven vangen". 
Een liberale moraal stelt "slechts een modus 
vivendi voor verschillende doeleinden nastre
vende individuen in het vooruitzicht", zo stelt hij 
bescheiden, en even verder: "In een liberaal
democratische staat heeft men het recht politiek 
onverschillig te zijn; de enige maatschappelijke 
plicht die een burger heeft, is zich aan rechtsre
gels te houden". 
Een minimale opvatting over de taak van politiek 
en overheid ten aanzien van moraal, zou men 
kunnen zeggen. 

z 

> 

met het streven naar homogeni
teit, en probeer vanuit de politiek 
met de burger te communiceren 

zonder in moralisme te vervallen; zoek het veel
eer in het verkleinen van de afstanden tussen bur
ger en politiek, zodat ze elkaar rechtstreeks kun
nen aanspreken, en van daaruit nieuwe culturele 
strategieën kunnen ontstaan. 
Een pluriforme opvatting over politiek en moraal 
derhalve. 

Cees Klop noemt dit, sprekend over de opvattin
gen van Habermas, waarin cultuurvorming tot 
stand komt als resultaat van een niet door macht 
beheerst debat tussen mensen, gebaseerd op de 
communicatieve rationaliteit van de gewone leef
wereld, een procedurele discussie-ethiek. Hij stelt 
deze tegenover een substantiële sociale ethiek, 
maar relativeert dat in zekere zin ook weer door 
aansluiting te zoeken bij opvattingen van de filo
soof Dooyeweerd, die stelt dat elke maatschap
pelijke sector zijn eigen stelsel van normen en 
waarden en dominanties daarin kent. 

De eerste verantwoordelijkheid voor de ontplooi
ing van deze eigen rationaliteit van de afzonder
lijke sectoren ligt bij de betrokkenen in die sector 
zelf. De overheid heeft dan een tweeledige taak: 
enerzijds bewaken dat de ontwikkeling en prakti
zering van normen en waarden in de afzonder-
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lijke sectoren gewaarborgd is, en op haar eigen 
~ domein de verantwoordelijkheid waarmaken 

voor het "publieke ethos": de burgerlijke betrek
kingen voorzover die burgers deelgenoot zijn van 
de publiekrechtelijke gemeenschap "staat". Dat 
laatste is een belangrijke verantwoordelijkheid 
van de politieke partijen, die daartoe met elkaar 
de strijd aangaan op grond van hun afzonderlijke 
"grote"verhalen. Maar de resultante daarvan is 
dus niet het hele verhaal. Daarnaast zijn in andere 
sectoren van de maatschappij, het onderwijs, het 
bedrijfsleven, het gezin, etc. andere stelsels van 
waarden en normen mogelijk. Op grond van dit 
ogenschijnlijke waardenrelativisme komt hij tot 
een afwijzing van de overheersing van de com
merciële marktwerking, die hij kenmerkend acht 
voor de huidige cultuur. Geredeneerd vanuit dit 
relativisme is het logisch dat hij niet pleit voor een 
maximale moraal, maar voor een optimale 
moraal, waarin de politiek een rol heeft bij het 
handhaven van wat hij noemt de cultuurecono
mie: het tegengaan van overheersing van nor
men en waarden uit een maatschappelijke sector 
over alle andere. 
Hij formuleert terzijde nog een prikkelende uit
daging aan het niet-christelijke deel van de 
samenleving om binnen die kring te komen tot 
herstel van gemeenschappelijk normen- en waar
denbesef, en plaatst dat tegenover het accent op 
individuele zelfontplooiïng. Hij doet dat vooral 
om de de werking van de cultuureconomie veilig 
te stellen: actieve cultuurvorming gebaseerd op 
andere dan de christelijke zingevingsbron. 
Optimale moraal, in de zin van evenwicht tussen 
maatschappelijke sectoren en verbanden, en de 
overheid primair als bewaker van dat evenwicht. 

Paul Kalma gaat nog weer een stap verder door 
de morele dimensie van politiek ronduit te erken
nen, zonder welke de politiek niet de kracht en 
invloed krijgen die men beoogt. 
Die morele dimensie gaat verder dan het aan
spreken van burgers op het naleven van de wet en 
de gangbare regels in het maatschappelijke ver
keer. Hij verzet zich dan ook tegen het liberale 
denken over negatieve vrijheid: de vrijheid van 
burgers om zo weinig mogelijk gestoord te wor
den in hun doen en laten. Het is die vrijheid die 
de sociaal-democratie altijd heeft verworpen. 
Tegelijk sluit hij zich wel bij de liberalen aan waar 
het gaat om de stelling dat het niet de overheid 
en de politiek zijn, maar de burgers zelf die moe
ten bepalen wat het "goede leven"inhoudt, en 
verbindt daaraan (eigenaardig genoeg) de ver
werping van de politieke relevantie van opvattin
gen over een sobere levensstijl. Aan het slot van 
zijn betoog springt hij echter met een grote boog 

47 

z 

> 

over die beperking heen door te stellen dat poli
tiek zelfs nog meer is dan moraal: 
"ze impliceert, als het goed is, een visie op de toe
komst; op de organisatie van een betere samen
leving". 

Enerzijds wordt de morele aanspraak vanuit de 
politiek begrensd, anderzijds is dat geen reden 
om een hoog ambitie-niveau aan te houden wat 
betreft het vermogen om ontwerpen voor de toe
komst te produceren. De vraag die blijft liggen is 
hoe je dat laatste kunt waarmaken, terwijl je 
daarvoor het speelveld ten aanzien van opvattin
gen over het goede leven zo ingesnoerd hebt. 
Kortom: politiek is moraal, maar met beperkin
gen! 

De commissie-Duyvendak, die zich boog over 
"Groen Links en politieke vernieuwing", gaat 
eigenlijk een paar stappen verder door onom
wonden te pleiten voor een moralisering van het 
politieke debat, wat overigens onderscheiden 
moet worden vandemoralisering van de burger. 
Juist de ontzuiling en ontideologisering maakt 
het mogelijk en gewenst dat "het politieke debat 
gaat over keuzes en doelstellingen, over normen 
en waarden, die aan de besluitvorming ten 
grondslag liggen". De ontideologisering maakt 
het mogelijk dat dat debat gevoerd wordt zonder 
in de starheid van vastliggende patronen en prin
zipienreiterij te belanden. 
En juist dat kan voorkomen dat we politiek 
bestuur laten verworden tot een systeem van 
administratief en technokratisch beheer. 
Politiek moet gemoraliseerd worden, zo lijkt de 
oproep. 

Inderdaad, een boeiend palet van onderscheiden 
posities, die op elkaar aansluiten, soms overlap
pen, maar met duidelijke eigen accenten; ze 
geven daardoor een kenmerkend beeld van de 
Nederlandse politiek als geheel, en het denken 
over moraal en cultuur. 

Wat rest is de waarneming dat alle beschouwin
gen erg abstract van karakter zijn: interessant 
voor boekenwurmen en debaters, maar zonder 
betekenis voor het leven van alledag, zo lijkt het. 
En dat nu zou wel eens de grootste misvatting 
kunnen zijn. Want als Gerry van der List, als de 
meest minimale wat betreft opvattingen over de 
boodschap die politiek heeft aan moraal, zegt dat 
de enige maatschappelijke plicht die een burger 
heeft is zich aan de rechtsregels te houden, dan 
zou ik zeggen: daar zit al een belangrijk deel van 
het probleem, want dat doen ze dus niet! 
Er wordt op grote schaal harder gereden dan 
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geoorloofd, er wordt geparkeerd waar het niet 
mag, er wordt gerotzooid met afval, met uitke
ringen, met belastingen, er wordt gediscrimi
neerd, er wordt gespeculeerd, en wat al niet. 

Al die zonden tegen de rechtsregels hebben soms 
zo'n omvang (en ook hardheid) gekregen, dat de 
vraag mag worden gesteld of ons sociale systeem 
daartegen bestand is. Immers, het netto resultaat 
is dat onze maatschappij steeds onleefbaarder 
wordt, niet zozeer in de fysieke als wel in de 
sociale zin. 
De tragiek is dat dat probleem niet op te lossen is 
door steeds meer controle en steeds verfijnder 
regelgeving, want gevreesd moet worden dat 
ook dat niet bestand is tegen een massale menta
liteit die dat als een uitdaging ziet om zich eraan 
te onttrekken. 

Bovendien verergert een dergelijke benadering 
alleen maar de sociale anieetbaarheid voor dege
nen die daaraan niet kunnen of willen meedoen. 
Het gaat wezenlijk om dat probleem van die men
taliteit: kennelijk zijn er geen gezaghebbende 
personen of instanties, die burgers duidelijk 
maken dat het niet deugt, of gewoon niet kan, 
wat ze doen of laten, zodanig dat die burgers zich 
daaraan iets gelegen laten liggen. 
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Het gaat er nu niet om als gevolg van een derge· 
lijke waarneming te vervallen in nostalgisch en • 
onterecht verlangen naar de tijden en de gremia 
die wel een dergelijke normering voor wettelijk 
en maatschappelijk gedrag konden produceren. 
Het gaat er wel om het probleem te stellen, en 
het vooral te stellen als een cultureel en sociaal 
probleem: het ontbreken van normeringskaders 
in een steeds pluriformer samenleving. 
Het ontbreken daarvan kan niet alleen gezien 
worden als een positief gegeven (in de zin van 
meer vrijheid en verscheidenheid), maar moet 
ook onder ogen gezien worden als een risico: het 
gevaar dat door het uithollen van maatschappe· 
lijke aansprakelijkheid en sociale verbrokkeling 
niet alleen het samenleven onder druk staat, 
maar tenslotte ook het funktioneren van de 
rechtsregels die dat samenleven reguleren. En ' 
dan staat zelfs de minimale moraal van Gerry van 
der List op de tocht. 
Dat besef zou moeten leiden tot een bezinning 
onder alle maatschappelijke en politieke stromin· 
gen over de vraag hoe de behoefte aan norme· 
ringskaders kan worden benaderd op een wijze 
die recht doet aan deze tijd: een tijd van mondige 
individuen en maatschappelijke en culturele ver· 
scheidenheid. 

Marius Ernsting. 
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Pensioners in 
Zwelethemba 

Van de negen tweeluiken, waaruit de fotoserie 
bestaat die Nicole Segers maakte van bejaarde 
zwarten in Zuid-Afrika, kozen we 
er drie uit voor P&C. 

Nicole Segers (1960) is autodidact en fotografeert 
sinds 1982. Sindsdien heeft ze aan een reeks van 

fototentoonstellingen en publica
ties bijdragen geleverd. Recent 

Zij licht de tweeluiken zelf als 
volgt toe: Nicole Segers 

werden haar foto's uit Zuid-Afrika 
onder de titel 'Een huis op aarde' 
nog geëxposeerd bij USVA in Gro
ningen. Zij leverde bijdragen aan 
de publicaties van manifestaties 
als Malibongwe en CASA (Culture 

"Zwelethemba is een township 
nabij Worcester in het hart van de 
Kaapse wijnstreek. In het Old Age 
Cottage wonen ongeveer dertig 
mensen in kleine huizen bij 

FOTOKATERN 

elkaar. Elk huis heeft een keuken 
en drie kamers. In de meeste 
kamers wonen twee mensen. In een enkel geval 
heeft iemand een kamer voor zichzelf, zoals de 
vrouw die niet meer kan lopen en naast oude 
wijndozen in bed ligt. De meeste ouderen in het 
Old Age Cottage bezitten niet meer dan een bed, 
een koffer met wat spullen, wat pannen in een 
rek. Het is wat hen rest na een leven lang werken 
op de wijnfarms of in de witte huishoudens." 

De foto's zijn gemaakt tijdens twee reizen naar 
Zuid-Afrika in 1990 en 1991. Nicole was vooral 
geïnteresseerd in de zogenaamde 'squatters', 
mensen die geen plek meer hebben om te wonen 
en stukken grond kraken om er hutten te bouwen 
en er een bestaan op te bouwen. Die interesse 
komt voort uit haar fotografische betrokkenheid 
bij de Anti-Apartheidsbeweging Nederland 
(AABN). 

z 

> 

in Another South Africa). Voor de 
Stichting Gered Gereedschap 
maakte ze dia's over werkplaatsen 

in Zimbabwe en Botswana. 

Over haar fotografische uitgangspunten zegt ze: 
"In de sociale onderwerpen die ik kies om te foto
graferen probeer ik niet zozeer uit te gaan van 
concrete gebeurtenissen, maar valt mijn oog eer
der op de achtergrond waartegen gebeurtenissen 
zich afspelen. Ook in Zuid-Afrika wilde ik niet 
zozeer een bewijs leveren van het envoistelbare 
leed en het politieke onrecht. Juist door wat die
per en langer op een onderwerp in te gaan wil ik 
op een meer indringende manier het leven van 
mensen in beeld brengen en zo ook een aan
klacht laten horen, maar ook laten zien dat men
sen op een heel sterke manier hun leven opbou
wen en strijdbaar zijn in het simpele feit dat ze 
overleven." 

San Verschuuren 
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Thuisgekomen 
Hoort! 

Het vrije woord 
Bedreigd, vermoord, 
Brengt in de nood 
Zijn vechters voort 
Tot aan de dood. 

Han H. de Groot 

Uit de rede van Joop Wolff (oud Tweede Kamerlid van de CPN en oud hoofdre
dacteur van De Waarheid) ter gelegenheid van de herplaatsing van het monument 
voor de in 40-45 omgekomen medewerkers van de verzetskrant De Waarheid op 
het Windroosplein in Wittenburg, Amsterdam op 4 mei 1993: 

"Een door historici samengestelde lijst van gevallenen voor de illegale Nederlandse 
pers bevat vele honderden namen. En de samenstellers noteren daarbij: "Het is 
passend stil te staan bij het feit dat bijna de helft van de gevallenen afkomstig is 
uit het communistisch verzet". 

Het Vrije Woord is voor ons altijd een groot goed geweest, het is één van de hoge 
waarden, die in de nalatenschap van De Waarheid en de CPN bewaard zijn geble
ven. In het eerste nummer van De Waarheid als landelijk illegaal blad (23 novem
ber 1940) vinden we in het hoofdartikel onder de titel 'De weg naar vrede en vrij
heid" een ander credo: "Allereerst moeten wij de geestelijke weerstand tegen de 
vreemde nazi-invloeden sterker en steeds sterker maken. Geen fascisme in Neder
land, geen rassehaat of anti-semitisme, waarmee de nazi's ons volk willen vergif
tigen". Als in een spiegel zien we daarin de leuzen van hedendaagse demonstra
ties en bijeenkomsten. Geen rassehaat, geen vreemdelingenhaat, nooit meer anti
semitisme. In de onverzoenlijkheid daartegen ontmoeten de generaties van toen 
en nu elkaar. Hier springen de vonken over tussen de tijdgenoten uit 40-45 en de 
nieuwe generaties, die ook in dat opzicht van de vrijheid van het woord gebruik 
maken en meteen de daad bij het woord voegen. 

Het bescheiden monument is een beetje "thuis gekomen". Niet ver van deze 
plaats, bij Werkspoor, werd lange tijd De Waarheid gestencild en naar buiten 
gesmokkeld ... Mensen uit de haven, die wisten wat solidariteit was, vormden een 
beschermende omgeving voor de werkers van De Waarheid. De Waarheid, die het 
echte, ongecensureerde nieuws bracht, die de moed er inhield en een bron van 
inspiratie was." 
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POEZIE 

Hans Groenewegen 

Vreugde 

Vreugde. De vreugde begint al bij 
het lezen van de titel van de bun
del: Van de roerloze woelgeest. Die 
kan slechts van één dichter zijn. Ik 
tenminste ken geen andere dichter 
dan Lucebert die het woord woel
geest in de titel van een dichtbun
del zou gebruiken. In de combina-

lil tie met het contrasterende roerloze 
opent hij met zijn onverwisselbare 
handtekening. 
Lucebert is bij uitstek een filosofi
sche, wereldbeschouwelijke dichter, 
een geestelijke. Hij is dat in de lijn 
van de grote Franse dichter Arthur 
Rimbaud, die zich 'ziener', 'magiër' 
en 'engel' noemde. Net als Rimbaud 
verlaat hij zich daarbij op de mate
riële kracht, de weerbarstigheid van 
de taal. Voor hem zijn taal en beel
den geen vervoermiddelen voor 
heldere gedachten, maar zelf woe
kerende gedachtenkronkels, gedre
ven door woede en mededogen. De 
verhevene van de wereld van de 
filosofie of de fantasie, treedt bij 
hem op in de gestalte van de geval
lenen, de wroeters. In deze bundel 
schrijft hij: (de dichter) 'verdicht 
ziek van geluk het geritsel van elfen 
totonopgesmukt materialisme'. Hij
zelf is dus de woelgeest. In de naam 
die hij zich geeft verenigt hij het 
verhevene en zuivere van de geest, 
en het bezoedelde van de wroeter 
in taal en teken. In die gestalte 
haalt hij bittere waarheden boven. 

._ Dat hij de werkelijkheid van deze 
wereld kan veranderen, de droom 
waar Rimbaud op stuk liep, gelooft 
Lucebert niet. Hij schrijft, schildert 
en denkt vanuit de nederlaag van 
de utopische beweging. Toch ziet 
hij zichzelf als dichter nog wel de 
zelfgenoegzame beleving van de 
mensen aan deze wereld verstoren. 
Zijn gedicht de nederlaag is vanuit 
een metafysische of maatschappe
lijk hiernamaals geschreven; vanuit 
de eeuwigheid van de dood of de 
eeuwigheid van de nederlaag. Het 
besluit zo: 
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in de eeuwigheid zou ik uittre
den en deel zijn 
van doodseskaders die de 
bedevaart van bedelaars 
en hoopvolle filosofen versto
ren en uiteenrijten 
zodat een ieder dwaalt in eeu
wig onbehagen 
zonder dageraad zonder lente
boden zonder liefde 
zonder morgenrood zonder 
jaargetijden zonder taal 

Vreugde. Je kunt Luceberts poëzie 
inhoudelijk benaderen. Je kunt zijn 
beelden en associaties, zijn woe
dende tirades tegen papen en gene
raals, zijn treurende liederen over 
materieel en geestelijk geknechte 
mensen (het verdrietige geknevelde 
vlees), ontrafelen. Je kunt zijn ont
regeling van zinnen en grammatica 
nauwkeurig beschrijven. 
Voor mij gaat echter aan dat alles 
vooraf, dat ik de magnifieke klank
patronen van zijn gedichten kan 
ondergaan, zonder al die duidende 
gedachten. Neem alleen al weer die 
titel, Van de roerloze woelgeest. Als 
ik een bundel met een dergelijke 
titel zie aangekondigd, dan klinkt 
en zingt hij de maanden tot de ver
schijning in mij rond. Ik hoop dat 
ooit een componist een systeem 
ontwerpt dat taalklanken verbindt 
met noten. Alleen om de gedichten 
van Lucebert om te kunnen zetten 
in een equivalente muzikale compo
sitie. 
Soms lijkt het of Lucebert zelf via de 
omgekeerde weg te werk gaat. Dat 
hij een voorgegeven klankpatroon 
belichaamt met woorden. Dat hij 
vanuit die beweging de ons be
kende taal geheel nieuwe combina
ties en betekenissen meegeeft. Mij 
ontroert dat. Ik huiver als ik zijn tek
sten lees omdat zij me laten ervaren 
hoe sleets de taal is waarin ik mij 
dagelijks beweeg, hoe beladen met 
de wreedheid en domheid die zij 
verhult. Ik huiver omdat zijn gedich
ten mij iets anders aanreiken. Zij rei
ken mij de herinnering aan een taal 
met benoemend en veranderend 
vermogen. En met die herinnering 
beloven zij de mogelijkheid, weer 
met taal te benoemen en te veran
deren. Ik huiver vanwege het ge
voel van onbehagen tussen die her
innering en belofte te leven. 
Onze wereld is vergeven van een 
taal die alleen lijkt te worden 
geschreven en gesproken om het 
ene oor in te gaan en het andere 
uit. Wij worden voortdurend met 

nietszeggendheid doorgespoeld, 
als om te voorkomen dat ooit iets 
van waarde in ons blijft haken, als 
om te voorkomen dat wij ooit 
ergens aan blijven haken. Als we 
spreken ademen we niet meer, we 
hyperventileren. We voelen ons 
licht in ons doorzichtige hoofd, en 
raken los van onze zintuigen die 
ons aan de aarde verbinden. 
De woorden zoals ze in de gedich
ten van Lucebert een plaats krijgen, 
blijven dwars in mijn gehoorgang 
steken. Ze zetten me stil, maken me 
roerloos. Er blijft van alles aan han
gen, nut en onnut, geregeld en 
ongeregeld, geloof en ongeloof. 

je moet niet alleen de zin naast de 
onzin bewaren 
je moet ook nog bedaard in beide 
blijven geloven 

Deze twee regels lijken ook een 
advies van de dichter aan de lezer. 
Wat je ook aan grammaticale on
zinnen in mijn zinnen tegenkomt, 
wat je ook aan nonsens (of waan
zin) in mijn wijsheid ziet, laat ze 
staan, accepteer ze en geloof erin. 
In die onzuiverheid schuilt de enige 11 
mogelijkheid in het herstel van de 
eenheid van zintuigen en woorden, 
lichaam en taal, werkelijkheid en 
waarheid. Vreugde dus. 
De gedichten liggen in schriftelijke 
vorm voor me. Maar de klank van 
Luceberts gedichten heeft zo'n 
eigen, eigenaardige kracht dat ik, 
sinds ik hem ooit zijn teksten heb 
horen voorlezen, niet meer in staat 
ben zijn gedichten te lezen zonder 
ze tevens in zijn stemgeluid te 
horen. Daarom klinkt in de meest 
boosaardige visioenen mededogen 
mee, in de bitterste aanklacht com
passie, in de zwaarste ernst speels 
plezier, in de vreugde over de ver
rukkende schoonheid woede. Zijn 
bundels zouden tegelijk op een 
geluidsdrager moeten uitkomen. 
Luceberts poëzie wordt gedreven 
door een utopische kracht die deze 
wereld als hel ontmaskert. Hij ver
woordt de teleurstelling over het 
utopisch potentieel dat in de men
sen schuilt, maar dat in de experi
menten van de vorige eeuwen en 
deze eeuw vernietigd werd en ver
loren ging. In zijn klinkende ver
woording van de nederlagen weet 
hij iets van de utopische kracht te 
bewaren. Troost schuilt in zijn ver
woording van de ellende. Aan de 
lezer om daaraan deel te nemen, 
aan de reddende activiteit van het 



schrijven en lezen. Zonder de luiste
rende en meesprekende lezer, die 
in zijn gehoorgang alleen door
gang wil verlenen aan wat er niet 
of moeilijk door kan, gaat deze uto
pische kracht van deze visionaire 
dichter verloren. Dan bloedt diens 
mond dood. 

soms spreekt de mond het 
ware woord 
het woord van hoop geloof en 
liefde groot 
de mond is dan rondom hele
maal rood 
wordt dat niet gezien dat niet 
gehoord 
of anderszins gemeden verge
ten gesmoord 
dan bloedt hij dood 

Leest, ziet, hoort en verheugt u. 

Lucebert, Van de roerloze woel
geest, De Bezige Bij, Amster
dam 1993, ISBN 90 234 4715 8. 

BOEKEN 

Frank Biesboer 

De essentie 
van de milieu

crisis 
Sinds de publikatie van de Nationale 
Milieuverkenningen, nu vijf jaar 
geleden, zijn begrippen als broei
kaseffect, gat in de ozonlaag, biodi
versiteit en zure regen gemeengoed 
voor iedere maatschappelijk geïnte
resseerde. Dit 'milieubewustzijn' 
heeft wat mij betreft echter ook een 
nadeel: bij iedere nieuwe publikatie 
over de gevaren van het broeikasef
fect, enzovoorts, bekruipt al gauw 
een déja vu gevoel, dat heb ik al 
eens ergens gelezen. De spanning 
die zich van je meester maakte bij 
het ontdekken van de wereldwijde 
milieugevolgen van de moderne 
industriële samenleving, maakt 
plaats voor een zekere gewenning. 
Nieuwsgierigheid en geestdrift wor
den nu vooral gewekt door scherp
zinnig ideeën over de vraag: wat 
doen we er aan, hoe komt er een 
maatschappelijke revolutie die de 
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milieuproblemen het hoofd kan 
bieden? Van het signaleren naar 
het analyseren, van het waarnemen 
naar de verandering. 

Toen ik het boek De wereld in de 
waagschaal van de huidige vice
president van de VS, Al Gore, open
sloeg bekroop me bij het lezen van 
de inhoudsopgave het gevoel: daar 
gaan we weer. Tot ik begon te 
lezen. Op de een of andere manier 
wist de auteur me in zijn greep te 
krijgen. 
Biedt Gore dan zoveel meer dan de 
inhoudsopgave suggereert? Het 
boek _ontleent z'n kracht niet aan 
nieuwe inzichten over het ecologi
seren van de moderne samenleving, 
is daarin eerder zwak. Meer infor
matie over al die wereldomspan
nende milieuproblemen verschaft 
het boek ook niet. Het zit 'm meer 
in de manier waarop Gore formu
leert, de wijze waarop hij feiten en 
feitjes weet te combineren met het 
beschrijven van diepgewortelde 
culturele tradities, hoe hij kennis 
van zaken weet te combineren met 
het tot in je ziel laten voelen hoe 
diep de milieucrisis in onze manier 
van leven, instituties en belangen is 
ingebakken. De kwaliteit van het 
boek is dat je na lezing de milieu
CriSIS niet zozeer kent alswel 
begrijpt. 

Het eerste deel van het boek geeft 
een schets van de omvang van de 
milieuproblemen. Typerend voor 
zijn aanpak is dat Gore, wanneer 
het gaat over het broeikaseffect, 
niet alleen schetst wat de eventuele 
gevolgen zullen zijn, hij laat tegelij
kertijd zien hoezeer de menselijke 
evolutie is beïnvloed door ingrij
pende klimaatveranderingen, waar
bij beschavingen verdwenen van
wege het onvermogen om zich aan 
de nieuwe ecologische randvoor
waarden aan te passen. Een derge
lijke historische parallel laat je 
beseffen hoe indringend de gevol
gen van de op handen zijnde kli
maatverandering kunnen zijn. 
Dat indringende wordt versterkt 
wanneer Gore op gepaste wijze zijn 
eigen activiteiten als lid van de Ame
rikaanse Senaat beschrijft, bijvoor
beeld voor de bescherming van de 
gevlekte bosuil als gevolg van de 
houtkap in oude bossen. Hier is 
iemand aan het woord die het 
milieu niet om opportunistische 
redenen omarmt, maar in er in zijn 
eigen werk als politicus volop mee 
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doordrongen is en het z'n eigen poli 
agenda heeft laten bepalen. Gor 
Waar Gore de milieuproblemen in • me1 
kaart brengt bewijst hij een grote vati 
kennis van zaken, die met de juiste hei1 
dosering aan de lezer wordt toege- voc 
diend. Zo noemt hij- om het belang lijk 
van de biodiversiteit te benadruk- ma 
ken - het voorbeeld van gerst. Het 
Californische ministerie van land· Dit 
bouw had maar liefst 6500 bekende he1 
variteiten van gerst onderzocht en var 
uiteindelijk één Ethiopische gerst· nat 
plant ontdekt die momenteel de voc 
hele Californische gerstoogst van op~ 
160 miljoen dollar beschermt tegen gel 
het gele dwergvirus. Dit soort voor- te 
beelden overtuigen. Mé 

mil 
De kracht van het boek schuilt he· 
vooral in het tweede deel, waarin vo1 
Gore de relatie van de milieucrisis crë 
legt met de moderne westerse sd 
beschaving. De auteur heeft een ha 
scherp beeld van de dominante bn 
denkrichting en de kritiek daarop. De 
Als voorbeeld het volgende citaat zij 
'Het is veelzeggend dat we wel m; 
enorm overtrokken schattingen ma- he 
ken van de kosten die een ombui- va 
ging van ons bestel met zich mee da 
zou brengen, zonder analyse van de Ui 
kosten die eraan verbonden ?ijn tie 
wanneer we de dingen op hun ee 
beloop laten.' Het is het sluitstuk m 
van een vlijmscherpe polemiek, ve 
waarin Gore hekelt dat de econo· ke 
mie bijvoorbeeld wel machines en fa 
vrachtwagens afschrijft, maar niet bi 
het verdwijnen van de humuslaag o1 
van de staat lota. kc 
In het hoofdstuk met de titel 'dis- h1 
functionele beschaving' betreedt de T1 
auteur heel onverwachte ingangen cc 
om de diepte van de milieucrisis te b1 
verhelderen. Hij maakt een vergelij· h1 
king met verslaving: een situatie Vi 

waarin we wel weten dat ons d· 
gedrag niet goed is, maar ons het 1 vc 
vermogen ontbreekt daar iets aan rr 
te doen vanwege de ontwennings- ti 
verschijnselen. Uit de psychologie rr 
haalt hij de analogie van het dis- a 
functionele gezin, waarin eenieder g 
naar onuitgesproken collectieve d 
leugens leeft. Het zijn dit soort ver- v 
gelijkingen die je op heel verschil-
lende manieren de milieucrisis laat C 
doorvoelen. ti 

k 
Ten opzichte van de scherpte van de d 
analyse van de milieucrisis steekt k 
het antwoord op de vraag wat moet c 
er aan gebeuren echter schril af. Het ~ 
zwakke hoofdstuk uit het tweede v 
deel is dat over het (Amerikaanse) t 
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politieke systeem. Uiteraard kent 
Gore als ingewijde z'n pappenhei-

~ mers: de lobby-cultuur, het conser
vatisme en gebrek aan waarachtig
heid. Wat Gore er tegenover stelt is 
vooral naïef: de politiek moet eer
lijk zijn, de echte keuzes durven 
maken. 

Dit naïef idealisme keert in volle 
hevigheid terug in het derde deel 
van het boek, waarin Gore zijn alter
natief schetst: een Marshall-plan 
voor de aarde, waarin een lange 
opsomming van te nemen maatre
gelen om de milieuvervuiling tegen 
te gaan. De keuze voor het woord 
Marshall-plan weerspiegelt de do
minante denkstroom in de VS: met 

.,. het Marshall-plan is de basis gelegd 
voor de overwinning van de demo
cratie op het communisme, zo 
schrijft Gore. Nu zal een nieuw Mars
hall-plan de overwinning moeten 
brengen op de milieuverpesting. 
De maatregelen die Gore voorstel 
zijn ieder op zich nuttig en zinvol, 
maar niet echt opzienbarend. Ze 
hebben toch vooral het karakter 
van: als we geen troep meer maken 
dan wordt de wereld weer schoon. 
Uiteindelijk komt Gore in zijn poli
tieke pleidooi uit op wat hij noemt: 
een nieuw soort verzetsstrijders, 
met prachtige verhalen over het 
verzet van Pat Bryant tegen de kan
kerverwekkende uitstoot van de 
fabriekscomplexen van Union Car
bide en Monsanto in Cancer Alley, 
of van de plantenonderzoeker Ni
kolaj lvanovitsj Vavilov die tijdens 
het beleg van Leningrad in de 
Tweede Wereldoorlog de unieke 
collectie planten en zaden wisten te 
beschermen. Het is alsof Gore, die 
het geloof de belangrijkste bron 
van zijn levenshouding noemt, 
denkt aan een soort nieuw Jezusge
voel, met de milieustrijder als de 
messias. Hoe belangrijk zo'n inspira
tiebron ook kan zijn, alleen daar
mee wordt de wereld echt niet ver
anderd. Zeker van een politieke tij
ger als Gore zou je ten aanzien van 
de noodzakelijke maatschappelijke 
veranderingen meer verwachten. 

De verleiding is groot om de poli
tieke naïviteit uit het boek direct te 
koppelen aan het beleid van het 
duo Clinton/Gore, waarbij te den
ken valt aan het niet doorgaan van 
de ecotax, omstreden benoemin
gen, en dergelijke. Het duo lijkt 
vooral niet opgewassen tegen het 
Amerikaanse conservatisme dat 
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Gore zelf zo treffend in zijn boek 
heeft geschetst. 
Zo'n vergelijking en de kritiek die 
daarin zit opgesloten is vooral 
gemakkelijk en niet terecht. In de 
politiek is een sterke wil uiteinde
lijk ook politiek. Het diepe milieu
besef van Gore betekent wel dege
lijk dat er nu een presidentieel 
team is dat de kat de bel aan bindt, 
het roer probeert om te gooien. 
Uiteraard mobiliseert dat conserva
tieve tegenkrachten, maar zou ook 
een onderstroom bedding kunnen 
geven die misschien veel meer zal 
bepalen welke inspanningen voor 
het milieu de grootste supermacht 
van de aarde zal leveren. 
Gore overtuigt met zijn boek waar 
die wilskracht voor een ecologische 
wending vandaan komt. 

Al Gore, De wereld in de waag
schaal. Een Marshallplan voor 
de aarde, Utrecht, Het Spec
trum, 456 pag., prijs f 44,90. 

BOEKEN 

Wil Evers 

Het minder
hedendebat 
blijft diffuus 

Wie het enkele jaren geleden had 
over de problemen van de multi-cul
turele samenleving, doelde daar
mee vooral op verschijnselen als 
racisme en discriminatie. Maar sinds 
de geruchtmakende uitspraken van 
Frits Bolkestein over de islam en het 
daarop volgende nationale minder
hedendebat is het accent in de dis
cussie verschoven naar de ver
meende confrontatie tussen ver
schillende culturen en hun waarden 
en normen. Wat Bolkestein beweert 
komt erop neer, dat het begrijpelijk 
is dat minderheden problemen heb
ben in de samenleving, omdat ze 
zich door hun afwijkende (en inferi
eure!) culturele achtergrond anders 
gedragen. Op het racisme-forum 
dat P&C vorig jaar hield, stelde het 
Haarlemse Groenlinks-raadslid Hul
ya Elmas dan ook dat het moderne 
racisme zich niet meer van biologi
sche, maar vooral van culturele 
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argumenten bedient. 
Tegenover de stelligheid waarmee 
Bolkestein zijn culturele imperia
lisme predikt, staan de aarzelende 
reacties van links, dat er maar niet 
in slaagt een eenduidig antwoord 
op zulke redeneringen te formule
ren. Een aardige illustratie van die 
verwarring vormt de enkele maan
den geleden verschenen bundel 
Achter de Coulissen, uitgegeven 
door het Wetenschappelijk Bureau 
van Groenlinks. De bundel bevat 
een achttal bijdragen van diverse 
wetenschappers en journalisten 
over uiteenlopende aspecten van 
de multi-culturele samenleving. 
..De opvattingen van de verschil
lende auteurs over de problematiek 
van de multi-etnische samenleving 
zijn allerminst uni sono", schrijft 
WB-voorzitter Harry van den Berg 
in de inleiding, .,Gelukkig maar, 
want voor het ontwikkelen van 
nieuwe visies is het juist van belang 
verschillende geluiden en gezichts
punten met elkaar te confronte-
ren." 
Helaas maakt 'Achter de coulissen' 
die pretentie niet waar. De meest 
prikkelende bijdrage is afkomstig 
van de cultureel-antropoloog Jan 
Rath. Onder de titel 'De tegenbe
doelde effecten van het minderhe
denbeleid' treedt hij in de voetspo
ren van lllich en Achterhuis door 
aannemelijk te maken dat het hui
dige minderhedenbeleid juist stig
matiserend werkt. In de visie van 
Rath zijn minderheden geen na
tuurverschijnselen, maar sociale con
structies. Op grond van een min of 
meer willekeurig gekozen onder
scheid wordt een specifieke groep 
mensen aangewezen, wordt hun 
positie of gedrag geproblemati
seerd en wordt er beleid ontwikkeld 
dat daar wat aan zou moeten doen. 
Rath noemt dat 'minorisering'. De 
overeenkomsten die hij beschrijft 
tussen de huidige benadering van 
de minderheden en de behandeling 
die (autochtone) 'onmaatschappe
lijken' zich tot in het begin van de 
jaren '60 moesten laten welgevallen 
zijn inderdaad opvallend. 
Al met al genoeg munitie voor een 
pittig debat met de traditionele be
langenbehartigers van de minder
heden, zou je zo zeggen. Maar 
geen van de andere auteurs gaat 
serieus op het - al eerder in Beleid 
en Maatschappij verschenen - arti
kel van Rath in. 
In een andere bijdrage kritiseert de 
journalist Will Tinnemans het radi-
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cale anti-racisme. Dat zou het 
onderscheid tussen zwart en wit 
juist versterken; in iedereen die 
klaagt over zijn lawaaiige, maar 
toevallig ook Turkse of Marok
kaanse, buurman zou een racist zijn 
te ontwaren. En alweer: niemand 
die Tinnemans tegenspreekt. 
Het lijkt alsof het laatste hoofdstuk 
van 'Achter de coulissen' per onge
luk tussen het oud papier terecht 
gekomen is. Dat wil niet zeggen dat 
'Achter de coulissen' niet lezens
waardig zou zijn, want in de 
meeste bijdragen zit wel degelijk 
kwaliteit. Maar het ontbreken van 
de confrontatie tussen de opvattin
gen van de verschillende auteurs 
maakt dat de lezer met een nogal 
diffuus gevoel achterblijft. Als er al 
sprake is van enige samenhang in 
de bonte optocht aan onderwer
pen, visies, standpunten en invals
hoeken die de lezer aan zich voor
bij ziet trekken, dan is die in ieder 
geval moeilijk te ontdekken. 

Gerrit Pas (red.), Achter de cou
lissen, gedachten over de multi
etnische samenleving, Weten
schappelijk Bureau van Groen 
Links, ISBN 90-72288-09-2. 

BOEKEN 
los van Dijk 

De culturele 
factor 

Het komt nogal eens voor dat resul
taten van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek met enige scepsis of een 
lichte aarzeling worden ontvangen. 
Alles goed en wel, wordt er dan 
gezegd, maar uit eigen ervaring, of: 
op grond van mijn eigen waarne
mingen weet ik dat de verhoudin
gen heel anders liggen. Kortom: 
het onderzoek strookt niet met 
ideeën gevormd op grond van een 
meer directe wijze van kennis ver
garen. 
Een dergelijk gevoel dat er iets niet 
klopt en dat wat onderzoek uitwijst 
steeds weer afwijkt van wat de 
praktijk laat zien ligt ten grondslag 
aan het boek van Ruben Gowri
charn Tegen beter weten in; een 
essay over de economie en sociolo-
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gie van de 'onderklasse'. 
Pikant is dat de auteur zelf sociaal
wetenschappelijk onderzoeker is 
(bij de Sociale Dienst van de 
Gemeente Rotterdam). De titel van 
zijn essay slaat echter niet op hem
zelf, maar op de meeste van zijn 
collega's die de 'discrepantie tussen 
beleving van de werkelijkheid en 
stilering of reconstructie daarvan' 
(in onderzoek) negeren of daarte
genover op z'n minst een ambigue 
houding aannemen. Gowricharn, 
van oorsprong uit Suriname afkom
stig, zit het allemaal niet lekker, 
vooral het onderzoek dat wordt 
gedaan met betrekking tot werklo
zen en immigranten, en hij heeft 
vanuit die onvrede dit boek 
geschreven. 
Het bevat voor sociale wetenschap
pers veel bekende discussiethema's 
over culturele vooroordelen van 
onderzoekers en de onmogelijk
heid van een waardevrije weten
schap. Maar het verdient zeker een 
veel breder publiek. Want langs zijn 
collega-sociale wetenschappers 
heen bekritiseert Gowricharn even 
hard de "blinde vlek" die alle 
Nederlanders hebben voor hun 
vooringenomenheid ten aanzien 
van niet-Nederlandse culturen. En 
hij bekritiseert tegelijkertijd een 
overheidsbeleid dat met de ver
keerde gegevens én met die 
"blinde vlek" sociale integratie 
nastreeft zonder over culturele 
integratie na te denken. 

Tegen beter weten in is bedoeld als 
bijdrage aan een discussie. Ik neem 
deze uitdaging meteen maar aan 
om op een paar discutabele stellin
gen van Gowricharn te wijzen. 
Een van zijn kritiekpunten betreft 
het mensbeeld dat impliciet aan veel 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
ten grondslag zou liggen: mensen 
zouden altijd en overal rationeel en 
economisch handelen. Dus ook dat 
werklozen en immigranten uit 
andere culturen in hun beslissingen 
bewust voor hun eigen belang kie
zen, en de voor- en nadelen van wer
ken of niet werken, al dan niet emi
greren zorgvuldig afwegen. Als 
ware elk menselijk schepsel gescha
pen naar de wetten van Adam Smith 
en zijn opvolgers, anders gezegd: in 
de grond zijn we allemaal kleine 
kapitalistjes. Al is Gowricharn wat 
genuanceerder, deze gedachten
gang vormt een kernpunt van zijn 
kritiek. 
Mijns inziens wordt met die kritiek 
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geen recht gedaan aan de verschei· 
denheid die er in de sociale weten· 
schappen is. Gowricharn geeft daar • 
zelf trouwens ook al voorbeelden 
van, maar trekt niet de conclusie 
dat zijn stelling te ongenuanceerd 
is. 
Deze overtrokken kritiek komt wel· 
licht voort uit zijn algehele weerzin 
tegen het generaliseren, zeker als 
het gaat om etnische groepen. 
Gowricharn lijkt niet te willen zien 
dat veel mensen bepaalde kenmer· 
ken met elkaar gemeen hebben, 
naast andere waarin ze van elkaar 
verschillen. Wanneer een bepaald 
mensbeeld wordt geschetst, zoals 
dat van de calculerende burger, 
dan is dat natuurlijk nooit vanuit 
het idee dat daarmee elk gedrag • 
van het individu te verklaren zou 
zijn. 
Dan is er nog iets. Een puur ratio· 
neel mensbeeld klopt niet met de 
werkelijkheid, zegt Gowricharn, 
maar het klopt volgens hem zeker 
niet als het wordt toegepast op ver· 
schillende etnische groepen in 
Nederland. Ik vraag me dat af. Het 
is wel degelijk een dominant ele· 
ment in onze cultuur, in ons doen 
en denken. En zou dat niet gelden 
voor allochtone Nederlanders? Anil 
Randas heeft eens geopperd dat 
juist immigranten, anders dan hun 
achtergebleven landgenoten, wes· 
terse cultuurelementen in het bij· 
zonder in hun doen en denken heb· 
ben geïntegreerd, al voordat ze 
hier waren. Juist dat heeft hen er 
mede toe gedreven om te emigre· 
ren en hun geluk in het Westen te 
zoeken. Anders gezegd: een 
bepaalde mate van verwestersing 
gaat vooraf aan immigratie en een 
westers mensbeeld is dus niet per 
definitie een onjuist uitgangspunt 
bij onderzoek van het gedrag van 
allochtone Nederlanders. 

Normen 
Het aardigste deel van Gowri· 
charn's essay vind ik het hoofdstuk 
met cultureel-antropologische na· 
tities over de vooringenomenheid 
van Nederlanders. Met gebruikma· 
king van de ideeën van andere 
"Nederland-watchers", zoals Phil
lips en Zahn, tekent hij hier een 
beeld dat hoognodig in het min· 
derhedendebat aan de orde moet 
komen. Ook al zijn de elementen 
waaruit hij het beeld van de Neder· 
landse normaliteit opbouwt stuk 
voor stuk discutabel, het feit dat 
Nederlandse normen in beeld wor· 
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den gebracht is niet alleen zinnig, 
maar ook zonder meer noodzake-

'7" lijk waar normerend over anderen 
wordt gesproken. 
Tegenover populaire opvattingen 
over een cultureel bepaalde ar
beidsmoraal die allochtonen parten 
zou spelen bij het vinden en behou
den van werk, stelt Gowricharn de 
Nederlandse gewoonte iedereen 
een duidelijke plek te geven in de 
samenleving. De verzuiling is niet 
verdwenen maar gemoderniseerd, 
zegt hij. De Nederlandse samenle
ving is nog steeds gesegmenteerd, 
de arbeidsmarkt ook en selectie 
vindt plaats op basis van "er al of 
niet bijhoren". 
Gowricharn noemt een hele reeks 

'!lil normen waarmee Nederlanders 
allochtone landgenoten meestal 
impliciet confronteren: "werk hard, 
toon initiatief, maar blijf binnen de 
perken; geef altijd prioriteit aan je 
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werk; schik je te allen tijde naar de 
groep en gedraag je als één van 
hen; let goed op je individuele 
belang en benadruk je sterke pun
ten ook al zijn ze triviaal; val echter 
niet op en zeker niet in negatief 
opzicht; laat niet het achterste van 
je tong zien; doe altijd beleefd, 
zakelijk en bescheiden; neem geen 
risico's; geef geen fouten toe maar 
zorg wel voor 'verklaringen' als niet 
is beantwoord aan de verwachtin
gen; laat nooit gezinsbelangen pre
valeren en praat er in elk geval niet 
over". 
Het zou jammer zijn als het explici
teren van dergelijke normen uit
sluitend leidt tot de behoefte ze te 
nuanceren of te ontkennen. Waar 
het om gaat is dat er dergelijke nor
men bestaan, dat allochtone Neder
landers ze "voelen" in de wijze 
waarop zij hier tegemoet getreden 
worden en- vooral- dat het nege-
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ren van Nederlandse normen echte 
culturele integratie in de weg staat. 
Gowricharn vindt dat de Neder
landse overheid met haar minder
hedenbeleid tot nu toe niet verder 
is gekomen dan een poging tot 
sociale integratie, op de eerste 
plaats via het werk. Dat dit niet 
gelukt is wijt hij aan het uitblijven 
van een culturele integratie. 
Voor het inzicht in en het bediscus
siëren van de culturele factor in de 
relaties tussen autochtonen en 
allochtonen kan Gowricharns essay 
van harte worden aanbevolen. 

Ruben Gowricharn, Tegen beter 
weten in; een essay over de eco
nomie en sociologie van de 
'onderklasse', Uitgeverij 
Garant, Leuven/Apeldoorn, 
1992, prijs f 37,50. 
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30 oktober 12-18 uur Utrecht 

Manifestatie •oE ROOIE PEN• 
Onder het motto 'de blijvende noodzaak van radicale maatschappijkritiek' organiseren vijf linkse tijd
schriften op zaterdag 30 oktober a.s. een manifestatie voor alle lezers en belangstellenden. 
Deze vijf tijdschriften zijn naast Politiek & Cultuur: Kritiek Gaarboek voor socialistische discussie en ana
lyse), Achter de Zeewering (nieuwsbrief van Links Forum), Grenzeloos (maandblad van de SAP) en Kon
frontatie (autonoom kwartaalblad). 
De initiatiefnemers vonden het dringend nodig dat de 'linkse pers' zich openlijker manifesteert en laat 
zien dat de 'rooie pen' nog volop gehanteerd wordt en dat men midden in het publieke debat staat. De 
manifestatie richt zich niet alleen op de eigen lezers maar ook op verwante bladen, op andere media en 
belangstellenden. 

Een uitvoerige toelichting op de manifestatie- de themadiscussies, het programma -wordt in een spe
ciale krant afgedrukt, die aan alle lezers van de organiserende tijdschriften zal worden toegezonden. 

Hiernaast geven we desalniettemin alvast enige programmagegevens en we hopen vele van onze lezers 
in Utrecht te mogen begroeten. 
En neem ook wat kennissen mee!' 

De redactie van P&C 
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Manifestatie 'DE ROOIE PEN' over de noodzaak van 
radicale maatschappijkritiek 
Zaterdag 30 oktober 12.00 - 18.00 uur Catharijne College (diverse zalen), Utrecht 
Entree: f. 7,50 aan de zaal 

Organisatie: 
de redacties van Politiek & Cultuur, Grenzeloos, Kritiek, Achter de Zeewering en Konfrontatie. 

Centrale thema's: 
1. 
Individualisering en solidariteit, dat zal worden ingeleid door Ger Harmsen, met als co-referenten Maria 
van Veen, Trudy Jansen en Yulia Elmas. De discussie zal worden voortgezet in diverse workshops over 
arbeid, vrouwen, jongeren en migranten, met medewerking van Jeannevan de Heuvel, Jet Bussemaker, 
Marijke Bijl en vele anderen. 

2. 
Milieu en markt- ramp of remedie?, in de vorm van een forum waaraan deelnemen Coen Teulings (eco
noom, Volkskrant-columnist), Willem Hogendijk (milieu-publicist), Ad van den Biggelaar (directeur 
Natuur en Milieu) en Dorien Stemerdink (radicale milieu-organisatie A Seed). Gespreksleider is Frank 
Biesboer, redacteur van P&C. Ook hier zijn enige workshops voorzien. 

3. 
~ Noodzaak van radicale maatschappijkritiek, dat als 'rode draad door het programma zaal lopen, en wel 

in de vorm van korte gesproken commentaren door zo'n vijf journalisten. Zij zullen daartoe de laatste 
nummers van de organiserende tijdschriften aan een kritisch oordeel onderwerpen. 

Elk tijdschrift zal zich uiteraard met een eiqen stand presenteren, met oude en nieuwe uitgaven, en waar 
men zich ook als abonnee kan laten inschrijven. Daarnaast zullen verwante bladen, uitgevers en bewe
gingen zich presenteren in zo 'n 25 stands. Er zullen video- en fototentoonstellingen zijn. De muziek 
wordt verzorgd door het Synagogisch Dansorkest met klezmermuziek (jiddische volksmuziek). 

11 
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Nationalisme: 
Voorbijgestreefd 

of toekomst? 

Aan het begin van de jaren negentig blijkt de Koude Oorlog tussen de grote machts
blokken te hebben plaatsgemaakt voor een gewelddadige heropleving van de natio
nale tegenstellingen in Oost-Europa. Kan het nationalisme nog een bevrijdende func
tie vervullen of slaélt de balans van deze beweging uiteindelijk steeds weer door naar 
het destructieve? Dat is de centrale vraag die aan bod zal komen op een studiemid
dag die de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man, zo'n twin
tig jaar na haar oprichting en veertig jaar na het overlijden van De Man, organiseert 
op zaterdag 20 november a.s. in samenwerking met het Hoger Instituut voor Sociaal 
en Kultureel Werk (HISKWA), beter bekend als de ArbeidershogeschooL 

De waarschuwing van Hendrik de Man aan het begin van de jaren dertig klinkt helaas 
nog pijnlijk actueel. In zijn boek "Nationalisme en Socialisme" (De Wilde Roos, Brus
sel, 1931), dat onlangs door de Vereniging opnieuw werd uitgegeven, concludeerde 
hij namelijk dat tot elke prijs moest worden belet "dat de strijd voor de autonomie 
van de naties zou uitlopen op een nog meer door nationale tegenstellingen ver
scheurde, nog meer door nationalistisch fanatisme verdierlijkt Europa" (p.1 02). 

Of het nog mogelijk is dergelijke ontsporingen te voorkomen en/of ongedaan te 
maken, zal op de studiemiddag vanuit verschillende invalshoeken door de volgende 
inleiders worden bezien. 

Eddy Baldewijns, voorzitter van het HISKWA 
Mieke van Haegendoren, voorzitster van de Vereniging 
Jaak Vandemeulebroucke, Europees parlementslid 
Raymond Detrez, auteur van het boek "De Balkan, van burenruzie tot burgeroolog" 
De heer Apostolou, lid Tweede Kamer voor de PvdA 
Rudolf Boehm, professor-em. aan de Rijksuniversiteit Gent 

De studiemiddag zal op zaterdag 20 november aanvangen om 
14.00 uur in het HISKWA, Brogniezstraat 46 (nabij station Zuid) te 
Brussel. 

Deelname is kosteloos en kan geschieden door opgave van naam en 
adres bij J. Anthoons, Krawatenstraat 97, 3470 Kortenaken, België. 
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Lezenswaardig 

In dit alweer laatste nummer van jaargang 1993 
staat dit keer niet een bepaald thema centraal. 
Niet alleen vergde het vorige thema 'politiek en 
moraal' nogal veel tijd (om vanuit 
alle partijen bijdragen te krijgen}, 

dijk (Stichting Milieu-educatie), Dorien Stemerd
ink (actiegroep A Seed) en Annemart ldenburg 
(Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

) onder leiding van Frank Bies
boer, werd beheerst door de 

\-' maar er was ook een flink aanbod 
aan interessante artikelen over di
verse onderwerpen die passen bin
nen de formule van dit tijdschrift: 
'het bij actuele gebeurtenissen 
zoeken naar oorzaken en lijnen 
proberen te ontdekken, die aan-

San Verschuuren 
vraag ot overheidmaatregelen 
binnen het huidige maatschap
pelijke bestel het milieu nog wel 
redden. 

f 

INT R 0 De dag werd afgesloten door de 
Keuls/indische antropoloog Sara! 

grijpingspunt bieden voor toe-
komstgericht handelen'. 
Deze P&C biedt wat dat betreft veel lezenswaar
digs om geestelijk bij te tanken tijdens de feestda
gen. Kortom: P&C, uw denktank. 

Om met de feestdagen te beginnen. Dit nummer 
bevat een eindejaarssurprise voor de lezer: een 
uitneembare middenpagina van de hand van 
onze vaste cartoonist Kees Willemen. Ziet en ge
niet van deze vrolijke kijk op 's-lands 'Brinkma
nia'. Meer willen we er niet over kwijt. 

De Rooie Pen 
Onder het motto van 'de blijvende noodzaak van 
radicale maatschappijkritiek' is er op 30 oktober 
in Utrecht de manifestatie De Rooie Pen gehou
den. Politiek & Cultuur was één van de vijf organi
serende linkse tijdschriften. 
De manifestatie had een marktachtige opzet en 
werd door ruim 200 mensen bezocht. Naast diver
se sprekers en stands waren er een forum en een 
viertal workshops. Historicus Ger Harmsen beet 
het spits af met een historische verhandeling over 
individualisering en solidariteit. Hij werd keurig 
aangevuld door Mária van Veen, die fel uithaalde 
naar het actuele misbruik dat de politiek maakt 
van het individualiseringsproces om allerlei ver
slechteringen te rechtvaardigen. Volgens haar 
wordt de winst van de emancipatie zo weer ten 
dele ongedaan gemaakt. Het forum over milieu 
en markt, waaraan werd deelgenomen door Tuur 
Mol (Universiteit Wageningen), Willem Hoogen-

0 
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Sarkar, die betoogde dat het ka
pitalisme wezenlijk vijandig is 
aan het milieu vanwege zijn con-

tinuë drang tot groei. Hij pleitte voor een nieuw
idealistisch- socialisme. 
Bestuur en redactie van P&C zijn tevreden over 
deze nieuwe vorm van 'manifesteren' en beraden 
zich over een herhaling - met zo mogelijk meer 
'linkse tijdschriften'- in 1994. 

Wereldtoneel 
Deze P&C opent met een beschouwing door Joop 
Morriën over de onlangs gehouden conferentie 
van Pacific-landen in het Amerikaanse Seattle, 
wat een mooie opstap oplevert voor de daarop
volgende analyse over de stand van de wereldor
de na de Koude Oorlog van de hand van de Ame
rikaanse socioloog Immanuel Wallerstein. Hij 
schetst aan de hand van grote wereldhistorische 
tijdperken en ontwikkelingen het beeld van ver
warring en ongerichtheid dat momenteel het po
litieke wereldtoneel beheerst. Vooral zijn stelling 
dat het kapitalisme als wereldsysteem z'n langste 
tijd heeft gehad, is intrigerend. 
Een bron van 'ontreddering' bij linkse mensen 
wordt nog steeds gevormd door ex-Joegoslavië. 
De vrijwel dagelijkse nieuwsstroom van onze me
dia beperkt zich grotendeels tot beelden van de 
ellende en biedt daarmee slechts uitzichtsloos
heid. Hiermee wordt verhuld welke specifieke 
krachten aldaar werkzaam zijn en welke uitwe
gen in het land zèlf worden gezocht. San Ver
schuuren belicht daarvan een aantal voorbeel
den: "ongecensureerd". 



.. -

Op 26 september van dit jaar was er de jaarlijkse 
discussiebijeenkomst van P&C. nu met als thema 
Drie generaties activisme: kiezen voor je idealen. 
Bert Zijl ma was erbij en maakte een foto-impres
sie van de redelijk bezochte bijeenkomst in De Ba
lie. 
Vaak worden 'markt' en socialisme' als elkaars te
genpolen gezien. Economen en politici lijken in 
een blindelingse markt-euforie te verkeren, om 
maar te zwijgen van het wegebbende imago van 
het socialisme als economisch perspectief. Toch 
zijn er linkse economen die zoeken naar mogelijk
heden om goede elementen uit beide te combine
ren. Ronald Paping zond een verhandeling in 
over een dergelijk 'marktsocialisme'. 
En nu we dan toch de term 'links' hebben ge
bruikt, wat voor betekenis en toekomst heeft dat 
bègrip eigenlijk nog? Dat is de vraag die de Itali
aanse politieke wetenschapper Norberto Bob
bic bezighoudt. Zijn betoog sluit aardig aan bij 
Wallersteins beoordeling van het huidige tijdsge
wricht. 
Van de vorig jaar overleden Franse marxistische fi
losoof Althusser is een autobiografie verschenen, 
wat voor Jeroen Bartels aanleiding vormde om 
op het denken van deze 'structuralist' in te gaan. 
De vele aandacht die er is geweest voor zijn tragi
sche levenswandel dreigt de grote betekenis van 
deze denker te overschaduwen. 

Markant 
Op de jubileumbijeenkomst van het Centrum'45 
hield Joop Wolff een rede waarin hij terugblikt 
op de na-oorlogse politiek ten aanzien van de ver
zetsdeelnemers- en oorlogsslachtoffers, mede 
puttend uit zijn eigen ervaring. Enigszins bekort 
drukken we die redevoering af in de rubriek His
torie. 
Van heel andere aard is de daarop volgende re
portage van Max van den Berg over wat zich in 
het Oostduitse Bischofferode afspeelt, alwaar een 
rendabele chemicaliënmijn dreigt te worden geli
quideerd door het Westduitse BASF-concern. Spe
ciaal voor P&C reisde hij af naar Thüringen om 
daar zelf poolshoogte te gaan nemen en kwam 
met een vracht aan informatie en indrukken te-
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rug. In een collage van interviews, beschouwin· 
gen en foto's schetst hij de ijzingwekkende reali· _ 
teit van kapitalistische manipulaties en de strijd 
daartegen door de bevolking. 
De Vlaamse schrijfster van reisverhalen Lieve Jo· 
ris verbleef het afgelopen jaar enige maanden in 
Syrië, hetgeen resulteerde in een boeiend boek. 
Het Vlaamse tijdschrift Markant interviewde haar 
hier onlangs over en wij drukken dit gaarne in 
P&C af. Het gunt ons een blik op een niet-Wester· 
se cultuur en de rol die dat speelt in de geopoli· 
tieke verhoudingen door de ogen van een zeer 
betrokken en inlevende schrijfster. 

In ons fotokatern wordt de schijnwerper deze 
keer gericht op het werk van Kors van Benne· 
kom, jarenlang de vaste fotograaf van de Amster· _. 
damse Uitkrant. Onlangs verscheen een fotoboek 
met een overzicht van zijn werk in de afgelopen 
vijfendertig jaar, wat ons aanleiding gaf om hem 
te vragen daaruit enkele foto's voor P&C te selec· 
teren. 
In de Poëzierubriek bespreekt Hans Groenewe
gen de nieuwste bundel van Hugo Claus, de Spo
ren, en laat blijken erg onder de indruk te zijn van 
diem taalkunst. 

We sluiten af met een aantal boekbesprekingen. 
Joop Morriën besteedt uitvoerig aandacht aan 
het boek van Graa Boomsma waar zoveel over te 
doen is: De laatste Typhoon. De Nederlandse re
gering ontloopt nog steeds- meer dan 40 jaar na 
het gebeurde - de erkenning dat de koloniale 
oorlog fout was. Jos van Dijk bespreekt een rap
port over de interesse van de jeugd in de politiek 
en Nico Schouten levert fikse kritiek op een boek 
over de relatie tussen Europa en de Derde Wereld. 

En zoals gebruikelijk bevat dit laatste nummer de 
index van jaargang 1993, een overzicht van alle 
in het afgelopen jaar gepubliceerde artikelen op 
alfabetische volgorde naar auteur. Een goed .. 
1994! 

San Verschuuren is redacteur van P&C 
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Seattle - waar de eeuw 
van de Pacific gloort 

In de Amerikaanse stad Seattle is eind november 
een conferentie gehouden van ministers en rege
ringsleiders van zeventien staten, die zijn gelegen 
rondom wat wij in Nederland ken-

Chinese Volksrepubliek, Hong-Kong, Japan, 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Taiwan, Verenigde 
Staten, alsmede de ASEAN-Ianden Brunei, Filippij-

nen, Indonesië, Maleisië, Singa
nen als de Stille Oceaan, maar dat 
internationaal, en daardoor ook in 
toenemende mate bij ons, bekend 
staat als de Pacific. Bij het schrijven 
van deze kanttekening - een dag 
na afloop van de conferentie - is 
het nog te vroeg om verregaande 

Joop Morriën 
pore en Thailand. En met de toe
treding van Papoea Nieuw-Gui
nea en Mexico zijn het er nu ze
ventien, terwijl Chili in de 
wachtkamer zit. Omdat tijdens 
de conferentie de nadruk zou 

ACTUEEL 

conclusies te trekken, maar zeker is 
dat de daar aanwezige Aziatische 
en Pacificlanden, verenigd in de Apec, zich na
drukkelijker zullen manifesteren op het wereldto
neel. De afgelopen jaren is er sprake geweest van 
een spectaculaire economische ontwikkeling in de 
meeste van deze landen, zelfs zo dat steeds vaker 
kon worden gehoord, dat de 21 ste eeuw de eeuw 
van de Pacific zal worden. 
In de aanloop naar de conferentie klonk deze ver
wachting ook en de titel boven deze kantteke
ning is ontleend aan een artikel in de Internation
al Herald Tribune. Opmerkelijk is, dat niet alleen 
journalisten, politieke commentatoren of econo
men zich in die zin uitlaten. In de Far Eastern Eco
nomie Review eindigde de vroegere Amerikaanse 
ambassadeur in China en tegenwoordige onder
minister van Buitenlandse Zaken belast met Oost
Azië en Pacific, Winston Lord, een voorbeschou
wing over de conferentie met de woorden: "Als 
de huidige gang van zaken zich voortzet, zal de 
21ste eeuw de Eeuw van de Pacific worden. Apec 
biedt ons het middel om, door gezamenlijke in
spanningen, onze belangen bij welvaart en stabi
liteit in de regio te bevorderen. Dit verdient onze 
krachtige steun". 

Kolonialisme 
Apec- Asia-Pacific Economie Cooperation - werd 
in 1989 op initiatief van Australië, dat zich meer 
naar de Pacific dan naar Europa begon te wen
den, door twaalf landen in Canberra opgericht. 
Bij de opening van de conferentie in Seattle wa
ren het er inmiddels vijftien: Australië, Canada, f

f
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vallen op economische proble
men, was China er opnieuw mee 
akkoord gegaan dat er verte-

genwoordigers van Hong-Kong en Taiwan zou
den zijn. Het had zelfs zijn president Jiang Zemin 
afgevaardigd, al was dat meer met het oog op 
een speciale ontmoeting met president Clinton. 
Stilzwijgende bleef Rusland. Toen de Sowjet-Unie 
nog bestond, poogde het een rol in Azië te spelen 
en hoewel geen lid van de Apec zich zowel als een 
Europees als Aziatisch land te presenteren. Rus
land strekt zich ook nog uit tot de boorden van de 
Pacific, maar is momenteel economisch zo zwak 
en politiek zo chaotisch, dat het zich moeilijk kan 
laten gelden. Wel heeft het om toelating tot de 
Apec gevraagd. 

Aan het begin van deze eeuw leken de imperialis
tische landen van Europa en de Verenigde Staten 
een permanente rol op het wereldtoneel te blij
ven spelen, al was de Eerste Wereldoorlog al een 
teken dat zij onderling de zeggenschap over de 
koloniale gebieden betwistten en ieder voor zich 
wereldheerschappij opeisten. De economische 
ontwikkeling in de koloniën noodzaakte tot een 
zekere ontwikkeling van de inheemse bevolking 
en gaf daardoor een impuls aan anti-koloniale, 
nationale bewegingen. De communisten hebben 
daarin indertijd een niet geringe rol vervuld. De 
Europese regeringen begrepen dat nationalisme 
niet- en moesten met schade en schande worden 
verdreven. Hun economische macht hield hen 
niettemin nog lange tijd op sleutelposities- maar 
die raken nu ook aangetast. De voormalige kolo
niën zijn de weg naa: industriële ontwikkeling in-



geslagen en- al heeft Europa dat niet altijd door 
- de wet van de ongelijkmatige ontwikkeling 
leidt tot nieuwe patronen. 

Tegenstellingen 
Het was voor het eerst dat staatshoofden en rege
ringsleiders naar een Apec-conferentie kwamen. 
President Clinton had hen daartoe eerder dit jaar 
uitgenodigd. Er is heel wat discussie aan vooraf
gegaan, want de Aziatische en Pacificlanden ont
wikkelen zich wel, maar zij vermoedden achter 
Cl intons verzoek de eigen Amerikaanse belangen. 
Zij hadden er geen behoefte aan de Apec, dat nu 
over niet meer beschikt dan een klein secretariaat 
in Singapore, uit te bouwen tot een geïnstitutio
naliseerde organisatie met een "leidende rol" van 
de Verenigde Staten. Vooral bij de zes landen van 
de Asean heerste aanvankelijk argwaan, het 
sterkst onder woorden gebracht door de premier 
van Maleisië Mahatmir bin Mo-
hammed; hij sprak over een Ame
rikaanse poging een overheers-
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halfgeleiders. Thailand verdient meer aan de ex
port van electronica dan aan textiel. Indonesië -
concentreert zich op de ontwikkeling van "high
tech"-industrie. In landen als Indonesië, Filippij
nen en China blijft echter nog een grote klaaftus-
sen industriële centra en achterblijvend platte
land, en tussen arm en rijk. Uiteraard heeft indus
triële ontwikkeling ook doorwerking naar het le
venspeil, maar er is nog altijd sprake van lage 
loonlanden en honderden miljoenen mensen le
ven onder de normen van een minimumbestaan. 
In de autoritair geregeerde landen wordt boven
dien de sociale belangenbehartiging belemmerd 
als gevolg van het ontbreken van vrijheid van or
ganisatie. 

Vrijhandel of handelsoorlog 
Tijdens de conferentie pleitte Clinton, zoals hij de 
afgelopen maanden vaker gedaan heeft, voor 

vrije handel. De Amerikaanse ex
port naar Azië en de Pacific is met 
vijftig procent momenteel groter 

_ .. 

ende positie in de regio te ver
werven en bleef als enige rege
ringsleider weg van de conferen
tie. Clinton deed zijn uitnodiging 
indertijd vergezeld gaan van de 

'West-Europa niet langer 
dan naar Europa. Clinton noemt 
uitbreiding van de handel een mo
gelijkheid tot uitbreiding van de 
werkgelegenheid in zijn eigen dominerende regio' 

voorbarige opmerking Apec te 
maken tot een "gemeenschap 
van de Pacific". Hij heeft deze 
woorden niet herhaald en ook na afloop van de 
topconferentie elke zinspeling vermeden. In alge
mene bewoordingen wordt gesproken over het 
nut van de ontmoeting en gedachtenwisseling. 
Clinton zal voor de langere termijn zijn idee niet 
hebben opgegeven. 

In de Aziatische en Pacificlanden heeft een even
tuele nauwere samenwerking ook tot discussies 
geleid en blijken er uiteenlopende opvattingen te 
bestaan. Het Indonesische dagblad Kompas wees 
erop, dat in 1990 in de Apecregio 1,9 miljard men
sen woonden en dat het er in 2000 ongeveer 2,2 
miljard zullen zijn, dat wil zeggen 35 procent van 
de wereldbevolking, die dan wordt geschat op 5.7 
miljard mensen. De meeste inwoners waren in 
1990 te vinden in China - 1.133.7 miljoen, Ver
enigde Staten 250 miljoen, Indonesië 178, Japan 
123, Filippijnen 61 en Thailand 55. Het bruto-na
tionaal produkt en de omvang van de export is 
echter zeer ongelijkmatig over alle landen ver
deeld. Japan is momenteel de sterkste economi
sche macht, China had de afgelopen jaren de 
grootste groeicijfers en zoekt zijn weg naar mo
dernisering van de industrie. Hoogontwikkelde 
produkten levert Maleisië als grootste wereldpro
ducent van computerchips en grootproducent van 

land. Met China en Japan hebben 
de Verenigde Staten echter een 
negatieve handelsbalans, omdat 
beide landen meer naar Amerika 

exporteren dan vandaar importeren. In sommige 
commentaren wordt er op gewezen, dat Clintons 
pleidooi vooral is gericht op de GATT-onderhan
delingen (de Uruguay-ronde), die vijftien decem
ber begint en een overeenkomst, inzake tarieven 
en handel betreft. De Europese Gemeenschap, en 
vooral Frankrijk, ligt hier dwars. In de slotverkla
ring van de Apeclanden wordt krachtig voor een 
GATT-overeenkomst gepleit. 
Er is sprake van een toenemende irritatie tussen 
de VS en de EG. Veelbetekenend is de uitspraak 
van de Amerikaanse minister van buitenlandse za- .. 
ken, Warren Christopher: "West-Europa is niet 
langer de dominerende regio in de wereld". Zijn 
woorden zouden meer dan diplomatieke beteke
nis hebben gehad, temeer daar hij eraan toevoeg
de, dat Amerika's toekomst in toenemende mate 
verbonden raakt met Azië. Clinton verklaarde 
weliswaar tijdens de Apecconferentie, voor hij 
een economische schets van Azië gaf, dat Europa 
"in economisch en veiligheids opzicht onze cen
trale partner blijft", toch geeft de grote interesse 
voor Azië te denken. De EG zal zich echter niet 
zonder meer laten aftroeven. Vrijwel gelijktijdig 
met de Apec-conferentie was de Duitse bondskan
selier Kohl voor de derde keer in zijn ambtster
mijn in China. Tijdens dit bezoek werden contrac-
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ten gesloten tot een bedrag van 3 miljard mark, 
met een mogelijke verhoging tot 7 miljard. Rhei
nische Post zag het zo: Kohl waagde een poging 
een Europees en Aziatisch land dichter bij elkaar 
te brengen: China als zwaartepunt in de Aziati
sche regio en Duitsland als belangrijke pleitbezor
ger van de groeiende statenbond Europa. 
Vooralsnog had Clinton in Seattle de primeur van 
afzonderlijke (tweezijdige) besprekingen met zo
wel de Chinese president Jang Zemin als de Japan
se premier Hosowaka. Veel werd er niet over be
kend, maar veiligheidsproblemen zijn zonder 
twijfel aan de orde geweest. De VS hebben nog 
vele tienduizenden militairen in Azië (vooral in 
Zuid-Korea) en de betrekkingen met Noord-Ko
rea, waarmee in feite alleen China een goede re
latie onderhoudt, hebben het karakter van war
me en koude wisselbaden. China zou een rol kun
nen spelen een mogelijke (en dreigende?) ver
spreiding van atoomwapens in en via Noord-Ko

rea tegen te gaan. 
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En Japan? Het ontkent militaire ambities, maar 
beperkt zich niet meer uitsluitend tot handhaving 
van zelfverdedigingstroepen en ontwikkelt een 
militair potentieel. De politieke ambities bestaan 
uit een permanent lidmaatschap van de Veilig
heidsraad en in 1995 zal deze kwestie aan de orde 

zijn. 
Indonesië treedt volgend jaar op als voorzitter 
van Apec. Besloten is wat vaker bij elkaar te ko
men. Suharto was naar Seattle gereisd via Tunesië 
en terug via Iran om aan te geven dat de Islamiti
sche wereld ook tot deze wereld behoort. Als be
langrijkste staat van de Asean zal Indonesië zich 
niet tot een formeel voorzitterschap beperken. 
Azië lonkt, maar heeft zo zijn eigen wensen en 

problemen. 

Joop Morriën is medewerker van P & C 
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Kiezen voor je idealen -

Drie generaties activisme 

In de kleine zaal van De Balie in Amsterdam vond 
op zondagmiddag 26 september de jaarlijkse dis
cussiebijeenkomst van P&C plaats. Onder leiding 
van 'voorzitter' Bram van Ojik (Tweede Kamerlid 
Groenlinks) en 'interviewer' Frank Biesboer (P&C
redacteur) werden de ervaringen van drie genera
ties activisten met elkaar vergeleken en getoetst 
aan de politieke verwachtingen toen en nu. Voor 
de oudste generatie generatie getuigden Benno 
Premsela en Henriëtte Kroon, voor de jaren-ze
stiggeneratie waren dat Jan Blok en Herman Me
ijer, terwijl Simone van Geest en Ronald Portier 
als afgezanten van de jongste generatie fungeer

den. 
In motivatie en actiemethoden kenden de oudste 
en jongste generatie veel overeenkomsten; beide 
verklaarden ze zich geërgerd te hebben aan be
paalde misstanden en daarom in het geweer te 
zijn gekomen. De tussengeneratie daarentegen 
liet zich meer leiden door idealen en maatschap
pelijke analyses. Zij keken met enige weemoed te
rug naar de tijd dat de wereld wat makkelijker 
werd ingedeeld in goed en kwaad en er nog ster
ke bewegingen waren met een duidelijk doel. "Er 
zijn nog wel acties", verklaarde Jan Blok als reac
tie op Simone van Geest, "maar er is geen bewe
ging meer die deze acties kanaliseert en probeert 
een antwoord te geven op de politieke vragen 
van deze tijd". Als voorbeeld noemde hij de ideo
logische en politiek-strategische verwarring bij 
links inzake voormalig Joegoslavië. 
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Alle activisten achter de tafel waren het er over 
eens dat voor de generatie van de jaren zestig ~• 
("de meest succesvolle na-oorlogse generatie", 
volgens Herman Meijer) de perspectieven en het 
politieke klimaat gunstiger waren dan voor de 
huidige activisten. Volgens Simone van Geest heb
ben veel jongeren een somber toekomstbeeld: 
bezuinigingen, werkloosheid en een wereld die 
ten onder dreigt te gaan aan milieuvernietiging. 
Bovendien geloven jongeren veelal niet meer in 
wereldverbeterende acties. Toch willen jongeren 
best wel in actie komen voor concrete zaken, be
toogde Ronald Portier. Hij wees daarvoor op de 
grote opkomst bij het 'Beat Racism'-concert in het 
Amsterdamse Bos. 
Het laatste kwartier werd gediscussieerd over de 
vraag of er nou iets bereikt was. "Alle taboes die 
in de jaren vijftig leefden rond (homo)seksuali
teitsbeleving zijn verdwenen", stelde Benno 
Premsela. Vanuit de zaal somde Marcus Bakker 
een reeks successen op van de solidariteits-, de 
vredes-, de studenten-, de kraak-, de vrouwen- en 
de arbeidersbeweging. En gelukkig bleek de 
jongste generatie, ondanks enige teleurstelling, 
geenszins van plan het bijltje erbij neer te leggen. 
In de woorden van Ronald Portier: " Er is nog ge
noeg beweging in de maatschappij en je moet je ,. 
aansluiten bij situaties en mensen waar die bewe
ging zich manifesteert". 

San Verschuuren, met dank aan Hans Beerends 

.. 
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De wereldorde na de 
Koude Oorlog 

De zekerheden van de periode na 1945 zijn voor
bij, in het bijzonder de volgende twee. (1) De eco
nomie van de kapitalistische wereld werd gedo
mineerd door de Verenigde Sta-
ten, zijnde het meest efficiënte en 

en Japan. Hiervoor bestonden uiteenlopende mo
tieven. De wereldeconomie was gebaat bij de her
intrede van deze landen als belangrijke producen-

ten en -niet te vergeten- als be
langrijke consumenten van Ameri

welvarende land. Dit is niet langer 
zo. (2) De VS en de Sovjet-Unie 
waren verwikkeld in een alomvat-

Immanuel Wallerstein 
kaanse produkten. De VS had bo
vendien een netwerk van bondge-
noten nodig om de wereldorde te 

tende Koude Oorlog, die alle on
derlinge betrekkingen beheerste. 
De Koude Oorlog is er niet meer. 
Om te begrijpen wat dit betekent 

BUITENLAND 
kunnen handhaven. En om ideolo
gische redenen had de VS belang 
bij het imago van de "vrije we-

zijn drie historische episoden van 
belang: die van de hegemonie van 
de VS tussen 1945 en 1990, die van het liberalisme 
als dominante ideologie van de kapitalistische 
wereld tussen 1789 en 1989, en die van het kapi
talisme als maatschappelijk systeem, dat begon 
omstreeks 1450 en er tegen 2050 misschien niet 
meer zal zijn. 

Pax Americana 
Het verhaal van het tijdperk van de VS-hegemo
nie is het makkelijkst te vertellen. Aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog bevond de VS zich 
in een uitzonderlijke positie. Zijn economische 
kracht had zich gestaag versterkt, technologisch, 
qua concurrentiekracht en aandeel in de wereld
produktie. De Tweede Wereldoorlog had een 
enorme materiële schade teweeggebracht op het 
Euraziatische continent, dat wil zeggen bij a I Ie 
economische rivalen van de VS, zowel bij de geal
lieerden als bij de vijanden tijdens de oorlog. 
De VS was daardoor in staat een nieuwe wereld
orde te vestigen, een pax americana, na de lange 
periode van instabiliteit tussen 1919 en 1945. 
Deze pax americana rustte op vier pijlers. 

De eerste was het herstel van de belangrijkste ba
sisindustrieën, niet alleen in de geallieerde lan
den, maar ook bij de eerdere vijanden Duitsland 
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reld" als symbool van hoop waar
mee de onderklassen in de wereld 
konden worden beteugeld. 

De tweede pijler vormde het vergelijk met de eni
ge andere serieuze militaire macht in de wereld 
op dat moment, de USSR. De Sowjet-Unie was 
ogenschijnlijk een ideologische rivaal en in poten
tie een expansieve macht. In feite was het niet al 
te moeilijk om tot een schikking te komen waarin 
de SU zijn eigen invloedssfeer had (het "socialisti
sche blok"). Voor die deal golden vier voorwaar
den: er zou blijvend vrede moeten heersen in Eu
ropa, de twee blokken moesten territoriaal ge
fixeerd blijven, de twee grootmachten zouden ie
der de orde binnen het eigen blok handhaven, en 
het socialistische blok moest geen hulp van de VS 
verwachten bij zijn wederopbouw. Zeker, er wa
ren vele verbale schermutselingen, maar omdat 
geen daarvan uitmondde in het verbreken van de 
coëxistentie, mogen we aannemen dat het louter 
om uiterlijk vertoon ging. 
De derde pijler bestond uit de consensus in de VS 
zelf over de Amerikaanse "verantwoordelijkheid" 
in de wereld: anti-communistisch in eigen land en 
ook daarbuiten. 
De vierde pijler tenslotte was die van de geleide
lijke politieke dekolonisatie van de Derde Wereld 
en de bescheiden inspanning op het gebied van 
de zogenaamde ontwikkelingshulp, met de na
druk op "geleidelijk" en "bescheiden". 



.p .... ~~--------------------------------------.................................................. ~u. .. ~·-~··--~ .... . 

Nieuwe ideologieën 
De tweede episode, die van 1789 tot 1989, vangt 
aan met de geoculturele schok van de Franse re
volutie en zijn napoleontische naspel. Deze revo
lutie veranderde Frankrijk minder dan we den
ken, maar veranderde de wereldorde wel wezen
lijk. De Franse revolutie wijzigde "grondhoudin
gen" door de introductie van het besef dat maat
schappelijke verandering "normaal" is en gelegi
timeerd wordt door de "volkssoevereiniteit". 
De poging om met deze nieuwe realiteit om te 
gaan nam de vorm aan van drie nieuwe ideolo
gieën: conservatisme, liberalisme en socialisme. 
Het opvallendste verschil tussen hen was de bena
dering van die onvermijdelijke verandering: de 
conservatieven verzetten zich ertegen en wilden 
het zoveel mogelijk afremmen, de liberalen wil
den het veranderingsproces rationeel in de hand 
zien te houden, terwijl de socialisten het juist wil
den versnellen. 
In theorie keken alle drie de ideologieën met mis
prijzen naar het fenomeen "staat". Maar in de 
praktijk vonden ze alle drie dat de staat versterkt 
moest worden ten opzichte van de samenleving 
om hun doelen te kunnen bereiken. Uiteindelijk 
hebben alledrie zich geschaard achter een pro
gramma van geleidelijke hervormingen, op aan
geven van en beheerst door deskundigen. 
In de 19de eeuw streefde het liberalisme in Euro
pa twee grote hervormingen na: de uitbreiding 
van het kiesrecht en de opbouw van de verzor
gingsstaat. Rondom 1914 waren beide gereali
seerd of in wording, en werden ze breed gedra
gen in West-Europa en Noord-Amerika. Het doel 
van deze hervormingen was de integratie van de 
arbeidersklassen op een zodanige manier dat hun 
strijd zou temperen zonder de continuïteit van de 
kapitalistische wereldeconomie in gevaar te bren
gen. 
Dit beleid lukte wonderwel dankzij de volgende 
twee omstandigheden. (1) De nationale overhe
den slaagden erin hun eigen arbeidersklasse te 
mobiliseren op een dubbel nationalisme: ener
zijds eenbinnen-Europeesnationalisme en ander
zijds een Europese superioriteit ten opzichte van 
"achtergebleven" volkeren. (2) En de kosten van 
de verzorgingsstaat konden zonder al te grote 
hobbels worden opgebracht dankzij de exploita
tie van de Derde Wereld. 

Wereldliberalisme 
De Eerste Wereldoorlog markeerde het begin van 
een lange "binnen-Europese" strijd tussen Duits
land en de VS om de opvolging van de afkalvende 
wereldmacht Groot-Brittannië. Hetgeen eindigde 
in een overwinning voor de VS in 1945. 
De Eerste Wereldoorlog markeerde ook het mo-
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ment waarop de volkeren van de Derde Wereld 
zich gingen laten gelden tegenover de Europese 
overheersing. De Noord-Zuid-strijd van vandaag 
de dag kreeg toen vorm. Het ideologische ant· 
woord van het Noorden op deze nieuwe politieke 
realiteit was de Wilson-doctrine, ofwel het libera-
le programma op wereldschaal toegepast. Deze 
doctrine bood de wereld het equivalent aan van 
het kiesrecht: de zelfbeschikking van naties. En 25 
jaar later voegde Roosevelt daar het equivalent 
van de verzorgingsstaat aan toe: een programma 
voor de economische ontwiikeling van de Derde 
Wereld met Westerse "hulp". 
Het leninisme, dat zich als radicale opponent van 

-

de Wilson-doctrine opwierp, was in feite zijn 
evenknie. Anti-imperialisme hield eveneens zelf
beschikking in, maar dan verpakt in radicalere ,• 
formuleringen. En de opbouw van het socialisme 
vertoonde veel gelijkenis met de economische 
ontwikkeling van de Derde Wereld, al ging zij ge
paard met radicalere termen. Eén van de redenen 
waarom "Jalta" mogelijk was, werd gevormd 
door het feit dat er minder verschil zat tussen de 
programma's van Wilson en Lenin dan de officiële 
retoriek beweerde. 
In de bloeitijd van de Amerikaanse hegemonie na 
1945 scheen dit wereldliberalisme buitengewoon 
succesvol. De dekolonisatie van Azië en Afrika 
verliep snel en, in de meeste gevallen, relatief 
probleemloos. De nationale bevrijdingsbewegin
gen waren hoopvol gestemd over de toekomst. 
De Verenigde Naties riepen de 70er jaren uit tot 
het "ontwikkelingsdecennium". Maar er ontbrak 
iets wezenlijks in de poging om in de 20ste eeuw 
op wereldschaal te herhalen wat in de 19de eeuw 
zo succesvol was gebleken binnen Europa. Er was 
voor de Derde Wereld geen Vierde Wereld om uit 
te buiten. Men kon noch het "patriottisme" in de 
Derde Wereld mobiliseren tegen andere naties in 
de Derde Wereld, noch rekenen op de inkomsten 
van de exploitatie van andere werelddelen om de 
verzorgingsstaat mee te bekostigen. De integratie :• 
van de arbeidersklasse, zo succesvol in Europa, 
was op wereldniveau een hersenschim. 

Kapitalisme 
Als we kijken naar de derde episode, die van 1450 
tot heden, zien we een derde "succes story", die 
van het kapitalisme als maatschappelijk systeem. 
De raison d'être van het kapitalisme is de onop
houdelijke accumulatie van kapitaal. Dit systeem, 
dat stap voor stap werd uitgebouwd, heeft op
merkelijke prestaties geleverd. Het heeft gezorgd 
voor een aanhoudende expansie van de technolo
gie, waardoor een ongekende groei van de we
reldproduktie en van de wereldbevolking moge
lijk was. De kapitalistische wereldeconomie was in .. 
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staat om vanuit zijn oorspronkelijke Europese ba-
~ sis de hele wereld te omspannen en alle andere 

maatschappelijke systemen op aarde uit te ban
nen. Het heeft een politiek netwerk van soeverei
ne naties gegenereerd binnen een steeds verder 
gereguleerde internationale orde, waarbij een 
zodanige verhouding tussen staatsmacht en 
markt werd gecreëerd dat een maximale accumu
latie van kapitaal mogelijk was. Het heeft een 
complex systeem van beloning van arbeid voort
gebracht, waarbij de arbeidskosten hebben aan
gezet tot efficiëntie. Het heeft overigens zowel 
sexisme als racisme geïnstitutionaliseerd, en de 
opbouw van een hiërarchische arbeidsordening 
mogelijk gemaakt. 

... Het kapitalisme is een dynamisch systeem geble
ken. Het is niet gebaseerd op een stabiel even
wicht, maar op een patroon van cyclische golven, 
waarbij de "drift" van de ondernemersklasse in 
het najagen van hun eigen belang 
regelmatig en onvermijdelijk leidt 
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velerlei opzicht. Het vormde het begin van de 
neerwaartse spiraal na de ongelooflijke na-oor
logse expansieperiode (Kondratieffs A-fase). 
De economische oorzaak daarvoor was duidelijk. 
Het opzienbarende economische herstel van 
West-Europa en Japan tesamen met de economi
sche ontwikkeling van de Derde Wereld leidde tot 
zo'n enorme toename van de produktiecapaciteit, 
vooral bij de aanvankelijk meest winstgevende in
dustrieën (staal, automobielen, electronica enz.), 
dat een winstval niet viel te vermijden. We leven 
sindsdien in Kondratieffs B-fase. 
Wat er gebeurde gebeurt telkens in een B-fase: 
(1) als gevolg van de krimpsituatie een verscherp
te concurrentie tussen de sleutelondernemingen, 
waarbij elk tracht zijn winstmarges te vergroten 
en zijn produktievermindering te beperken ten 
koste van de ander; {2) een verschuiving van kapi
taal van industriële fondsen naar meer winst ople-

verende financiële transacties; (3) 
een afknijpen van overheidsuit

tot overproduktie, hetgeen een 
terugval of stagnatie in de wereld
economie tot gevolg heeft. Eigen
lijk is dit zeer functioneel voor het 
systeem, omdat de zwakke produ
centen erdoor worden weggesa
neerd en er drempels door worden 

'de Derde Wereld heeft 
gaven, resulterend in schuldencri
ses (in de Derde Wereld, het voor
malige socialistische blok èn de 
VS). geen Vierde Wereld 

om uit te buiten' Er heeft een relocatie van pro
duktie op wereldschaal plaatsge-

opgeworpen voor het onophoude-
lijke verlangen van de werkende 
klassen naar een betere beloning. 

Er zijn evenwel enige fundamentele tegenstrijdig
heden in dit maatschappelijke systeem, zoals 
trouwens in elk maatschappelijk systeem. 
De dynamiek van het systeem vereist voortduren
de ruimtelijke expansie; de grenzen daarvan zijn 
echter inmiddels bereikt. De dynamiek eist ook 
een voortdurende externalisering van kosten 
door individuele ondernemers; dit lijkt zijn gren
zen te naderen. De dynamiek van het systeem 
vraagt verder om een voortgaande -zij het lang
zame- proletarisering van de werkende klassen 
over de hele wereld; dit is echter bezien vanuit de 
kapitalisten een negatief proces omdat het de ar
beidskosten doet stijgen en het politieke risico's 
in zich bergt. 
Het liberalisme was als ideologie lange tijd een 
zeer effectief middel om sociale onrust en "demo
cratisering" in te dammen, maar heeft daartoe in 
de loop van de jaren een enorm beslag op de 
staatsbegroting gelegd en een torenhoge staats
schuld gecreëerd, wat een stabiel functioneren 
van het systeem als zodanig bedreigt. 

De huidige overgangstijd 
Het einde van de 60er jaren was een keerpunt in 
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vonden. Er wordt intensief ge
speurd naar produktinnovaties 
die de basis kunnen vormen van 

toekomstige monopolieposities. Zoals in elke B
fase zijn de gevolgen van de terugval niet overal 
gelijk. In deze periode van neergang doen Japan 
en de daarmee verbonden Zuidoost-aziatische 
"dragons" het relatief goed. 

Tezelfdertijd, in 1968, begon er een wereldomvat
tende "revolutie", die -en dat is nu wel duidelijk
een opstand was tegen het liberalisme als domi
nante ideologie in de wereld. De sociale onrust 
die zich toen over de hele wereld voordeed -van 
Frankrijk, Duitsland, de VS en Japan tot Tsjecho
Siowakije, China, India en Mexico- scheen overal 
twee gemeenschappelijke thema's te hebben: op
positie tegen de Amerikaanse hegemonie in de 
wereld en de heimelijke Sowjet-instemming daar
mee, en een aanklacht tegen gevestigd links van
wege zijn aanvaarding van de bestaande orde 
(status quo). Deze '68-revolte culmineerde uitein
delijk in de ineenstorting in 1989-1991 van de 
communistische staatsmacht in Oost-Europa en de 
USSR. 
Thans is duidelijker dan in 1968, dat deze twee 
thema's -verzet tegen de VS-overheersing en te
gen gevestigd links- eigenlijk twee zijden van de
zelfde medaille waren: afwijzing van het refor
mistische liberalisme als rechtvaardiging voor de 
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heersende wereldorde. De twee hoofdverande
ringen in de mondiale geopolitiek in de 70er en 
80er jaren waren: (1) de afname van de macht van 

de Verenigde Staten en (2) de grote desillusie 
over de ontwikkeling van de Derde Wereld. 
Het eerste is een normaal cyclisch verschijnsel. De 
economische kracht van de Europese Gemeen
schap en Japan is gestaag toegenomen sinds het 
midden van de 60er jaren en de VS heeft dat tem
po niet bij kunnen benen. Dit moest uiteraard po
litieke en culturele consequenties hebben. De bui
tenlandse politiek van de VS is de laatste 20 jaar 
vooral gericht geweest op het afremmen van het 
verlies aan hegemonie door op zijn bondgenoten 
continu druk uit te oefenen. 

Het tweede is helemaal geen cyclisch verschijnseL 
Het toont de teloorgang aan van Wilsons liberale 
verleiding van de werkende klassen in de ontwik
kelingslanden. De ineenstorting 
van het étatisme in zowel de Der-
de Wereld als het voormalige so-
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een zekere monopolistsche macht over de nieuwe 
toonaangevende ondernemingen. Japan heeft 
een goede kans aan de top te komen staan en het 
is waarschijnlijk dat zij een economische alliantie 
met de VS zal aangaan om dat ook te garanderen. 
In dat nieuwe tijdperk van vooruitgang zullen de 
belangrijkste economische groeigebieden worden 
gevormd door China (vooral voor Japan-VS) en 
door Rusland (vooral voor de EG). De rest van de 
wereld -de "periferie"- zal grotendeels uitgeslo
ten blijven van de zegeningen van de vooruit
gang. De tweedeling van de wereld wat betreft 
welvaart en bevolkingsgroei zal verder toene-
men. 
Een ander probleem is, dat de ineenstorting van 
Wilsons liberalisme wereldwijd heeft geleid tot 
een verlies aan vertrouwen in de staat als centrum 
van sociale verandering en vooruitgang. Het 
houdt tevens de teloorgang in van het optimisme 

over de toekomst, dat lange tijd 
een stabiliserende politieke rol 
heeft gespeeld. Grote verschillen 

cialistische blok betekent de on
dergang van het liberale reformis
me, en daarmee van een cruciale 
pijler voor de stabiliteit van de ka
pitalistische wereldeconomie. 

'we verkeren in 
in welvaart zónder hoop leidt 
over het algemeen tot angst en 
afscherming. 

Kondratieffs 8-fase' 

Met de ineenstorting van het com
munistische blok levert dat een 
dubbele terugslag voor de huidige 
wereldorde op. Voor de VS is het een geopolitieke 
ramp, omdat het enige ideologische wapen daar· 
mee is ontvallen waarmee zij de EG en Japan nog 
kon inperken bij hun nastreven van eigen doelen. 
Voor het kapitalisme als maatschaappelijk sys
teem betekent dit het begin van een scherpe cri
sis, aangezien de rechtvaardiging van de status 
quo is vervallen zonder dat er een levensvatbaar 
alternatief kan worden geboden. 

De onzekere toekomst 
We zijn binnengetreden in het post-amerikaanse 
tijdperk, maar tevens in het post-liberale. Het be
looft een tijd te worden van grote wereldwijde 
verwarring, misschien wel groter dan de wanorde 
tussen 1914 en 1945, en veel ingrijpender wat be
treft het behoud van de wereldorde als een le
vensvatbare structuur. 
Wat staat ons te wachten? Aan de ene kant kun
nen we verwachten dat op de korte termijn de ka
pitalistische economie zal doorgaan met functio
neren zoals dat al 500 jaar gebeurt, maar dat zal 
de crisis alleen maar verergeren. Als de huidige B
fase van Kondratieff voorbij is (hetgeen pas na 
een laatste diepe inzinking zal zijn) zullen we 
weer een nieuwe A-fase ingaan, waarin Japan, de 
VS en de EG zullen strijden om het behoud van 
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Er zijn drie mogelijke oorzaken 
voor instabiliteit van de wereld
orde in de komende decennia 
aan te wijzen. De eerste is de 

groei van wat ik noem de Khomeini-optie. Dit is 
een afzijdige opstelling van staten in de periferie, 
waarbij de regels van de internationale gemeen
schap en de geocultuele normen die de wereldor
de bepalen worden verworpen. Deze positiekeu
ze heeft momenteel Iran in zijn greep, maar het is 
niet uitgesloten dat ook andere landen hiertoe 
zullen besluiten (en niet alleen islamitische lan
den), en het zal moeilijker te beheersen zijn als 
verschillende landen er gelijktijdig toe overgaan. 
Een tweede bron van instabiliteit wordt gevormd 
door wat ik noem de Saddam Hoessein-optie. Dit 
staat voor het streven de dominantie van het 
Noorden in de wereldorde militair uit te dagen. 
Saddam Hoesseins poging werd abrupt de kop in
gedrukt, maar daar was wel een uitzonderlijke 
mobilisatie van de zijde van de VS voor nodig. Het 
is helemaal niet zeker dat zo'n optreden de ko
mende tijd kan worden herhaald, zeker niet als er 
meerdere van zulke pogingen tegelijk zouden 
plaatsvinden. De militaire sterkte van de VS is aan 
het afnemen, omdat de VS dit zowel financieel als 
politiek zich niet meer kan veroorloven. 
De landen van het Noorden kijken uit naar een 
nieuw lange termijnalternatief, maar er is er nog 
geen in zicht. En de scherpe economische en poli
tieke wedijver tussen de grootmachten tijdens de 
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komende opleving van de wereldeconomie maakt 
~ hernieuwde militaire samenwerking niet erg 

waarschijnlijk. 
De derde bron van instabiliteit bestaat uit de on
stuitbare migratie van mensen van Zuid naar 
Noord, inclusief Japan. De groeiende kloof op het 
gebied van welvaart en bevolkingsgroei kan niet 
met grenswachten tegemoet worden getreden. 
Het zal resulteren in politieke instabiliteit in het 
Noorden, zowel als gevolg van opkomend rechts
extremisme als van immigranten die politieke en 
economische rechten zullen opeisen; en dit alles 
tegen de achtergrond van verleis aan vertrouwen 
in de overheid als middel bij uitstek om sociale 
problemen mee op te lossen. 
Dit alles levert een beeld op van wereldwijde ver-

-., warring, die overigens niet noodzakelijkerwijs 
pessimistisch hoeft te zijn. Zo'n periode van ver
warring kan niet eeuwig voortgaan. Nieuwe op
lossingen zullen moeten worden gevonden. Dit 
houdt zonder meer in dat een nieuw maatschap-
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pelijk systeem moet worden "uitgevonden" ter 
vervanging van dat dat 500 jaar probaat is geble
ken, maar dat nu onder het eigen succes bezwijkt. 
Daarmee komen we voor historische keuzes te 
staan: wat voor soort nieuw systeem, en hoe dat 
op te bouwen? De uitkomst valt niet te voorspel
len. We bevinden ons in een onevenwichtige situ
atie, waarbij iedere ingreep grote gevolgen kan 
hebben. Maar de wereld van 2050 zal de wereld 
zijn die we vanaf nu creëren. We kunnen er dus 
een behoorlijke invloed op hebben. De komende 
decennia zullen dan ook ongetwijfeld in het te
ken staan van de herstructurering van de wereld
orde. 

Immanuel Wa/lerstein is professor in de sociologie 
aan de Binghamton University en directeur van het 
Fernand Braudel Center for the Study of Econo
mics, Historica! Systems and Civilisations. 
Dit artikel verscheen eerder in het Journal of Peace 
Research nr.1, 1993. 

Ex-Joegoslavië 
• ongecensureerd• 

Voor een goed begrip van wat zich de afgelopen 
twee jaar op de Balkan heeft afgespeeld en nog 
afspeelt, dient men zich bewust te zijn van de tal
loze bijzondere kenmerken in die 
Europese regio. De diverse religies 

en nationalisme zijn er nauw verbonden. In alle 
drie gemeenschappen bestaat er overigens een 
spanning tussen de behoefte het eigen volk te 

verdedigen en de plicht bij te dra
gen aan verzoening. In Servië 

spelen er historisch een grote rol. 
Maar ook de nog immer onder 
staatstoezicht staande media heb-

San Verschuuren 
leeft de overtuiging, door histori
sche ervaringen gevoed, dat het 
Servische volk door genocide 

ben de verhoudingen tussen de 
volkeren behoorlijk vergiftigd. En 
met de beoogde opdeling van 
Bosnië is er nog lang geen vrede 

BUITENLAND 
wordt bedreigd. Deze genocide 
zou beraamd worden door een 
bondgenootschap waarin de 

op de Balkan bereikt. Kosovo en 
Macedonië dreigen de volgende brandhaarden te 
worden. 

Rol van de religie 
In de oorlog in voormalig Joegoslavië spelen drie 
geloofsgemeenschappen een belangrijke rol: de 
rooms-katholieke kerk, de servisch-orthodoxe 
kerk en de islam. Religieus gemeenschapsgevoel 
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rooms-katholieke kerk en het isla
mitisch-fundamentalisme de 

hoofdrol spelen. Tegelijkertijd voelt de servisch
orthodoxe kerk zich minderwaardig ten opzichte 
van de grote, sterk georganiseerde en rijke 
rooms-katholieke kerk.ll 

De oude tegenstelling tussen het Oost- en West
Romeinse rijk, tussen Byzantijns christendom en 
Latijns christendom, loopt dwars over Bosnië. 



Daar overheen kwamen de eeuwen van Turkse 
overheersing, waarbij de orthodoxe kerk als hoed
ster van de Servische natie heeft gefungeerd, zoals 
de rooms-katholieke kerk in Polen het Pools natio
naal bewustzijn levend heeft gehouden in tijden 
dat de Poolse staat niet bestond. De communisti
sche overheersing heeft de orthodoxe kerk danig 
verzwakt, meer dan de rooms-katholieke kerk, die 
altijd kon rekenen op morele en soms ook daad
werkelijke steun vanuit Rome. 
Wat in eeuwenlange processen aan vijandbeelden 
en tegenstellingen is gegroeid, laat zich niet zom
aar oplossen. De oorlogssituatie heeft ze alleen 
maar doen verharden. De politieke opstelling van 
bepaalde stromingen in Rusland ten aanzien van 
het conflict in ex-Joegoslavië wordt mede beïn
vloed door het feit dat het orthodoxe Rusland zijn 
bedreigde geloefsbroeders op de Balkan wil be
schermen (zoals ook in de 19e eeuw gebeurde). 
Ook Turkije probeert zijn oude rol als bescherm
heer van de moslims op de Balkan terug te krijgen. 
De rooms-katholieke kerk weet zich gesteund 
door de kerk in het buitenland. Haar verbonden
heid met Rome behoedt haar voor een al te ex
treem nationalistische politiek. Dat blijkt al uit het 
feit dat de kerkelijke leiding in heel voormalig 
Joegoslavië gematigder is dan haar volgelingen. 
Ondanks de bestaande spanningen tussen islam en 
de rooms-katholieke kerk lijken beide geloofsge
meenschappen elkaar gemakkelijker te verdragen 
dan islam en orthodoxie. In Kosovo bijvoorbeeld 
zijn de islamitische Albanezen positief gestemd 
over de katholieke kerk. Moeder Theresa, afkom
stig uit Macedonië, is ook bij de moslims bijzonder 
geliefd. Maar ongetwijfeld is er sprake van een 
verstandshuwelijk tussen katholieke kerk en islam, 
omdat via de katholieke kerk politieke steun uit 
het westen te verkrijgen is. 
Om de spanningen tussen de verschillende religi
euze gemeenschappen te verminderen en geza
menlijk te werken aan verzoening, organiseerde 
de paus in januari jongstleden in het Italiaanse As
sisi een gebedsbijeenkomst ten behoeve van de 
vrede in het voormalige Joegoslavië.2) De islamiti
sche gemeenschap uit Bosnië was met een delega
tie van 30 personen aanwezig. In aanwezigheid 
van de paus werden verzen uit de Koran gezongen 
en begroetten de paus en de Reis-ul-Ulama uit Sa
rajevo, Jakub Selimoski, elkaar zeer bewogen. Zul
ke gebaren kunnen ertoe bijdragen dat anti-isla
mitische houdingen van katholieke Kroaten wor
den afgezwakt en dat na de oorlog misschien weer 
redelijke verhoudingen kunnen ontstaan tussen 
Kroaten en Moslims. 

Verbeterde verhoudingen tussen orthodoxe Ser
viërs en moslims lijken minder goed mogelijk, ze-
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ker gezien de zeer explosieve situatie in Kosovo 
en Macedonië. Opmerkelijk in Assisi was de aan
wezigheid van het hoofd van de macedonisch-or
thodoxe kerk. Deze kerk is een afsplitsing van de 
servisch-orthodoxe kerk en beschouwt zich als 
hoedster van de Macedonische natie, die ver
spreid leeft over Griekenland, Bulgarije en Mace
donië. In Macedonië woont een grote (voorname
lijk Albanese en Turkse) islamitische gemeenschap 
en een kleine katholieke gemeenschap. De mace
donisch-orthodoxe kerk klampt zich sterk aan de 
rooms-katholieke kerk vast. In de internationale 
orthodoxe gemeenschap wordt ze niet erkend en 
als een paria behandeld. Patriarch Pavle, hoofd 
van de servisch-orthodoxe kerk, was niet aanwe
zig in Assisi. Hij stuitte op een veto van zijn synode 
en collega-patriarchen van de andere orthodoxe 
kerken. Pavle had wel aanwezig willen zijn. Hij 
behoort tot de meer gematigde stroming in de 
servisch-orthodoxe kerk. In zijn kersttoespraken 
heeft hij de gruwelijkheden van de oorlog onom
wonden veroordeeld. Helaas stuit hij regelmatig 
op de veel nationalistischer houding van de lage 
geestelijkheid. Kerken en religie kunnen de oor
log in voormalig Joegoslavië niet beëindigen, 
maar een toenadering tussen de drie geloofsge
meenschappen is een essentiële voorwaarde om 
een samenleven van diverse volkeren op de Bal
kan in de toekomst weer mogelijk te maken. 

Rol van de media 
Met de omwenteling (val van de communistische 
autoriteiten in Kroatië en verlegging van de poli
tieke koers in Servië van socialisme naar nationa
lisme) is er in de voormalige republieken van 
Joegoslavië feitelijk geen verandering gekomen 
in de staatscontrole over de media. Door de over
heid gecontroleerde nieuwsberichten in een situ
atie van spanning en oorlog leiden al snel tot kri
tiekloze aanhankelijkheid. De strijd tussen demo
craten en de communistische heersers werd al snel 
gepresenteerd als een etnische twist. 
De oorzaken van het huidige etnische conflict 
moeten in belangrijke mate worden gezocht bij 
de politici en media, die met een zekere bedre
venheid hebben ingespeeld op de onder de bevol
king sluimerende etnisch-nationalistische voor
oordelen. Televisie in Kroatië en Servië (en daar
mee ook in het door Servië geannexeerde Kosovo) 
wordt gecontroleerd door de respectievelijke re
geringen, die daarmee de nieuwsvoorziening 
hebben gemonopoliseerd. 
Vrijwel alle organisaties en instituties zijn langs 
etnische lijnen opgebouwd. Zelfs in het van oor
sprong multiculturele Bosnië-Herzegovina is dat 
in de loop der tijd gebeurd. RTV-Sarajevo is vol
gens de vroegere programma-directeur Nenad Pe-
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jic de enige Bosnische instantie die niet op etni
sche leest is geschoeid.3) Ondanks het feit dat het 
gebouw van waaruit RTV-Sarajevo opereerde vol
ledig is platgebombardeerd, slaagt ze er in te blij
ven berichten over de situatie in Sarajevo vanuit 
een ondergrondse, bescheiden studio. De grote 

internationale en buitenlandse networks als CNN 
en ITN maken voor hun reportages gebruik van 
het materiaal van RTV-Sarajevo. 
Servië en Kroatië hebben zich ontpopt als etni
sche dictaturen. De onder controle staande media 
worden door de regeringen gebruikt om nationa
listische haatcampagnes te voeren tegen alles en 
iedereen die zich keert tegen de overheidspoli
tiek. Onder grote delen van de bevolking is zo 
brede steun ontstaan voor de vorming van orga
nisaties op basis van etniciteit. Het perspectief van 
een multi-etnische civiele samenleving is hiermee 
voor lange tijd onmogelijk gemaakt. 
De staatscontrole over de media is 
in Kroatië op het moment nog to-
taler dan in Servië. In mei is de 
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nisch Servische en etnisch Kroatische bevolkings
groepen in Bosnië is niet vanuit zichzelf ontstaan, 
als wel door het aanwakkeren en opblazen van la
tente nationalistische gevoelens door op macht 
beluste politici en de voor hen werkende journa
listen/media. 

Gezien de wijze waarop de media door de staat 
worden gebruikt als propagandamiddel en hetze
apparaat bij het voeren van een nationalistische 
politiek en een etnische oorlog, is het van groot 
belang de weinige onafhankelijke media die er 
nog zijn te ondersteunen. Er verschijnen nog al
tijd kranten en tijdschriften die zich niet aan over
heictscontrole wensen te onderwerpen. Vrije ra
dio- en televisiestations zenden nog dagelijks 
(gedoogd of illegaal) programma's uit. Deze on
afhankelijke media streven naar een objectieve 
berichtgeving, niet in dienst van één van de strij
dende partijen, en vanuit een professionele jour-

nalistieke standaard.4l 

Kosovo en Macedonië 
laatste onafhankelijke krant er 
nog door de regering overgeno- 'kerk/eiding is gematigder 

In het voormalige Joegoslavië was 
Kosovo (Kosova in het Albaanees) 
een autonome regio in de repu
bliek Servië. Vanuit deze autono-

men. Een voorbeeld mag duidelijk 
maken welke rol de media spelen 
in het kader van propagandisti-

dan volgelingen' 

sche ophitsing. De aanslag met 
een mes op de uit Servië afkomsti-
ge tennisster Monica Seles in april 
was feitelijk zonder politiek motief. Een Duitse 
fan van de tennisster Steffi Graf wilde met de aan
slag op haar rivale deze weer op de eerste plaats 
van de wereldranglijst krijgen. In de Servische me
dia werd de aanslag met vette koppen aangezien 
als het zoveelste bewijs van de poging tot genoci
de op het Servische volk door de moslims. Dit, ter
wijl Seles behoort tot de Hongaarse minderheid, 
die in Servië blootstaat aan onderdrukking. 

De oorlog in Bosnië-Herzegovina begon eigenlijk 
al in augustus 1991, toen de televisie-zender in 
Banja Luka door de Servische Democratische Partij 
in Bosnië werd bezet en de ontvangst van RTV-Sa
rajevo onmogelijk werd gemaakt. Vanaf die tijd 
probeerden de autoriteiten met steun van de po
litieke partijen om alle zenders en programma's 
op etnische basis te organiseren. Het werd steeds 
moeilijker om onafhankelijk en objectief bepaal
de reportages of nieuwsberichten uit te zenden 
of te publiceren, zonder publieke reacties te krij
gen waarin verslaggevers beschuldigd werden 
van etnische voorkeur of juist aangezet werden 
tot etnische partijdigheid. Dergelijke druk werd 
niet alleen uitgeoefend door politici en de staat
smedia, maar ook door gewone burgers. Het ul
tra-nationalisme van velen, vooral onder de et-
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mie had Kosovo echter vrijwel de
zelfde rechten als de andere zes 
republieken en de andere auto
nome regio Vojvodina. Kosovo 

maakte deel uit van het roulatie-systeem voor het 
collectief presidentschap van Joegoslavië en bo
vendien had Kosovo vetorecht bij diverse wetge
ven-de aangelegenheden in Servië. Kosovo heeft 
op economisch gebied altijd een achterstand ge
had en de levensstandaard van de Albanese meer-
derheid is beduidend lager dan die van andere 
bevolkingsgroepen. De huidige bevolking van Ko
sovo bestaat voor ca. 90% uit etnische Albanezen 
en voor de rest uit Serviërs. 
Via gewelddadig doorgedrukte grondwetswijzi
gingen is de constitutionele positie van Kosovo in
middels volledig teniet gedaan door de Servische 
regering, en is Kosovo feitelijk door Servië volle
dig ingelijfd. De Albanese bevolking is van al haar 
rechten beroofd. Internationale mensenrechten
verdragen worden stelselmatig geschonden. De 
Servische regering probeert Kosovo te 'servise
ren', omdat Kosovo wordt beschouwd als 'de wieg 
van de Servische natie', wegens de diverse cultu
rele en servisch-orthodoxe heiligdommen in Koso
vo en de symboolwaarde van de (verloren) slag te
gen de Turken, zeshonderd jaar geleden. 
Albanezen zijn het laatste jaar massaal ontslagen 
uit overheidsdienst, plaatsnamen werden geservi
seerd evenals het onderwijs en de cultuur. Onder
wijs en media in de Albaneze taal zijn verboden. 



De in 1992 gehouden parlements- en presidents
verkiezingen, waaruit de regering Rugova be
stond, zijn door de Servische regering nietig ver
klaard. Vele instanties, van de NAVO tot mensen
rechtengroepen, wijzen op de explosieve situatie 
die is ontstaan door de onderdrukking van de Al
baneze meerderheid, en waarschuwen voor een 
uitbreiding van de oorlog naar Kosovo. 

Ook in Macedonië verslechteren de relaties tussen 
de verschillende bevolkingsgroepen en lopen de 
spanningen op, vooral tussen Macedoniërs en Al
banezen. De Servische regering probeert haar in
vloed op de Servische bevolkingsgroep te vergro
ten om deze te kunnen gebruiken als wig voor 
zijn nationalistische machtspolitiek. Niet onwaar
schijnlijk is dat na Bosnië en naast Kosovo, Mace
donië het slachtoffer wordt van de Servische ex
pansiedrift. 
Macedonië is een multi-etnische 
staat, waarin de grootste bevol
kingsgroepen worden gevormd 
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bij Albanië wordt luider. Steeds meer Albanezen 
willen de vereniging van alle Albanezen in één Al- -
banese staat. Hoewel het nu nog relatief rustig is 
in Macedonië, is een escalatie niet ondenkbaar. 
De kans dat een escalatie in Macedonië uitgroeit 
tot een algehele Balkan-oorlog is vrij groot, ge
zien de politiek van de Servische leider Milosevic 
en de belangen die er voor de omringende landen 
naar eigen inzicht op het spel staan. 

In verband met de reële mogelijkheid dat de oor-
log van Bosnië overslaat naar Kosovo en Macedo-
nië, pleiten mensenrechtenorganisaties voor de 
internationale erkenning van Macedonië (mits 
deze staat garanties geeft voor de positie van et
nische Albanezen en andere minderheden) en 
voor herstel van de autonome status van Kosovo, • • 
om op die basis onderhandelingen aan te gaan 
over de toekomst van Kosovo. Het spreekt voor 

zich dat aan de onthechting van 
de Albanezen (een vorm van 
'apartheid op Europese bodem') 

door Macedoniërs (ca. 1,3 milj.), 
Albanezen (ca. 600 duizend) en 
Turken (ca. 100 duizend). Daar
naast wonen er nog andere vol
keren, waaronder ruim 40 dui-

'media doen mee aan 

nationale ophitsing' 

ogenblikkelijk een eind moet wor
den gemaakt.SJ 

zend Serviërs. Sinds de republiek 
Macedonië zich op vreedzame 
wijze heeft losgemaakt van het 
voormalige Joegoslavië en zich onafhankelijk ver
klaarde, gaat het met de Macedonische economie 
snel bergafwaarts. 
Het uitblijven van erkenning door de EG (en de 
meeste andere staten), waardoor het land geen 
kredieten ontvangt, en het wegvallen van het tra
ditionele afzetgebied Servië door het VN-embar
go vormen de voornaamste oorzaken. Grieken
land verzet zich tegen erkenning, omdat een on
afhankelijke Macedonische republiek met de 
naam Macedonië (gelijknamig aan de aangren
zende Griekse regio) volgens Griekenland auto
matisch territoriale aanspraken op Grieks grond
gebied impliceert. Niet alleen Griekenland meent 
grote belangen te verdedigen te hebben met be
trekking tot Macedonië; ook Turkije, Bulgarije en 
Albanië leggen een groeiende bemoeienis aan de 
dag. In 1991 is in de nieuwe grondwet opgeno
men dat Macedonië een nationale staat is van het 
Macedonische volk. Dit heeft eveneens bijgedra
gen aan de groeiende spanningen tussen Mace
doniërs en de andere bevolkingsgroepen, on
danks de garanties voor de rechten van minderhe
den in dezelfde grondwet. 
Ook de spanningen in Kosovo hebben hun weer
slag op Macedonië. De roep van de onderdrukte 
Albanezen om onafhankelijkheid en aansluiting 
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San Verschuuren 

is redacteur van P & C. 

Noten 
1) Informatie afkomstig uit toespraak van Jan ter 

Laak tijdens de conferentie 'Het nationale 
vraagstuk en het geweld in Joegoslavië', Den 
Haag, 12 februari 1993. 

2) 'Moslims in Bosnië', Nico Landman in Begrip nr. 
113, 1993, Den Bosch. 

3) 'Oorlog in voormalig Joegoslavië', Pax Christi
publicatie, zomer 1993, Utrecht. 

4) Om steun aan de onafhankelijke media te orga
niseren en te coördineren is PRESS NOW opge
richt. Deze organisatie is voorlopig onderge
bracht bij De Balie te Amsterdam. In totaal is al 
ruim 100-duizend gulden bijeengebracht. 

5) Voor informatie over allerlei ex-Joegoslavië
acties is in mei 1993 in Amsterdam het alge
meen informatiecentrum 'Samen voor Vrede' 
opgericht. Adres: Damrak 83, 1012 LN Amster
dam. Tel.: 020-4203623. 
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Marktsocialisme 
als alternatief 

Het model van de centraal geleide economie als 
alternatief voor het kapitalisme heeft volledig af
gedaan. Het volstrekte falen van de totaalplan
ning in onder andere Oost-Europa 
om doelstellingen als een redelijk 

wordt hoe een marktsocialistisch systeem eruit 
kan zien. Tenslotte worden enige mogelijke kri
tiekpunten op het marktsocialisme besproken. 

De kapitalistisch heil-
staat? bestaansniveau, democratisering 

van de economie en een duurzame 
ontwikkeling dichterbij te brengen 
is bijna iedereen duidelijk. 

Rona/d Paping Soms lijkt het wel of de kapitalis
tische heilstaat voorgoed geze
genvierd heeft. Bedrijven in parti
culier eigendom van aandeelhou
ders als besluitvormers zorgen via 

De ineenstorting van het zoge
naamde "reëel bestaande socialis
me" heeft grote gevolgen voor so-

ECONOMIE 

cialistisch links. De kritiek op het 
kapitalisme is nagenoeg verstomd. Ondanks het 
falen van het kapitalisme op velerlei terreinen 
blijkt het systeem toch heel wat veerkrachtiger 
dan tot nu toe uitgevoerde socialistisch experi
menten. Daarnaast blijken een aantal discutabele, 
idealistische vooronderstellingen van de socialisti
sche beweging niet houdbaar te zijn. De vraag is 
of er een socialistisch alternatief denkbaar is, dat 
efficiënt en haalbaar is. 
In Nederland wordt de discussie over een socialis
tisch alternatief nauwelijks gevoerd. In interna
tionale tijdschriften wel. Het alternatief wat hier
bij vooral naar voren komt is het marktsocialisme, 
waarbij overigens verschillende varianten zijn te 
onderkennen. Opvallend hierbij is dat de gepre
senteerde systemen heel wat ingewikkelder zijn 
dan eerder gepresenteerde socialistische model-
I en. 

Dit artikel heeft tot doel de discussie over een 
haalbaar socialistisch perspectief te stimuleren. 
Zo'n perspectief zal volgens mij een of andere 
vorm van marktsocialisme moeten zijn. 
Allereerst zal kort aangegeven worden waarom 
een alternatief voor het kapitalisme (nog steeds) 
nodig is. Daarna wordt ingegaan op de doelstel
lingen waaraan een socialistisch systeem moet 
voldoen, waarna in algemene termen beschreven 
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de markt voor optimale welvaart. 
De vrije markt wordt gezien als 

het ideaal informatiesysteem. Via marktbelonin
gen zouden mensen gemotiveerd worden om ac
tiviteiten te ontplooien waaraan behoefte is. 
Alhoewel hier op microniveau wel iets (maar ze
ker niet alles) voor te zeggen is, faalt het kapita
listische systeem op macro-niveau volledig. 
a. Steeds opnieuw vinden er conjuncturele inzin
kingen plaats door overinvesteringen of onder
consumptie. De maatschappelijke kosten in de 
vorm van kapitaalvernietiging, know-howvernie
tiging en werkloosheid zijn enorm. Overheidsbe
leid is steeds nodig om deze effecten te verzach
ten, maar blijkt in de geinternationaliseerde eco
nomie, vanwege weglegeffecten, steeds ineffek
tiever. Mede daarom is volledige werkgelegen
heid al jarenlang een illusie. 
b. Vanuit een maatschappelijk standpunt gaat de 
kapitalistische ontwikkeling gepaard met enorme 
verspilling. Immers, er wordt veel meer reclame 
gemaakt dan wenselijk is vanuit informatie-oog
punt. In verschillende sectoren worden kapitalen 
uitgegeven aan R&D (research en development). 
Een beetje concurrentie is wellicht goed, maar de 
hoeveelheid dubbel werk die hier in zit is vols
trekt overbodig. Hoeveel maatschappelijke winst 
zou er niet te behalen zijn als, met behoud van 
consumentenkeu ze, de overdaad aan pseudo-pro
duktdifferentiatie en gebrek aan standaardisatie 



wordt tegengegaan? 
c. In de bedrijfsvoering wordt geen enkele reke
ning gehouden met externe effecten: kosten die 
niet op de bedrijfsrekening zichtbaar worden, 
maar wel voor de maatschappij lasten zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan milieuproblemen, het lozen van 
"minder efficiënte werknemers" en slechte ar
beidsomstandigheden. 
d. Men heeft tegenwoordig de mond vol over 
mondiger burgers. De mondigheid op economisch 
vlak wordt echter alleen maar kleiner. Op be
drijfsniveau is het management sterker dan de ar
beid en op landelijk niveau is het steeds meer 
geinternationaliseerde bedrijfsleven de staat de 
baas. 
e. De markt leidt tot grote ongelijkheid tussen 
mensen. De ongelijke verdeling van bezit zorgt 
voor een zeer ongelijke verdeling van arbeidsin
komen. Maar ook op de arbeidsmarkt zijn de ver
schillen gigantisch. Mede door 
een zeer modern produktie-appa-
raat weet de westerse wereld zich 
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solidariteit: bevordering van samenwerking 
en solidariteit; 
efficiency: met zo weinig mogelijk middelen 
ecologische, economische en sociale doelen , 
realiseren. 

Waarom is het marktsocialisme nodig en kan niet 
volstaan worden met een sociaal-democratische 
variant op het kapitalisme? Een belangrijk verschil 
tussen sociaal-democratie en marktsocialisme is 
dat sociaal-democratie probeert te sturen en gro
tere gelijkheid te krijgen door ex-post in te grij
pen door belastingen en subsidies, terwijl het 
marktsocialisme ex-ante ingrijpt via de eigendom 

-

en besluitvorming. De marges om te sturen zijn bij 
een sociaal-democratische systeem veel geringer 
dan bij een socialistische. Daarnaast vereist demo- , 1 

cratische besluitvorming binnen bedrijven andere 
eigendomsverhoudingen. Het valt niet te ver-

wachten dat eigenaren de be
sluitvorming uit handen geven 
terwijl zij zelf de risico's van de 
bedrijfsvoering dragen. een groot deel van de rijkdom toe 

te eigenen. 'kritiek op kapitalisme 
f. Een laatste bezwaar dat ik wil 
noemen is de invloed van compe
titie op de behoeftevorming. In de 

is verstomd' Marktsocialisme 
Hoe zou een marktsocialistisch 
systeem eruit kunnen zien? 
Allereerst moet het een systeem 
zijn dat werkbaar is en op een re
delijke termijn in te voeren zou 

kapitalistische economie lijkt de 
zucht naar groei en meer produk-
ten ziekelijk te zijn. Hier spelen de 
concurrentie-ideologie, het groeistreven van be
drijven en de ongelijke verdeling van inkomen 
een belangrijke rol. 

Socialistische doelstellingen 
Een economisch systeem kan beschreven worden 
aan de hand van drie elementen: 
a de keuze van politieke doelstellingen; 
b de mate waarin de economische besluitvor

ming gecentraliseerd of gedecentraliseerd is; 
c het eigendom over de produktiemiddelen. 

In het marktsocialisme worden socialistische doel
stellingen nagestreefd door gedecentraliseerde 
besluitvorming via de markt te combineren met 
sociaal eigendom over de produktiemiddelen. 
Alvorens dieper in te gaan op de eigendomskwes
tie en de besluitvormingskwestie eerst de doel
stellingen. Deze doelstellingen dienen als criteria 
om modellen voor een socialistische economie te 
toetsen. 
Weisskopf noemt als meest fundamentele doel
stellingen van socialisten: 
1 gelijkheid: een gelijke verdeling van kansen 

en uitkomsten van het economisch proces; 
2 democratie: zowel binnen bedrijven als op 

macro-niveau; 
f-
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kunnen zijn. Dit lijkt een open deur, maar is het 
gezien eerdere discussies over het socialisme ze
ker niet. Erkend moet worden dat er in het verle
den nogal idealistische vooronderstellingen ge
maakt zijn over "de nieuwe mens" en het ophef
fen van belangentegenstellingen. Alec Nove 
maakt in zijn boek "The economics of feasible so
cialism" korte metten met dergelijke vergaande 
vooronderstellingen. Er zal altijd schaarste blijven 
bestaan, zodat er keuzes gemaakt moeten wor
den. Zolang er geen overvloed is en mensen ver
schillende behoeften, ideeën en belangen heb
ben blijven er belangentegenstellingen. Mensen 
zullen gemotiveerd (geprikkeld) moeten worden 
om het algemeen belang na te streven. Volledige 
gelijkheid is een illusie. Mensen hebben verschil
lende capaciteiten, zodat er een arbeidsdeling zal 
blijven bestaan. Niet alleen een horizontale, maar 
ook een verticale. Motivatieprikkels en capaci
teitsverschillen betekent dat er een bepaalde 
mate van inkomensongelijkheid en machtsver
schil zal blijven bestaan. 

In het marktsocialisme speelt de markt een vitale 
rol. De markt is het belangrijkste signaleringssys
teem voor de informatie, de motivatie en de be
sluitvorming. 
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Besluiten over de produktie worden decentraal 
genomen in afzonderlijke bedrijven, die hierbij 
reageren op de informatie die zij via de markt 
krijgen via met name de prijsvorming. De gesocia
liseerde fietsenfabriek zal haar produktie uitbrei
den omdat de markt aantoont dat er een tekort 
aan fietsen is en er extra fietsen te verkopen zijn 
tegen een winstgevende prijs. En niet omdat een 
centrale planner dit vertelt. Een bedrijf dat slecht 
functioneert of produkten maakt waaraan geen 
behoefte is wordt via de markt gestraft. De in
komsten lopen terug, zodat ook de werkgelegen
heid binnen het bedrijf terugloopt en de beloning 
van de in het bedrijf werkende mensen. 

Het bovenstaande lijkt nogal liberaal. Marktsocia
listen zijn echter wel voor een belangrijkere rol 
voor de publieke sector. Zowel in de voorziening 
van collectieve goederen en diensten, de regule
ring van bedrijven, het gebruik van belastingen 
en subsidies om de prijsvorming te beïnvloeden 
en de sturing van de investeringen. Van een cen
trale, gedetailleerde planning zal echter geen 
sprake zijn. Dit wordt onmogelijk geacht in een 
geavanceerde economie. Maar bovendien ook on
wenselijk. Wil er immers sprake zijn van democra
tische besluitvorming binnen bedrijven, dan moet 
er ook iets om te beslissen zijn en moeten niet alle 
beslissingen door bureaucraten genomen wor
den. 
Dit neemt overigens niet weg dat de overheidsrol 
in de sturing van de economie aanzienlijk groter 
zal zijn dan momenteel. Socialistische doelstellin
gen als gelijkheid en maatschappelijke efficiëntie 
vereisen immers ingrijpen. Globale planning, 
waarbij lange termijn doelstellingen en taakstel
lingen gegeven worden, speelt een belangrijke 
rol. 
De planning zou voor een deel kunnen gaan via 
de gesocialiseerde financiële sector, waarbij met 
name de investeringen gestuurd kunnen worden. 
Hierbij moet wel opgepast worden dat het niet de 
bureaucraten van de banken worden die de eco
nomie gaan sturen. Voor het overige zal vooral 
gestuurd moeten worden met behulp van globale 
planning. In het politieke proces worden doelstel
lingen en taakstellingen op langere termijn gefor
muleerd. 
Daarbij wordt een scala van instrumenten gehan
teerd om deze doelstellingen te bereiken, zoals: 
- Overreding. Een zacht instrument, maar toch 

vaak effectief om mensen te overtuigen dat 
de economische ontwikkeling een bepaalde, 
ecologische, richting uit moet. 
Subsidies en kapitaalverschaffing. Via over
heidsbanken kan toezicht gehouden worden 
op het functioneren van gesocialiseerde be-
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drijven en de investeringen gestuurd worden. 
Belasting- en prijspolitiek. De op de markt tot 
uiting komende prijzen geven vaak geen goe
de afspiegeling van de maatschappelijke kos
ten van de produktie. Bovendien kunnen in 
monopoloïde sektoren hogere prijzen dan 
vanuit welvaartstheoretisch oogpunt gewenst 
is leiden tot hogere winsten. Een actieve prijs
politiek en differentiatie van belastingen (b.v. 
ecotax) kan dit corrigeren. 
Geleide loonpolitiek. Om te grote inkomens
verschillen te voorkomen kan een geleide 
loonpolitiek noodzakelijk zijn. 
Voorschriften. Bedrijven moeten voldoen aan 
een veelheid van voorschriften, op het gebied 
van milieu, sociaal beleid etc. 
Technologiebeleid. Via technologiesubsidies 
en het beschikbaar maken van technologisch 
kennis kan de economische ontwikkeling in 
een ecologische richting gestuurd worden. 
Milieu-boekhouding en grotere openbaarheid 
van bedrijfsgegevens. 

Tenslotte moet aandacht besteed worden aan de 
eigendomsverhoudingen en de zeggenschap bin
nen bedrijven. Hiervoor bestaan verschillende 
modellen, waarbij het in gemeenschapsbezit van 
produktiemiddelen dominant is. Weisskopf on
derscheidt overheidsmanagement en arbeiders
zelfbestuur. Bij overheidsmanagement worden 
bedrijven bestuurd door managers die verant
woording verschuldigd zijn aan een overheidsin
stelling. Bij arbeiderszelfbestuur zijn de managers 
verantwoording verschuldigd aan de werkers bin
nen het bedrijf. Beide vormen corresponderen 
met twee verschillende vormen van eigendom, 
namelijk overheidsbezit en coöperatief bezit. 
Bardhan en Roemer bepleiten een structuur waar
bij overheidsbanken een belangrijke rol spelen. 
Bedrijven worden vennootschappen, waarbij een 
deel van de aandelen in handen zijn van de werk
nemers, maar ook een belangrijk deel in handen 
van andere overheidsbedrijven in dezelfde en bui
ten de financiële groep. Het bankwezen speelt 
een belangrijke rol in de controle op de efficiën
tie van de bedrijfsvoering. Doordat zij een be
langrijke deel van de aandelen in bezit heeft, 
heeft ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om het ma
nagement over te nemen en andere maatregelen 
te nemen. 
Alec Nove gaat uit van een marktsocialistisch sys
teem met verschillende eigendomsvormen. Een 
belangrijke rol voor de keuze van een eigendoms
vorm speelt voor hem de mate waarin zich schaal
voordelen in de produktie voordoen, zodat er 
sprake zal zijn van oligopolide of monopolistische 
bedrijven. Daarnaast speelt een rol in hoeverre er 
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sprake is van externe effecten bij de bedrijfsvoe
ring. Nove onderscheidt vijf soorten bedrijven: 

Gecentraliseerde bedrijven, vooral bij nuts
voorzieningen en de grote monopolies. 
Gesocialiseerde bedrijven, vooral bij de grote
re bedrijven. 
Coöperatieve bedrijven, vooral in het midden
en kleinbedrijf. 
Kleinschalige privé-bedrijven met een beperkt 
aantal werknemers. 
Eenpersoonsbedrijven. 

Bezwaren tegen het 
marktsocialisme 

Het marktsocialisme krijgt kritiek uit twee hoe
ken. Radicale socialisten bekritiseren het marktso
cialisme omdat een markteconomie niet in staat 
zal zijn om socialistische doelstellingen te realise
ren. Voorstanders voor een kapitalistische econo
mie verwijten het marktsocialis-
me dat een economie met socia-
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door andere factoren. Overigens doet dit pro
bleem zich ook voor in een kapitalistische econo
mie waarbij aandeelhouders niet voldoende in
formatie hebben (zie bijvoorbeeld de gang van 
zaken bij DAF) en zodoende het management een 
erg grote speelruimte. 

De zachte budgetbeperking heeft betrekking op 
een politiek probleem. Doordat de staat zowel ei
genaar is als een politieke beslisser over het alge
meen belang ontstaat een drang om de bedrijven 
te redden indien zich kritische situaties voordoen. 
Als managers hierop speculeren werkt de disci
pline van de markt niet goed, en blijven slecht 
functionerende en verouderde bedrijven in stand. 
Merk op, dat een zachte budgetbeperking zich 
ook in een gemengde, kapitalistische, economie 
kan voordoen. Bovendien hoeft het natuurlijk 
niet altijd slecht te zijn om bedrijven te onder
steunen in moeilijke tijden. 

Om beide problemen te voorkomen 
wordt vaak een kapitaalmarkt nodig 

listisch eigendom over produk
tiemiddelen niet in staat zal zijn 
om efficiënt te functioneren. 

'nadenken over 
geacht. Probleem is dat een kapi
taalmarkt ook privé-eigendom van 
produktiemiddelen betekent, waar
bij in onze definitie het socialisme 
vaarwel gezegd wordt. En natuurlijk 
betekent dit ook dat socialistische 

Het marktsocialisme leidt inder
daad niet tot het volledig reali
seren van socialistische doelstel-

socialistisch alternatief 

blijft moeite waard' 

lingen. Omdat beloningen deels 
afhankelijk zijn van de resulta-
ten zal er inkomensongelijkheid gaan ontstaan. 
De hiërarchie blijft bestaan, maar vermindert wel 
omdat er democratische verantwoording aan ar
beidersraden verschuldigd is door de managers. 
Het is niet gegarandeerd dat decentrale bedrijven 
altijd werken op een manier die het best overeen
komt met het algemeen belang. Tenslotte blijft 
het systeem gebaseerd op (een bepaalde mate 
van) concurrentie in plaats van samenwerking. 
Het enige commentaar dat hierop te leveren is 
dat we geen beter systeem kunnen bedenken, dat 
ook nog werkbaar is. Als we het menselijk gedrag 
volledig in overeenstemming willen brengen met 
het algemeen belang zal de prijs hiervan (in de 
vorm van aantasting van privacy en vrije keuze) te 
hoog zijn. 

Een andere groep verwijt de marktsocialisten niet 
te onderkennen dat socialistisch eigendom in een 
markteconomie niet in staat is om efficiënt te 
functioneren. Een belangrijke rol speelt hierbij 
het "agency problem" en de "soft budget con
straint" (zachte budgetbeperking). Het agency
probleem heeft betrekking op de informatie. De 
staat heeft niet voldoende informatie om te be
oordelen of het functioneren van een bedrijf ver
oorzaakt wordt door slechte bedrijfsvoering of 
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doelstellingen als gelijkheid en de
mocratische besluitvorming binnen 
bedrijven losgelaten worden. 

Beide problemen, een zachte budgetbeperking 
en het informatieprobleem zijn reëel, maar in 
mijn ogen niet onoplosbaar. Het informatiepro
bleem kan deels opgelost worden door grotere 
openbaarheid van bedrijfsgegevens en een ster
kere rol van de werknemers binnen bedrijven. 
Daarnaast zijn het toezicht door financiële over
heidsinstellingen en het gedeeltelijk afhankelijk 
maken van de beloning van werknemers en ma
nagers van de bedrijfsresultaten prikkels om effi
ciënt werken te bevorderen. Hierbij moet wel op
gemerkt moet worden dat efficiëntie een bepaald 
niet eenduidig begrip is en derhalve niet goed te 
meten is. In ieder geval geeft het bedrijfsresultaat 
geen volmaakte afspiegeling van de efficiëntie. 
De zachte budgetbeperking is vooral een politiek 
probleem. Rekening houden met de gevaren van 
een zachte beperking betekent dat socialisten 
moeten erkennen dat soms harde besluiten geno
men moeten worden. 

Tenslotte 
Er bestaat geen volledig uitgekristalliseerd socia
listisch alternatief meer. Er zijn wel gedachten 
over een alternatief voor de huidige kapitalisti
sche economie. Het marktsocialisme combineert 
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decentrale besluitvorming via de markt met socia-
- listisch eigendom van produktiemiddelen. Het be

helst geen liberale markteconomie, omdat de 
overheidssector een belangrijke rol speelt in de 
voorziening van collectieve goederen en de regu
lering en sturing van de economie. Socialistisch ei
gendom kan verschillende vormen aannemen: re
gionaal of staatseigendom, coöperaties en de mo
gelijkheid voor kleinschalige privé-bedrijven. 
Nadenken over een socialistisch perspectief is in 
mijn ogen de moeite waard. De efficiëntielogica 
van een kapitalistische economie is immers zo be-
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perkt, dat de echte problemen waarmee we wor
stelen (consumptieverslaving ten koste van het 
milieu, de internationale ongelijkheid en de toe
nemende tweedeling in Nederland, ondemocrati
sche en ondoorzichtige besluitvorming met soms 
wereldwijde consequenties) alleen maar verer
gerd worden. 

Ronald Paping is econoom en gemeenteraadslid 
voor Groenlinks in Groningen. Joop de Kort wordt 
bedankt voor zijn commentaar op een eerdere versie 

van dit artikel. 

Is links naar haar aard 
tot mislukken 

.. 

gedoemd? 

Loopt de historische rol van links ten einde? Heeft 
ze met de teloorgang van de utopie niet tegelijk 
haar betekenis verloren? Beschouwingen over dit 
vraagstuk zijn verzameld onder 
de veelzeggende titel 'What's 

paar rechts en links? Het is een veeg teken dat te
genwoordig linksen dit onderscheid steeds vaker 
verloochenen. Alleen degenen die nog van hun 

eigen identiteit overtuigd zijn, er
kennen het onderscheid; want in 
een duaal wereldbeeld dient de left?'. Een van de bijdragen daar

aan is van de bekende Italiaanse 
politieke wetenschapper Norber
to Bobbio. Het uitvoerige relaas 
van zijn radicale twijfel - onlangs 
ook verschenen in de Frankfurter 
Rundschau-geven wij hierin inge-

Norberto Bobbio definitie van de eigen identiteit er 
ook toe om die van de tegenstan
der vast te stellen. Het is nog niet 
zo lang geleden dat het bekennen 
dat men rechts was van dapper-POLITIEK 

kort weer. 

Rechts en links 
Dat links aan zichzelf twijfelt is zonneklaar. Die 
twijfellijkt zelfs de laatste tijd de enige zekerheid 
bij links te zijn. Vragen hopen zich op, die, on
danks de vloed aan studiedagen over dit thema, 
niet eenvoudig te beantwoorden zijn. 
De drie hoofdvragen luiden: 
1 Wat moeten we onder 'links' verstaan? 
2 Bestaat links eigenlijk nog wel? 
3 En als ze nog bestaat, welke weg slaat ze dan 

in? 

Is er überhaupt nog sprake van het begrippen-

0 

heid getuigde. Nu staan de linksen 
voor die uitdaging. 
Deze radicale verandering - een 

echte omwenteling - hangt samen met twee gro
te historische gebeurtenissen, die de loop van de 
geschiedenis de laatste jaren hebben geken
merkt: de ineenstorting van de socialistische sta
ten met de Sowjet-Unie voorop, en de crisis van 
de verzorgingsstaat met voorop de leidende lan
den van het kapitalisme, de USA en Groot-Brittan
nië. De crisis van de sociaal-democratie en de re
naissance van de vrije markt alsmede het over
wicht van het particuliere over het publieke, het is 
en blijft een overwinning van rechts. Het feit dat 
de van ketenen bevrijde markt een ideaalvoor
stelling is van rechts, terwijl weliswaar niet de 
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te, met de gelijktijdige uitschakeling van de 
marktwerking en de vervanging ervan door een 
commando-economie. 
Ten tweede, de drastische afname van het histori
sche subject van de socialistische partijen: de ar
beidersklasse. Men heeft eens beweerd dat de ar
beider uit zijn aard socialist was, ook al besefte hij 
dat zelf niet. Tegenwoordig is de areidersklasse in 
belangrijke mate opgegaan in een soort van mid
denstand, waarvan nu juist beweerd wordt dat 
die naar zijn aard niet-socialistisch is en zich daar 
ook niet van bewust is. 

Historisch subject van de nieuwe emancipatiebe
wegingen zijn de armen, waar ook ter wereld. 
Maar tot op heden zijn ze nog niet tot politiek 
subject geworden, en we zijn er geenszins zeker 
van dat ze dat in de toekomst ook zullen worden. 
Daarvoor ontbreken zowel de objectieve als de 
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subjectieve voorwaarden. 
Onder objectieve voorwaarden versta ik, dat de 
krottenbewoners uit Rio zich met de daklozen uit 
Bombay tot een grote gemeenschappelijke bewe
ging laten verenigen. En onder subjectieve voor
waarden versta ik wat de Europese linksen het 
klassenbewustzijn plachten te noemen. Er kan 
geen klassenbewustzijn ontstaan als er zowel 
geen klasse an sichals geen klasse für sich bestaat. 
Er zijn slechts ontelbare groepen van verworpe
nen der aarde, gescheiden van elkaar door grote 
afstanden, die Amerika scheiden van Afrika, en 
Afrika van Azië. 
Is links opgewassen tegen de opgave die de inter
nationale sociale kwestie stelt? En alleen daarin, 
in die nog onopgelost vraag, ligt de bestaansre
den van links. 

Norberto Bobbio is Italiaans politiek weten
schapper 
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- Het 'geval' Althusser 

Notities bij een autobiografie 

Zouden er nog veel mensen in de afgelopen jaren 
in Nederland Althusser hebben gelezen? Ik be
twijfel het. Wat jarenlang bij velen hoog op de 
agenda stond, bleek even later 
weer bijna volledig uit de aan-
dacht verdwenen. 

dat er in veel gevallen eerder gesproken moet 
worden van waanprojecties. Waanvoorstellingen, 
zo merkt hij op, zijn echter ook feiten. Beide wer-

ken werden na zijn dood, in 1990, 
tussen zijn nagelaten papieren 
aangetroffen. 

Dit voorjaar verscheen echter na 
jaren van betrekkelijke stilte de 

Jeroen Bartels 
Althusser schreef Oe toekomst 

Nederlandse vertaling van twee 
autobiografische teksten van de 
Franse filosoof en communist 
Louis Althusser onder de titel Oe 

FILOSOFIE 
duurt lang als een publieke ver
antwoording, omdat hij, zoals hij 
in het begin uitlegt, geen kans 

toekomst duurt lang en Oe feiten. 
Het eerste werk is een vertaling van een manu
script van ruim driehonderd pagina's: L'avenir 
dure longtemps, dat Althusser in enkele weken 
schreef in 1985. Het tweede, Oe feiten, ontstond 
waarschijnlijk in de tweede helft van 1976. Ook 
dit werk wordt door Althusser een 'autobiografie' 
genoemd. Van de eerste tekst werden in Frankrijk 
binnen één week veertigduizend exemplaren ver
kocht. 

Publieke verantwoording 
Voor een deel berust dit laatste verkoopsucces on
getwijfeld op nieuwsgierigheid. Louis Althusser 
bracht op 16 november 1980 zijn vrouw Hélène 
Rytmann om het leven in hun woning aan de rue 
D'Uim in Parijs. 
Enkele jaren later voelde hij behoefte aan publie
ke verantwoording. Schrijven was voor Althusser 
het middel bij uitstek om zich publiekelijk te ui
ten, om zijn eigen uitleg te geven van het drama 
en zijn eigen visie op de oorsprong ervan. Het 
ging hem hierbij. zo verklaart hij. niet in de eerste 
plaats om een beschrijving van 'de feiten', zoals 
deze 'werkelijk' hadden plaatsgevonden. Hij wil
de schrijven over de gebeurtenissen en de mensen 
zoals ze in zijn ervaring en herinneringen waren 
blijven leven. Hij is er zich van bewust, dat zijn 
herinneringen meestal met angst zijn beladen en 0 

0 

had gekregen zich in een open
baar proces te verantwoorden. 
Daarmee krijgen we van de schrij-

ver een aanwijzing hoe we de tekst kunnen lezen. 
Dit wil echter helemaal niet zeggen dat we ons 
aan deze richtlijn moeten houden. Een tekst 
vormt nu eenmaal een min of meer zelfstandig 
geheel. Niet de bedoeling van de auteur is bepa
lend voor de manier waarop een tekst moet wor
den gelezen. Het belangrijkste is de tekst zelf en 
de lezer, die de tekst onder ogen krijgt. Wat een 
tekst teweeg brengt, is in de eerste plaats het re
sultaat van de werking van de tekst zelf en tevens 
van de telkens veranderende, specifieke invals
hoek vanwaaruit zij door de lezer wordt bekeken. 

Na meer dan een decennium van ongemakkelijke 
stilte rond Althusser is het voordeel van deze pu
blicatie zonder twijfel, dat er tenminste weer 
even wordt gesproken over diens theoretische 
werk, al valt nog niet te zeggen, hoe lang deze 
opleving zal aanhouden. De discussie over Althus
ser heeft in de jaren zeventig lange tijd in bepaal
de kringen in Nederland een belangrijke rol ge
speeld. Na 1980 verstomde deze discussie, waar
schijnlijk omdat de gegevens die uit het privé le
ven van Althusser bekend werden een soort verle
genheid teweeg brachten, maar ongetwijfeld 
ook, omdat de discussies over de waarde van de 
marxistische theorie en over de praktijken van 



partijen en bewegingen, die zich op het marxisme 
beriepen, gedurende deze periode in een stroom
versnelling terecht kwamen, waardoor de door 
Althusser ingenomen 'posities' (om een geliefde 
term van hem te gebruiken) als snel leken achter
haald. 
Dit snelle wegebben van de discussie valt echter 
daarom niet minder te betreuren. De aandacht 
heeft zich eenvoudigweg verplaatst, zonder dat 
de vragen die in het geding zijn dichter bij een 
antwoord zijn gekomen. Dit gebeurt vaker bij 
maatschappelijke discussies die ons te dicht op de 
huid zitten en is vermoedelijk een van de rede
nen, dat we met onze kennis op maatschappelijk 
gebied zo traag en moeizaam voortgang maken 
(áls we dat al doen): we laten te vaak kansen lig
gen om van onze eigen geschiedenis en onze ei
gen ervaringen te leren. 
De discussie rond Althusser was in Nederland ken
merkend voor een overgangsfase in de ontwikke
ling van 'links'. Een zorgvuldige analyse van deze 
fase vanuit de grotere distantie, die alleen al door 
het verstrijken van de tijd kan ontstaan, zou ver
moedelijk heel vruchtbaar zijn om etappes van 
onze eigen ontwikkeling te begrijpen en kan 
daarmee ook positief bijdragen aan de beant
woording van problemen waarmee we in de hui
dige tijd worden gekonfronteerd. 
Het is helaas niet waarschijnlijk dat door de uitga
ve van deze beide autobiografische teksten de 
kans op een dergeljke kritische analyse sterk zal 
toenemen. De reden hiervoor is zowel gelegen in 
het geschrevene als in de hoofden van degenen, 
die deze teksten onder ogen krijgen. 

Verschillende manieren van lezen 
De teksten, vooral die van Oe toekomst duurt 
lang, zijn boeiend en bij vlagen ook beklemmend. 
Toch is het niet zonder meer duidelijk hoe we ze 
moeten lezen. Er zijn verschillende manieren van 
lezen mogelijk. In de eerste plaats kan Oe toe
komst duurt lang worden gezien als een beschrij
ving 'van binnen uit' van het leven van Althusser 
en als poging om op deze wijze publiekelijk re
kenschap af te leggen over een drama, waarin de 
schrijver zelf een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Dit is de leeswijze die Althusser zelf suggereert. 
Het werk kan echter ook als een document wor
den opgevat, dat door middel van een in de lite
ratuur niet erg gebruikelijke optiek een licht pro
beert te werpen op de onlosmakelijke verweven
heid en wederzijdse beïnvloeding van leven en 
denken, persoonlijke biografische gegevens en 
theoretische ontwikkeling. Ook kan deze tekst 
worden gelezen als de schets van een biografische 
achtergrond die de functie en betekenis van Alt
hussers theorieën meer reliëf geeft en verheldert. 
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Er zijn daarnaast zeker nog andere leeswijzen 
denkbaar, die hier echter buiten beschouwing -
kunnen blijven, omdat de drie manieren die ik net 
heb aangegeven de meest gebruikelijke zijn. De 
moeilijkheid is nu, dat geen van deze invalshoe-
ken om de tekst te lezen naar mijn mening de 
functie en betekenis van de tekst voor ons, lezers, 
voldoende doorzichtig maakt. Ik licht dit kort toe. 

De tekst als verantwoording 
Terwijl Foucault in zijn werk probeert aan te to
nen, dat de grens tussen rede en waanzin gecom
pliceerd en historisch veranderlijk is, beschrijft 
Althusser het eenzame gevecht binnen zichzelf 
om de terreinen van zijn wanen af te bakenen en 
de baas te worden. Hij is misschien eerder nog op 
zoek naar een bevredigende omgangsregeling. 1 
Tegelijkertijd probeert hij zich al schrijvend te ver
antwoorden voor zijn daden. In zijn stijl, argu
mentatie en wijze van argumenteren blijken zich 
daardoor telkens onontkoombaar weer dezelfde 
wanen te nestelen, die hij al schrijvend juist pro
beerde te lokaliseren en te overmeesteren. 
Het voordeel van een dergelijk verslag 'van bin
nen uit' is ongetwijfeld de openbaarheid, waar
door de schrijver er, al is het maar voor een enkel 
moment. in slaagt om aan de afschermende kring 
van behandelende artsen en rechterlijke instan
ties te ontsnappen en zich te richten tot de pu
blieke opinie. Een dergelijke daad van verzet is 
kostbaar voor wie wantrouwend staat tegenover 
alle vormen van macht die onvoldoende worden 
gecontroleerd. Het medisch bolwerk hoort hier bij 
uitstek bij. Althusser slaagt er in, om zich langs 
deze weg voor een deel te onttrekken aan de sta
tus van een 'geval', een zuiver object van medisch 
en juridisch onderzoek en handelen. Hij geeft 
deze verworven ruimte daarna echter vrijwel on
middellijk weer uit handen door vooral de onver
mijdelijkheid van de gang van zaken die hij be
schrijft te benadrukken. 

Het boek vormt een beklemmende lectuur wan
neer je als lezer niet alleen een beschrijving zoekt 
van een levensgeschiedenis, maar tijdens het le
zen tevens de neiging voelt te zoeken naar moge
lijkheden om aan het beschreven noodlottige me
chanisme te ontkomen. Althusser schetst de reeks 
gebeurtenissen als een proces waaraan geen ont
snappen mogelijk is en dat zich in laatste instantie 
volledig buiten zijn wil om aan hem voltrekt. Als 
verantwoording achteraf kan de tekst daardoor 
niet anders dan tekort schieten. Het beschreven 
mechanisme sluit zelf de mogelijkheid van verant
woording uit. De lezer kan weinig anders meer 
dan délen in deze onmacht. Hij beschikt niet over 
de middelen om de eerder opgelegde barrière te 
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doorbreken. 
Althussers oproep, waarmee De toekomst duurt 
lang eindigt, aan lezers die menen 'er meer over 
te weten', om niet te schromen dit naar voren te 
brengen, moet daarom wel vergeefs blijven, om
dat lezers over het algemeen niet over meer infor
matie beschikken dan de tekst hen biedt en om
dat de tekst bijna uitsluitend de onontkoombaar
heid van het gebeurde tot uitdrukking brengt. 
We zijn als lezer getuige van de poging om ver
antwoording af te leggen door de mogelijkheid 
van verantwoording van meet af aan te blokke
ren. Dit is het beklemmende van de tekst: we wor
den lotgenoten in een wereld van onmacht. Het 
geschrevene is aangrijpend, omdat elementen 
van het beschreven mechanisme voor velen her
kenbaar zijn. Men kan echter niet spreken van 
een verantwoording. 

De relatie tussen biografie 
en denken 

Nietzsche betoogde in zijn Zur Genealogie der 
Moral (1887), dat de meest verheven, 'redelijke' 
gedachten en idealen, die we gewoon zijn te 
koesteren als vrucht van eigen doelgerichte in
spanning, in werkelijkheid meestal op uiterst 'on
redelijke' wijze zijn ontstaan, zoals de Rijn het re
sultaat is van talloze minuscule, toevallige 
stroompjes, een toevallig produkt van wat toeval
lig tegen iets is opgebotst. Een dergelijke inter
pretatie werkt ontnuchterend en bevrijdend, om
dat ze (eens te meer) zichtbaar maakt dat ons 
denken onophoudelijk in beweging is en verbon
den met triviale dagelijkse behoeften, ondanks 
alle tijdloze concepten waarmee we ons soms al 
te graag omringen. Ons denken is niet geschikt 
voor zgn. 'eeuwige waarheden', omdat zowel het 
punt van waaruit we om ons heen kijken als de 
werkelijkheid die ons omgeeft noodzakelijkerwijs 
steeds verschuiven. Althussers autobiografie 
toont, dat dit inzicht van Nietzsche vruchtbaar is 
en soms tot verrassende inzichten kan leiden. 
Theoretische concepten en posities van Althusser, 
die in Nederland al uit andere studies van zijn 
hand bekend waren, passeren in deze tekst in een 
tot nu toe nog niet bekende, nieuwe context de 
revue. 
In deze teksten ligt alle accent op het netwerk van 
psychologische motieven en redenen die mede 
verhelderen waarom Althusser hechtte aan som
mige theoretische opvattingen en andere weer 
met alle kracht bestreed. Op zich is een dergelijke 
invalshoek boeiend. Boeiend is het om te ontdek
ken hoe sommige standpunten en opvattingen 
van Althusser geleidelijk zijn ontstaan en een rol 
hebben gekregen binnen de eigen levensgeschie
denis van Althusser, zoals bijvoorbeeld zijn opvat-
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ting dat men de communistische partij van bin
nenuit moet proberen te veranderen ('strijd bin
nen de grenzen van een absolute bescherming', 
blz. 168). Nu eens liggen zijn theoretische opvat
tingen rechtstreeks in het verlengde van ervarin
gen in zijn privé leven, in andere gevallen is de 
verhouding weer veel complexer. Zo contrasteren 
Althussers theoretische opvattingen over het 'ein
de van het subject' weer scherp met de aanwijsba
re subjectieve genese en de onmisbare functie van 
deze opvattingen in het persoonlijke leven van de 
auteur. Analyse van deze steeds wisselende rela
tie geeft een genuanceerder beeld van Althussers 
ontwikkeling. 

In de Inleiding stellen de verzorgers van de tekst 
zich naar aanleiding van deze verwevenheid van 
levensgeschiedenis en denken de vraag: 'Hoe kan 
het denken tegen de waanzin aanleunen zonder 
er slechts een gijzelaar of een monsterlijke aan
vechting van te zijn? Hoe kan een levensverhaal 
op zo'n manier afglijden naar de waanzin en de 
verteller zich er zo bewust van zijn?'. Dit is een 
vraag die op dit niveau niet kan worden beant
woord. Het is goed mogelijk om na te gaan welke 
opvattingen en theoretische concepten in de loop 
van een ontwikkeling van een persoon vorm krij
gen en welke functie deze daarna in dit leven ver
vullen. Het is echter niet mogelijk vanuit dezelfde 
psychologische optiek de draagkracht en de reik
wijdte van dit denken op zich aan de orde te stel
len. Een vraag die van psychologische aard is, ver
andert plotseling in een filosofische vraag, zonder 
dat men zich realiseert dat aanwijzingen over 
subjectieve beweegredenen om bepaalde uitspra
ken te doen niets zeggen over de eventuele juist
heid van deze uitspraak. Deze verwisseling van ni
veau's, die gemakkelijk optreedt bij teksten waar
in ons iets verteld wordt over het persoonlijke le
ven van iemand die elders al naam heeft gemaakt 
op theoretisch gebied, leidt direct tot het derde 
type van de boven aangeduide leeswijzen. 

De biografie als verklarende 
voetnoot 

Centraal in Althussers autobiografie staat het the
ma van diens verlangen om 'er bij te zijn', om deel 
uit te maken van de gewone wereld. Dit verlan
gen speelde, zo wordt duidelijk, een grote rol in 
Althussers besluit lid te worden van de communis
tische partij. Het is een gevoel dat ondanks alle 
stappen die hij zet onlosmakelijk verbonden blijft 
met de zekerheid dat hij er niet bijhoort, dat hij 
een persoon is zonder eigen identiteit. 
Het is heel goed mogelijk vanuit dit psycho-analy
tische thema de lijn rechtstreeks door te trekken 
naar Althussers latere theoretische ontwikkeling. 



Ook dan neemt hij binnen de communistische par
tij een geïsoleerde positie in: in de tijd dat in de 
meeste Westeuropese landen de discussie oplaait 
over de waarde van het marxisme en over de 
eventuele mogelijkheid van een socialisme 'met 
een menselijk gezicht', waarin uitdrukkelijk af
stand wordt genomen van het stalinistische verle
den, opereert hij binnen de communistische partij 
met een Marx-uitleg die door velen juist wordt 
gezien als een nieuwe orthodoxie en een voort
zetting van het verleden. Ook hier kan men, zoals 
Althusser zelf al suggereert, de neiging in herken
nen tot een 'vlucht naar voren', de behoefte tot 
het nemen van resolute besluiten en het innemen 
van compromisloze standpunten, om zo door ei
gen inspanning een vaste identiteit te veroveren, 
hetgeen weer leidt tot een nieuw isolement, dat 
daarna weer wordt bestreden door een verdere 
vlucht naar voren. Het is allemaal lang niet uitge
sloten, maar dit alles zegt niets 
over de waarde van de door Alt-
husser ingenomen standpunten 
zelf. 
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Het belang van een inhoudelijke 
discussie 

Het zou echter erg jammer zijn als we de gedach
ten van Althusser verder maar zouden laten rus
ten. Niet omdat deze gedachten nu nog volledig 
actueel of van het grootste belang zouden zijn, 
maar vooral omdat we dan geen enkele interesse 
blijken te hebben voor een fase van ons eigen ver
leden en we ons daarom ook onvoldoende bezig
houden met ons heden en de werkelijkheid van 
nu. 
Ook in het verleden kwam er in Nederland geen 
werkelijk theoretisch debat over Althusser van de 
grond. Er klonken voornamelijk positieve gelui
den; de enkele minder positieve reactie die ver
scheen, zoals bijvoorbeeld de studie van P. Steen
bakkers, Over kennis en ideologie bij Louis Althus
ser (Groningen, 1982), bleef zelfs onbesproken. 
Het gaat te ver om hier in kort bestek zorgvuldig 

in te gaan op de vraag naar de 
reden voor deze hevige maar 
kortstondige belangstelling voor 

'tegenstellingen en strijd 
Althusser in Nederland. Ook is 
het onmogelijk in deze korte re
actie op het verschijnen van Alt
hussers biografie op een bevredi-

In sommige besprekingen van Alt
hussers boek (bijvoorbeeld in de 
ISBN-rubriek van W.Kuipers in de 

op à/Ie niveau's' 

Volkskrant van 7 april. 1993) klonk 
zelfs opluchting door, omdat Alt-
hussers verhaal duidelijk maakte 
hoe misdadig de door hem verdedigde theorieën 
eigenlijk waren. Een dergelijke weg is echter on
begaanbaar en moet naar mijn overtuiging wor
den afgewezen. De waarde van theorieën is niet 
afhankelijk van de wijze waarop ze tot stand zijn 
gekomen. Zo is de waarde van een ethiek niet af
hankelijk van de subjectieve beweegredenen en 
motieven van de persoon die haar bedenkt en 
evenmin van de vraag of deze persoon zelf in 
overeenstemming met deze ethische beginselen 
leeft of niet. Worden theorie en persoonlijk leven 
wél op deze rechtstreekse wijze met elkaar ver
bonden, dan gaat men een inhoudelijke discussie 
over de theorie in kwestie uit de weg. 
De bedoelingen van de uitgever met het uitbren
gen van deze levensgeschiedenis zijn me daarom 
niet duidelijk. Hoe boeiend delen van Althussers 
boek ook zijn (ondanks de vele voor de Neder
landse lezer onbekende namen die voortdurend 
vallen), het geheel is teveel doorspekt met verwij
zingen naar theoretische discussies om overtui
gend en voldoende informatief te zijn als verslag 
van een persoonlijke ontwikkeling, en tegelijk te
veel beschreven vanuit de invalshoek van de per
soonlijke beleving om overtuigend te zijn als 
theoretisch document. 
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gende wijze uit te werken wat 
zijn denken al of niet zou kun
nen bijdragen aan ons inzicht in 

de maatschappelijke en politieke werkelijkheid 
van vandaag. Ik beperk me in dit verband tot 
slechts twee opmerkingen die me ook op dit mo
ment nog, zoveel jaren na de eerste kennisma
king met de werken van Althusser, bezig houden. 
De eerste heeft betrekking op Althussers kritiek 
op de neiging onder marxisten tot 'economisti
sche' simplificatie van Marx' theorieën. De twee
de gaat over Althussers opvatting over de moge
lijkheid van kennis en van handelen op basis van 
kennis. 

Verzet op vele niveau's 
In zijn boek Ideologie en ideologische staatsappa
raten (Franse editie 1969) wijst Althusser er op, dat 
de huidige maatschappij niet uitsluitend wordt ge
kenmerkt door een fundamenteel antagonisme 
op het niveau van de produktieverhoudingen, 
maar dat er sprake is van tegenstellingen en strijd 
op alle niveau's van onze maatschappij. Volgens 
het 'vulgaire' (versimpelde) marxistische model 
(waar Engels zich eerder tegen keerde) zou de 
'klassenstrijd' alleen gevoerd worden op het ni
veau waar de 'fundamentele tegenspraak' werk
zaam is: op het niveau van de economie. Alle an
dere niveau's zouden hiervan zijn 'afgeleid'. Wie 
zich tegen de onrechtvaardigheid van het kapita
listische systeem wil verzetten, moet in deze op-
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- tiek de strijd aanbinden op het niveau van de eco
nomie. 
Althusser heeft kritiek op deze interpretatie. Vol
gens deze uitleg vormt het geheel van de maat
schappij immers een 'expressieve totaliteit': de 
complexe en gelaagde structuur van onze maat
schappij zou (niets meer dan) de 'uitdrukking' zijn 
van de economische 'basis'. Althusser spreekt ech
ter over de maatschappij als een geheel dat is sa
mengesteld. Zij wordt gevormd door het samen
stel van verschillende praktijken, die elk hun eigen 
geschiedenis en hun eigen structuur hebben. Zo 
zijn er economische praktijken (ook op het niveau 
van de economie is er sprake van onderscheiden 
praktijken), juridisch-politieke, theoretische en fi
losofische praktijken. Dit samenstel is niet de 'uit
drukking' van een oorspronkelijke eenheid (een 
geestelijke instantie, zoals bij Hegel de absolute 
geest, of een materieel beginsel, zoals 'de' econo
mie), maar resultaat van een gedifferentieerde 
historische ontwikkeling, waarin een veelheid van 
factoren een rol spelen. 
Uit Althussers model kon men (opnieuw) leren dat 
de dynamiek van de maatschappelijke ontwikke
ling niet slechts in de fabrieken wordt geboren, 
maar dat zij op veel complexere wijze tot stand 
komt. De betekenis van de ontwikkeling van de 
wetenschappen en de technologie, maar ook de 
rol van de staat, van het onderwijs, van de religie, 
van het gezin krijgt nu sterker aandacht. Op basis 
van dit model is het weer zinvol om je te verdiepen 
op het terrein waarop je je bevindt en om dáár te 
vechten voor de dingen die je voorstaat. De even
tuele schaamte van sommige 'marxistische' intel
lectuelen, dat zij geen deel zouden uitmaken van 
de arbeidersklasse en daarom gedoemd zijn in de 
maatschappelijke strijd aan de zijlijn te staan, is in 
deze benadering misplaatst. 

Verscheidenheid en samenhang 
In Althussers model is de 'produktiewijze' in laat
ste instantie bepalend voor de plaats en de bete
kenis van alle andere praktijken in het maatschap
pelijke leven. Dit kan inhouden dat in een bepaal
de periode bijvoorbeeld juist ontwikkelingen op 
juridisch niveau een dominante rol spelen. Het 
voordeel van deze benadering is dat het 'mono
rail model' van de alles verklarende materiële pro
duktie vervangen wordt door een model, dat meer 
recht doet aan de complexe werkelijkheid en op 
zijn minst een wezenlijke plaats inruimt voor his
torisch en empirisch onderzoek. 
Een van de leerlingen van Althusser, Michel Fou
cault, zal een tijd later komen met een aanzienlijk 
radicaler model. Volgens hem is het in het geheel 
niet mogelijk zo'n 'uiteindelijk' centrum aan te 
wijzen. De hiërarchie van verklarende factoren, 
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waar Althusser nog van uit gaat, valt bij Foucault 
weg. Foucault legt alle accent op de veelheid en 
de verbrokkeldheid van de werkelijkheid en wei
gert ieder schema dat aan de feitelijke verschei
denheid van ontwikkelingen afbreuk doet. 

Veellezers in Nederland hebben in eerste instantie 
in Althusser een (voor sommigen zelfs allereerste) 
bondgenoot gevonden in hun verzet tegen sim
plificerende marxistische schema's die de ronde 
deden, en hebben vervolgens bij Foucault pas de 
volle vrijheid gevonden die zij zochten. Een derge
lijke ontwikkeling lijkt mij begrijpelijk en zelfs bui
tengewoon wenselijk, zolang empirisch onder
zoek geblokkeerd wordt door de vooronderstel
lingen en verklarende schema's die we hanteren. 
Foucault opent nieuwe onderzoeksterreinen en 
maakt een ruimte vrij voor verschillende wijzen 
van benadering. 
Dit geheel erkennend, lijkt het me de moeite 
waard om zorgvuldiger aandacht te schenken aan 
Althussers model van een 'structuur zonder cen
trum'. Een te exclusieve oriëntatie op Foucault 
dreigt tot gevolg te hebben dat er wel op vele ter
reinen detailonderzoek plaats vindt, maar dat 
men afwijzend blijft staan ten opzichte van iedere 
poging om een samenhang aan te brengen in dit 
gefragmenteerde onderzoek. Foucault heeft de 
neiging om ieder model te demonteren. Ook voor 
de benadering van Althusser is empirisch onder
zoek onontbeerlijk, maar bij hem is het tegelijker
tijd nog mogelijk de talloze 'kleine verhalen' die 
hierdoor zichtbaar worden in een (hypothetisch) 
groter verband te plaatsen. Dit laatste lijkt mij 
wellicht meer dan ooit van belang. 
In een tijd waarin maatschappelijke problemen 
haast massief op ons afkomen en de onderlinge 
samenhang van deze problemen zich aan menig
een opdringt, is het verontrustend en onverdedig
baar dat men zou afzien van pogingen om tot een 
samenhangend theoretisch inzicht te komen. Het 
is te riskant wanneer de ervaring van verstarring in 
de marxistische traditie voor al te lange tijd gaat 
leiden tot een reactie van theoretische geheelont
houding. 

Ideologie en wetenschap 
Althusser gaat uit van de veronderstelling dat 
Marx een beslissende stap heeft gezet die uitein
delijk de ruimte vrijmaakt voor een wetenschap 
van de geschie 1enis. Daarvoor is het nodig zich los 
te maken van ideologische vooronderstellingen en 
concepties, die het ontstaan van een wetenschap
pelijke benadering tegenhouden. 
In Lire 'Ie Capita/' (1965) onderzoekt Althusser de 
weg die Marx aflegde voordat hij met zijn eigenlij
ke wetenschappelijke onderzoek van de geschie-



denis en van het terrein van de maatschappelijke 
problemen kon beginnen. Althusser gaat hier uit 
van een strikte tweedeling tussen 'ideologie' en 
'wetenschap'. Ideologie berust op een 'imaginaire' 
verhouding tot het object van kennis en van han
delen. Wetenschap is slechts mogelijk op basis van 
een 'reële' verhouding. De stap van ideologie naar 
wetenschap is pas mogelijk wanneer wij nieuwe 
begrippen ontwikkelen en met behulp van deze 
begrippen een nieuwe problematiek definiëren 
die berust op een dergelijke 'reële' verhouding. 
Dit laatste is in de ogen van Althusser de taak van 
de filosofie: de filosofie dient de ruimte vrij te ma
ken waarin de wetenschap vervolgens werkzaam 
kan zijn. Zij levert de theorie die de ruimte van de 
wetenschap open legt. 
Later zal Althusser deze opvatting 'corrigeren'. De 
filosofie is dan geen (super)theorie meer, maar 
een vorm vam praktijk. Zij vertegenwoordigt nu 
de klassenstrijd in de theorie. In de filosofie wordt 
het wetenschappelijke karakter van de weten
schap van de geschiedenis (voor Althusser: het his
torisch materialisme) verdedigd tegen alle ontwik
kelingen en ingrepen die hieraan afbreuk doen. 
In eerste instantie, zo wordt duidelijk, poneert Alt
husser het wetenschappelijke karakter van het his
torisch materialisme en legt hij de rechtvaardiging 
hiervan in handen van de filosofie, die de criteria 
voor wetenschappelijkheid definieert. Het valt 
echter op, dat Althusser deze tweede stap na zijn 
'correctie' bewust niet meer zet. Er is nu geen mo
gelijkheid meer om uit te maken wat wetenschap 
is en wat niet, wat waar is en wat niet. De filosofie 
maakt geen aanspraak meer op waarheid. De po
nering van het wetenschappelijke karakter van 
het historisch materialisme blijft nu voortaan 
theoretisch ongerechtvaardigd. Het waarheidsbe
grip dat Althusser in eerste instantie hanteerde is 
onbewegelijk en onhistorisch: na vele dwalingen is 
men blijkbaar in staat het beloofde land van de 
waarheid te bereiken. Twijfel lijkt hierna overbo
dig. Kennis en ideologie zijn radicaal van elkaar 
losgemaakt. Na Althussers 'correctie' verdwijnt 
deze dogmatische waarheidsopvatting. Er komt 
evenwel geen ander waarheidsbegrip voor in de 
plaats. Ook hier blijkt Althusser een stap te zetten 
in een richting die later door Foucault in alle con
sequentie zal worden uitgewerkt. Foucault zal dan 
spreken over het onlosmakelijke verband tussen 
macht en weten. Hij laat daarbij vervolgens zien 
hoe het patroon en de rol v,m deze samenhang 
van kennis/macht historisch veranderlijk is en 
maakt duidelijk dat 'waarheid' uitsluitend binnen 
historisch specifieke contexten betekenis heeft en 
functioneert. Het begrip 'waarheid' functioneert 
bij hem uitsluitend lokaal: het gaat om specifieke 
effecten van specifieke historische structuren. 
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Macht en waarheid 
Deze accentuering van de wezenlijke verbonden
heid van macht en waarheid is een stimulans voor 
empirisch en historisch onderzoek, waarin het niet 
meer gaat om een analyse van de macht en de 
kennis in het algemeen, maar om precieser onder
zoek naar de onherleidbare, rijke verscheidenheid 
van vele machtsverhoudingen en vele waarheids
vertogen. De verbintenis van waarheid en macht 
heeft tot gevolg dat men aan de waarheidsclaim 
uitsluitend geldigheid toekent binnen het speci
fieke machtspatroon waarin zij zich voordoet. Ook 
deze benadering laat echter zien dat het gevaar 
niet denkbeeldig is, dat de talloze 'kleine verha
len' die dit onderzoek oplevert onderling op geen 
enkele (wetenschappelijke) wijze weer in een (hy
pothetisch) groter verband zijn te plaatsen. We 
kunnen ons- als dit juist is- afvragen of deze keu
ze waarvoor we worden gesteld ons niet op een 
verkeerd spoor zet: is het werkelijk onvermijdelijk 
dat we alleen te kiezen hebben tussen ofwel een 
onhistorisch, dogmatisch waarheidsbegrip of een 
positie die uiteindelijk uitmondt in waarheidsrela
tivisme? 
Wanneer men stelt dat onze kennis altijd perspec
tivisch is, 'relatief', d.w.z. alleen mogelijk is vanuit 
een specifieke point de vue, beweert men iets ge
heel anders dan wanneer men een relativistische 
opvatting verdedigt. Volgens deze laatste inter
pretatie zijn de verschillende perspectieven die el
kaar afwisselen onderling in laatste instantie on
vergelijkbaar. We zijn in dat geval de gevangene 
van onze eigen (arbitraire) benadering. Bij Althus
ser kondigt dit probleem zich naar mijn mening al 
aan. Bij Foucault is niet duidelijk hoe hij aan dit
vermoedelijk ongewenste- probleem ontsnapt. 
Het is te hopen dat de verheugende afwijzing van 
een dogmatisch waarheidsbegrip in linkse kringen 
niet al te lang leidt tot een verwerping van het be
grip 'waarheid' als zodanig. Dogmatisme houdt in 
dat men ophoudt met denken en de discussie 
beëindigt. We zijn dan ontslagen van de poging 
om zelf ons handelen te verantwoorden. Relativis
me leidt echter tot precies hetzelfde resultaat. De 
weg die deze beide uitersten vermijdt moet in elke 
tijd met alle inspanning opnieuw gemaakt wor
den. Een discussie waarin ook de posities die Alt
husser inneemt worden betrokken, kan daarbij 
van nut zijn. 

Jeroen Bartels is filosoof en verbonden dan de Rijks
universiteit Groningen. 

1. Louis Althusser, De toekomst duurt lang 
gevolgd door De feiten. Verzorgd en ingeleid 
door Olivier Corpet en Yann Moulier Boutang. 
Vertaling: Peter Klinkenberg, Prometheus, 
Amsterdam 1993. 

-

;1 



-
31 

KERSTSURPRISE 

z 
w 

:;; 
w 
-' 
-' 

s 



(j)JfET C/)A 
0 .,. 

15 -rE 6-EA/ 
CLOfVEA/ 

li-4-J\1 
~E"'SeL!} 
EJ.t8~ yo :r 
DAl vEeL. 
/1ENS6A; 

oo 

OP M!J 
ly}(etv IS 

PVV!< ToEVA 

32 

~ 
Df: NE- "- ~~----

PEI{LAJ.!DSE --~--~ 
OPPE~- ~ 
Vt.Ak.TE- · ~--
WATER~N 
ZIJ/V HEt"": -~ ~ 
Llr- voog /7. 

H~ co4~ ~-._~.f'0 ~~ 
MAAl<. --- ·~ t4-

vLAS- -~ 

TUÏNDE~Sl . ,~ 
N06- MEE,R.. ID ~ 
~ 

kLtV"-. -~ o 

/JEZEPfAAT : ~ 
0 

IA/ 
EN S1f/VI<. 
MET VER-

I ' · ! l J 

0 

MEL-0/N?- . _ 

NAAM • AP!(ES E4t LEEFrfjp NA1R PAR.T'JS ~CRfTA!tiAAI,. C4 
:PE WIA/NAAA.. ONTVA4'6- T EEIV r~ A~ -



~--:. 

-

33 

-

@ EEA; /fEl<. 
OH ()/vJ LA~tl> 

DAT HOEFT 

VAJJ fiEr CPA, 
0 

NJA4,( ASIEL· 
ZOEk.Et<.S 
/fOf V~'v ZICH 

0 

NI I< S TE 
vEl{ BEE lbE."' 

~~~~~~~~~--~~~E~ZeK'~ 
vEE11,t lfOvEt 

u 

"' a.. 

13E 1<. IJ~ P ... 

@ P~ivot 
1>1{-tlAG 1/ç 

() ' 

lfErLlf,FST 
SoePELe 
SC/-fOE!-itti 

0 

VOO f< Jf. . 
HEr W~f-T. 

0 0 ' 

LiG JE, IA/ . 
10'4' E'\1 6-
~Jl-0- 6-AT 



34 

-

-· 
Mij 
hec 
vre1 
I i eh 
ma, 
gar 
mij 
der 
loo 
ker 
bij 
ma 
off1 
del 
de 
hec 
vité 

Op 
Wa 
van 
pro 
ma 
van 
pra 
Op 
WO 

gaé 
00~ 

lijk 
00~ 

ten 
Zek 

M allE 
"' 
"' sub 

"' :::> 
see 

:::> en 
>-
-' hei :::> 
u 
oll en 

"' vre 
>-
-' 
0 
"'-



.. 
35 

Zwart en wit 

Bij het 20-jarige bestaan van Centrum 45 

Mijn wijze van omzien is er, ondanks de moeilijk
heden die overwonnen moesten worden, een van 
vreugdevolle aard. Niet vanwege een bevrijdend 
lichtzinnige aanleg mijnerzijds, 
maar gezien het thema dat de or-

die van illegaal blad tot een heuse krant was ge
worden. 
Ik werd kunstredacteur, het verschafte me veel 

kennis en de kunsten hebben er 
nauwelijks weet van gehad, laat 
staan schade van ondervonden. De ganisatoren van dit symposium 

mij hebben aangereikt, toegesne
den op een langdurige politieke 
loopbaan, persoonlijke betrok
kenheid bij het verzet 40 -45 en 
bij de zelf-organisatie van voor
malig verzet en vervolgingsslacht-

Joop Wolff bevrijders waren gekomen met 
"meat and vegetables', met een 
soort scheepbiskwie en met pakjes 
cigaretten. Wij waren echt vrij. 
voor het eerst zonder angsten. 

HISTORIE 

offers. Deze zelf-organisatie, die 
de herinneringen bewust bewaar-
de en daaruit telkenmale conclusies trok voor het 
heden, getuigde van een bewonderingswaardige 
vitaliteit. 

Vrij en onbekommerd 
Op mijn lippen ligt de eerste, cruciale vraag: 
Waarom duurde het meer dan 25 jaar na afloop 
van de oorlog voor de overheid reageerde op de 
problematiek van oorlogsgetroffenen - op het 
materiële en immateriële vlak? De geschiedenis 
van juist die 25 jaar hoort erbij als wij denken en 
praten over het ontstaan van het "Centrum'45". 
Op de vraag zelf is geen simpel en eenduidig ant
woord te geven, al is het maar omdat dingen 
gaan zoals zij nu eenmaal gaan, waarbij het dan 
ook niet nodig is zondebokken aan te wijzen. Hier 
lijkt meer een schets van een periode van belang, 
ook al valt de periode dan toch weer in segmen
ten uiteen. 
Zeker, de dag van de bevrijding herinneren zich 
alle tijdgenoten. Ook al is die herinnering weer 
subjectief. Ik kwam zeer jeugdig in het georgani
seerde verzet en trad dus ook jong, onbevangen 
en ongecompliceerd vanuit de onderduik de vrij
heid binnen: alles zou veranderen, alles zou beter 
en mooier worden en ik had de kracht om me in 
vredestijd verder te wijden aan "de Waarheid", 0 

1-

:r: 

Met alle goede landgenoten vier
den wij de schier eindeloze reeks 
van buurtfeesten, waar ik voor het 

eerst enkele uit het concentratie-kamp terugge
keerde Nederlanders ontmoette. Het bleken dui
delijk geestverwanten. Ik vertelde over de hon
gerwinter, over de fusillades, over de samenwer
king met andere illegale bladen, over verschillen 
van mening, over de debatten die wij voerden, 
over de hoop op snelle verkiezingen. Zij luister
den vriendelijk, genoten van het feestgedruis en 
zeiden hoe zij op appèl moesten staan in de vries
nacht, ranselpartijen te verduren kregen en dan 
weer op appèl en dan weer ranselpartijen. Voor 
hun ogen zagen zij andere gevangenen opkno
pen. 'Wat een schooiers", zeiden we. Het werd 
geen gesprek. leder sprak voor zich uit, even aan
hakend bij het woord van de ander en dan weer 
voortgaande in monologen, die een eigen weg 
gingen als in een toneelstuk van Samuel Becket. 
In de oorlog aan dezelfde kant gestaan, maar 
daarbinnen toch geblokkeerd door verschil in er
varing. Dus ieder ging zijns weegs. 

De eerste jaren herdachten wij indrukwekkend 
onze doden en slechts een dolleman waagde het 
de twee minuten stilte te doorbreken en onze 
rouw te schenden. Wij schaarden ons rond de vele 
monumenten, die door particulier initiatief zowel 
als door de overheid op een sokkel werden ge-



bracht. Het land der reformatie, dat niet zo rijk 
was aan sculpturen, beschikte over beeldhouwers 
die hun eigen emotie en een collectieve emotie 
tot uitdrukking wilden en konden brengen door 
het weerbarstige natuursteen tot beeltenis of zin
nebeeld te dwingen, met hamer en beitel. De vijf
de mei bleef een onbekommerd feest en het voor
malig verzet was- althans formeel- nog in tel. De 
Stichting '40-'45, reeds voorbereid in de periode 
van het ondergrondse werk, lenigde de eerste 
nood van verzetsmakkers (moest daarvoor collec
tes organiseren) en nam een voorschot op de Wet 
Buitengewoon-pensioen, die in 1947 tot stand 
kwam. 

Maatschappelijke kilte 
Tegelijkertijd echter begon er de maatschappelij
ke kilte te ontstaan rond de oorlogsgetroffenen. 
Dat is in vele publicaties de periode van herstel en 
wederopbouw genoemd. Bij het 
zo benoemen van een periode 
ziet men het beeld van bouwvak-
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doxale in de situatie was, dat het NSB-erdom de 
volle aandacht kreeg en de slachtoffers van de be- -
zetters in de schaduw verdwenen. 

In het begin was het een materieel probleem, de 
helft van de justitie-begroting werd er door opge
slokt. maar later zou het doorschieten naar een 
politiek probleem en naar het maken van politie
ke keuzes. Een "bijltjesdag" was door eensgezin
de samenwerking van de oud-illegalen en de 
overheid voorkomen en daarover kunnen wij best 
tevreden zijn. 
Anders is het gesteld met de gratiëringsgolven, 
die door de opeenvolgende regeringen afgeroe
pen werden en waarmee weinig respect getoond 
werd voor de onafhankelijke rechters. Prof. Belin
fante inventariseert tot en met 1950 in feite acht 
gratiegolven, die in stilte en achter de schermen 
voorbereid werden. De justitie-ministers van de 

voormalige KVP predikten de 
barmhartigheid en in november 
1950 werd zelfs begonnen met de 

.. 

kers op de steigers, die het ene 
huizenblok na het andere bou
wen. Want het is waar, dat de 
woningbouw een van de urgent
ste eisen van dat moment was. De 

rmen werd op het 
hart getrapt r 

gratie-afwegingen voor de langer 
dan 15 jaar gestraften, voor de tot 
levenslang en ter dood veroor
deelden. De minister had de plaats 

wegwerkers stropen de mouwen 
op om het wegennet te herstel-
len en uit te breiden. Want het is 
waar dat er een nieuwe infrastructuur moest ko
men teneinde snel en doelmatig vervoer te garan
deren. Gebeurde dat niet dan zou het onmogelijk 
zijn om de leeggeroofde bedrijven van nieuwe 
machines en apparatuur te voorzien. Arbeidset
hos verwerd tot arbeidspathos. 
Ik zie in die tijd geen substantiële interactie tus
sen politiek (of zo gewilt: overheid) en de door 
het Hitler-rijk getroffenen. Ik zie wel de hortende 
en stotende interactie tussen politiek, resp. over
heid, en honderdduizend NSB-ers, landverraders 
en collaborateurs, die zijn opgepakt, in de inter
neringskampen zitten in afwachting van hun be
rechting. Ministers en kamerleden krijgen klach
ten over onhoudbare toestanden in sommige van 
deze kampen. Zij bezoeken de barakken en horen 
klachten van gedetineerden aan. Zij worden niet 
geleid door sympathie met deze grote groep, 
maar dragen wel de verantwoordelijkheid voor 
menswaardige omstandigheden en voor een ver
antwoorde rechtsgang. En zo hoort het ook. 
Internering en berechting legden een last op een 
berooid land en een berooid volk. Maar hadden 
wij - oud-illegalen en vervolgden voorop - niet 
terecht van meet af aan berechting geëist van de
genen, die in dienst van de onderdrukker misda
den en schanddaden hadden begaan? Het para-
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van de onafhankelijke rechter in
genomen. Er waren protesten 
alom. Ook de Tweede Kamer werd 
onrustig. Zij kon wel achteraf het 

beleid toetsen, maar kreeg geen inzicht in de 
vastgelegde gratiëringsrichtlijnen. De meerder
heid sprak haar bezorgdheid uit over de vele ge
vallen van gratie binnen de geheime richt-lijnen. 
Een ernstige vingerwijzing was het zeker. 
De geheimzinnigheid rond de procedures en de 
overval-methode ten opzichte van alle goede Ne
derlanders berokkende grote schade in moreel 
opzicht. Men werd op het hart getrapt! De over
heid had nauwelijks weet van de "aan de trauma 
gerelateerde problemen van de oorlogsgetroffe
nen". Wie had dat trouwens wel? En dan nog in 
welke mate? De traumata lagen diep besloten 
binnen het individu en binnen de eigen groep, 
waar men elkaar kon begrijpen, waar men kon 
huilen en lachen. Gezien het specifieke van het sa
men doorleefde, het specifieke ook van de plek
ken die men met elkaar gedeeld had in bittere 
nood. 

Er keerden landgenoten terug uit "Nederlands In
dië", die vernederd en geknecht waren door een 
Japanse bezetter. Onmiddellijk daarna werden zij 
geconfronteerd met een historisch proces, dat 
zich voor hen uitsluitend deed voelen als een die
pe pijn. Omwentelingen zijn zelden zachtzinnig 
en meestal hardhandig ten opzichte van mensen 
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uit een voorafgaande periode die meenden te 
dienen, maar door andere ogen gezien worden 
als heerszuchtig. De 300.000 Nederlanders die in 
de loop der jaren van overzee terugkeerden, wer
den hier moeilijk begrepen. Zij kwamen van zo 
verre en namen toch iets mee van een andere cul
tuur, die wel nieuwsgierig maakte en ons deed 
vragen of ze het niet koud hadden. 
Gezeten in de sneltrein van Groningen naar Am
sterdam, behaaglijk in de warmte, zag ik in een 
korte flits een man en een vrouw, kennelijk uit In
donesië, op een verlaten stationnetje in het open 
Drentse veld, hij gekleed in z'n dunne pak en zij 
met sarong en kabaja, wapperend in de koude 
Noord westen wind. De trein die aan hen voorbij 
suisde, was vol, maar zelden heb ik mezelf zo een
zaam gevoeld. Hoe zij zich zelf voelden, weet ik 
niet. 

Vijf mei 'snipperdag' 
Allen, die kwamen, hadden behuizing, ondersteu
ning of werk nodig. Ondertussen (eind '49) was 
door Nederland de soevereiniteit over het grote 
eilandenrijk overgedragen aan Indonesië zelf, 
maar niet nadat er twee koloniale oorlogen, twee 
politionele acties waren gevoerd onder verant
woordelijkheid van de Nederlandse regering, met 
een meerderheid in het parlement achter zich. 
Deze oorlogen vermeerderden opnieuw het aan
tal oorlogsgetroffenen. Ook dat was de periode 
van herstel en wederopbouw - om er maar weer 
een dimensie aan toe te voegen. 

Slotaccoord van dat tijdvak was de afschaffing 
van de jaarlijkse viering van de Vijfde Mei door 
een regering, die ook daarin door de meerder
heid van de Tweede Kamer met vele "mitsen" en 
"maren" werd gesteund. De een vond de nationa
le bevrijdingsdag teveel geld kosten, de ander 
meende dat de Hollanders toch geen echt feest 
konden vieren en weer anderen meenden, dat het 
herdenken en het vieren een ziekelijke hang naar 
het verleden was geworden. In plaats van reke
ning te houden met het vrijheidsgevoel, met de 
traumata van de oorlogsslachtoffers, bezorgde 
men vele, vele Nederlanders een gevoel van ont
moediging en een nieuwe geestelijke verwon
ding. De mededeling van de regering, dat op 5 
mei wel een snipperdag mocht worden opgeno
men, bracht Nederlandse schrijvers en publicisten 
er toe als teken van andere gezindheid een bun
del te publiceren onder de honende titel 'Natio
nale Snipperdag". 
Prof. N.A.Donkersloot legt verband met het wisse
len van bondgenoten en een nieuw vijandbeeld. 
Hij wenst zich niet te conformeren en citeert de 
gelijkgezinde dichter Peter van Steen: 
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het gaat om de belangen 
de vijand van gisteren is vandaag de vriend 
wat hij morgen zal doen doet niet ter zake 
nu 
vandaag 
is hij de vijandvriend 
in de ophanden zijnde strijd 
tegen de vriend van gisteren 
die nu vijand is 
de vriendvijand. 

De nationale wedergeboorte van de vijfde Mei als 
jaarlijkse nationale feestdag zou er toch komen in 
1980. Per Koninklijk Besluit. 

Zelf organisatie 
Wat heeft er toe bijgedragen om de problematiek 
van de oorlogsgetroffenen uit de anonimiteit te 
halen ? Dat zijn vele factoren, die in wederzijdse 
beïnvloeding en in wisselwerking met diepere 
maatschappelijke ontwikkelingen, tot een cathar
sis en een constructief perspectief leidden. Zonder 
oorlogsgetroffenen geen problematiek van oor
logsgetroffenen. Dat is duidelijk. Echter, zonder 
oorlogsgetroffenen ook geen oplossing van de 
praktische problemen, die het effectief werken 
van medici en hulpverleners in de weg staan. 
Dit brengt mij op het thema van zelf-organisatie 
op kleine en grotere schaal. Voor velen was er in 
de concentratiekampen reeds een primitief begin, 
fluisterend en verborgen in het donker voedsel 
delend tussen getrouwen, in de kleine groep soms 
alles doen om een zieke makker, lijdend aan dy
senterie die zo vaak toesloeg en fataal werd, er 
doorheen te slepen. Zelf-organisatie in de zin van 
wederzijdse vriendschap en de groep bijeen hou
den. Eens willen wij samen de vrijheid zien. 
In haar boek " Zo ben je daar "schrijft Tineke Wi
baut, een van de vrouwen van Ravensbrück, een 
brief aan een vriendin: Jouw uitspraak: Ik heb aan 
de oorlog geen trauma overgehouden, maar wel 
een paar heel lieve vriendinnen, luidt voor mij 
wat anders. Ik heb aan de oorlog wel degelijk 
mijn trauma's overgehouden, maar zonder de lie
ve vriendinnen zouden die trauma's heel veel 
zwaarder en ondragelijker zijn geweest ". 

Velen bleven elkaar na de oorlog zien en ontmoe
ten. Hoe kan het anders ? Vrienden en vriendin
nen, die zeer bewust gezamenlijk overleefden, 
maakten afspraken voor koffie-ochtenden, thee
bijeenkomsten. Er zal ook wel eens borrel gedron
ken zijn. Boven alles werd er gepraat en vaak 
door elkaar heen, maar men was op een zelfde 
qolflengte waardoor gevoel en logica toch hun lij
nen trokken. Zelf-organisatie heeft er velen voor 
behoed met traumata en syndromen in diepte en 



I ! 

I 

eenzaamheid te verzinken. Hoevele groepen heb
ben niet kleine projecten aangepakt, die zij zinvol 
vonden voor de gemeenschap: tentoonstellingen, 
jeugdvoorlichting. 

In de eerste jaren na de oorlog ontstaan de orga
nisaties van het voormalig verzet. In de zestiger 
jaren groeperen zich vele verzetsgepensioneer
den in de LKG, die de dan bestaande leemte naast 
de Stichting '40- 45 opvult, aangezien men zelf, 
ook als individu, mee wil praten over de verzets
pensioenen en anderen wil helpen bij het aanvra
gen, en hen op het rechte pad wil zetten indien zij 
verdwaald raken in de prikkeiige bossages van de 
wetgeving Buitengewoon Pensioen. 
Er is de algemene trend dat oud-gevangenen zich 
gaan organiseren op basis van de lotsverbonden
heid, vanuit hetzelfde kamp. Naast de oude Ex
pogé, ontstaan er vriendenkringen en comité's. 
Dit heeft de eenheid vanuit de 
oorlog niet bedreigd, maar deze 
juist hechter gesmeed, vooral in 
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ver niet teveel omzag en waarin er vele leden wa
ren die gaarne wilden ontsnappen aan de proble
matiek. In openbare commissievergaderingen 
werden werkelijk wezenloze debatten gevoerd. 
Ik heb de handelingen nageslagen om te zien of 
mijn geheugen nog de realiteit van toen kan 
weergeven. En ziet: het klopt. Een lid ter rechter 
zijde voelt niets voor een nieuwe regeling, laat 
staan voor nieuwe wetgeving voor de hier ge
noemde vervolgingsslachtoffers. En waarom niet? 
"Indien wij daarop ingaan, dan stigmatiseren wij 
de joden". Was het niet Hitler, die de joden stig
matiseerde, de ster opdrukte, ze vernietigde, ze 
folterde en maar weinigen van hen overliet?" 
Verder dan een rijksgroepsregeling in het kader 
van de bijstandswet kwam het niet. 
Er waren ook dringend wijzigingen in de Wet Bui
tengewoon Pensioen nodig, juist omdat de wet
gever aanvankelijk geen weet had van de psycho-

somatische component van de in
validiteit van oud-verzetsmensen 
en van oorlogsgetroffenen in het 

de band tussen oud-verzetsdeel
nemers en vervolgden. Sachsen
hausers, Dachau-ers, Buchenwal
ders, vrouwen van Ravensbrück 
gaan zich manifesteren. De op-

'bloed/oos, futloos 
algemeen. 
De wet moest worden opgerekt 
met "de omgekeerde bewijslast", 
zonder welke mensen nooit een en traag' 

richting van het Nederlands Au-
schwitzcomité vervulde ons toen 
niet alleen met het diepste re-
spect,maar liet een ieder voelen, hoezeer de jood
se overlevenden aan hun lot waren overgelaten 
en hoe klemmend het was juist met hen solidari
teit betrachten. 
Dapper waren zij zeker. Het Auschwitz-comite 
legde getuigenissen af in Duitsland tegen oor
logsmisdaden en bereidde daarmee de weg van 
zuivering van de geest, zoals dat later gebeurde 
door de Holocaust in beeld te brengen en daar
mee via de televisie een héél volk te confronteren. 
Op een van de Auschwitz-herdenkingen, op die 
van 1968, spreekt Ed Hoornik de gedenkwaardige 
woorden: "Meneer Schmelzer, meneer Den Uyl, 
meneer Toxopeus ....... de chronisch zieken,de in-
validen, de psychisch gestoorden, de vroegtijdig 
verouderden, van wie een kind kan zien dat ze 
moeten worden geholpen en die we nu al 23 jaar 
in de kou Auschwitz laten staan. Over hen vallen 
we u hard. Geen pensioen, geen enkel gebaar 
ooit van enige Nederlandse regering. Dat is een 
schandaal waartegen iedere volkstegenwoordi
ger zou moeten protesteren". 
Mijn vriend Joop Voogd, wiens naam ik hier graag 
vermeld, en ik knoopten het in onze oren. 

Het tij keert 
Wij zaten in een Tweede Kamer, die eigenlijk lie-
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gerechtvaardigd pensioen kon
den verkrijgen. In Haagse krin
gen, binnen de Departementen, 
in de ambtenarij ging het met 

lange tanden. Vooral langzaam, zonder emotie, 
niet geëngageerd in de problematiek. 
In die tijd placht ik het vers van Slauerhoff te cite
ren, "Veelgodendom", waarin ook een Hollandse 
God voorkomt. die zegt: 

Het land lijkt wel een stadje, 
maar ik geef het ze goed: 
Ze hebben hun droogje en natje 
En melk in plaats van bloed. 

Zo was het wel een beetje: bloedeloos, futloos en 
traag. 
Toch ging het tij keren. De zestiger jaren luidden 
als het ware een kentering in in de periode van 
kruiend ijs. Internationale congressen en rappor
ten over de medische gevolgen van oorlog en on
derdrukking, de inspanningen van Dr. Hans Hers, 
de wetenschappelijke analyses van prof. Bastiaans 
inzake het Kl-syndroom, de verwerkte ervaringen 
van het Sinaï-centrum, de inzichten van een aan
tal psychiaters, van een huisars als Ben Polak, die 
zich met oorlogs- en geweldslachtoffers bezig 
houden - alles bij elkaar een bron van nieuwe 
kennis, die ons niet werd aangereikt door de PR 
van de medische stand, maar wel via de zelf-orga
nisatie van de slachtoffers zelf. 
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Zo dwingt men met zachte hand, maar zeer be-
_., wust de aan traumata gerelateerde problematiek 

van slachtoffers op aan de politiek. Momenten 
van algemeen belang zijn de publicatie van lrDe 
Ondergang" van prof.Presser in 1965 en van het 
eerste deel van "Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de tweede wereldoorlog" van prof. L. de Jong. 

. _, 

Drie van Breda 
De belangstelling voor de geschiedenis gaat lang
zaam in stijgende lijn. De generatie van na de oor
log ge-orenen, die eerst geheel volgens het boek
je de vaders en moeders van zich af hebben ge
schud, inclusief hun verhalen over de oorlog, 
geeft gestalte aan eigen idealen. 
Studenten bezetten het Maagdenhuis. Provo's 
bruskeren de regenten en vinden ons het kloot
jes-volk. Wat deden de z.g. "goede Nederlan
ders", hoe verwerkten zij het schuldgevoel over 
het laten wegvoeren van de jo-
den? Hoe zat het met de regen-
ten, denk aan "de burgemeester 
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derheid tegen gratiëring werd een meerderheid. 
Maar er was meer. Er was een omslag in de maat
schappij. Dat werd het fundament voor herbezin
ning en voor activiteiten, die het tekortschieten 
over een lange reeks van jaren oprecht wilden 
corrigeren. 

Maken die wet! 
Politici hokten samen en vroegen elkaar om raad: 
wat als eerste ter hand nemen? Ambtenaren gin
gen hollen- van hot naar her. Er werd vergaderd 
door politici, overleg gepleegd op Soestdijk, in 
een zaal in de Amsterdamse RAl, waar een aantal 
organisaties van voormalig verzet en vervolging 
zich verenigd hadden in het samenwerkingsver
band COVVS onder de bezielende en daadkrachti
ge leiding van Hans Teengs Gerritsen . 
Er moest allereerst, zonder verder uitstel, een wet 
komen om volwaardige uitkeringen aan vervol-

gingsslachtoffers te regelen. Met 
pogingen om zo'n wet te krijgen 
was al eindeloos gesukkeld. De 

in oorlogstijd", aan de toonaan
gevende industriëlen en bouwon
dernemers. Werden zij geen "eco
nomische collaborateurs" ? En de 
secretarissen-generaal, vormden 

'verplichting tot 
bouwstenen daarvoor waren al 
eerder aangedragen. Kamer en re
gering waren daarvan bliksems
goed op de hoogte. bijzondere solidariteit' 

zij geen complot? 
Dat werden punten van debat en 
zo belandden ook zij in de oorlog, 
die ons nog bezig hield. Zij stelden hun vragen be
schuldigend agressief. Maar iedere generatie 
zoekt zijn eigen wegen naar de geschiedenis, in 
kritische zin. Een generatie, die voortdurend in 
het heden leeft, zonder een gisteren en een mor
gen, verwordt tot een instant-generatie, die geen 
zicht krijgt op een toekomst. 

In 1972 is er de kwestie van de "drie van Breda". 
Daarover wil ik weloverwogen kort zijn. De hoor
zitting, die door de Kamer werd gehouden, is het 
belangrijkste. Deze doet, life uitgezonden door 
de televisie, een storm over Nederland gaan. 
Het is onjuist de getuigenissen van toen alleen te 
zien als een uitbarsting van emoties, evenzeer en 
zelfs in belangrijker mate verschaften zij docu
mentatie over datgene, wat in de oorlog gebeurd 
en doorstaan was. Vanuit de hoek van hulpverle
ning en psychiatrie komt, overigens ook niet on
bewogen, heldere informatie over de schade, die 
vervolging en onderdrukking hebben aangericht 
aan het menselijk individu. De letterlijke tekst van 
het gesprokene op die hoorzitting is een "docu
ment humaine", een document van menselijk
heid, van solidariteit tussen voormalig verzet en 
vervolgden, tussen slachtoffers, medici en hulp
verleners. De Tweede Kamer ging om - de min- "' 0 
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Maar hoe verder? Maken die wet! 
Na de hoorzitting kwam daar pas 
goed tempo in. Daarbij ging het 
om degenen, die de vervolging di-

rect aan den lijve en aan de geest hadden onder
vonden. Haar hoe zou de geestesgesteldheid zich 
ontwikkelen bij de kinderen van de direct ver
volgden? Hoever zou de schaduw van Auschwitz 
reiken? Medici hadden hun zorg daarover en de
genen die zich in de Kamer daarmee bezig hiel
den evenzeer. Daarom kwam in de WUV de mo
gelijkheid om, in de ernstigste gevallen, na de 
oorlog geborenen voor speciale medische zorg 
(ook dus psychiatrische hulp) in aanmerking te la
ten komen, zelfs voor een uitkering indien som
migen van de tweede generatie zich niet staande 
zouden kunnen houden. 

De WUV kwam, weloverwogen, maar toch in de 
versnelling gejaagd, op korte termijn klaar. Een 
bijzonder brok wetgeving, uniek in zijn soort en 
steunend op de verplichting tot "bijzondere soli
dariteit". 
Dezer dagen is de WUV weer in het nieuws. Om
dat de regeringscoalitie vindt, dat de wet nu maar 
eens gesloten moet worden voor die tweede ge
neratie. Kennelijk zijn de regelaars, de overheids
managers aan zet. Een wet sluiten? Wetten wor
den niet gesloten en sterven af als zij hun taak 
hebben volbracht. Het sluiten van een wet voor 
een bepaalde categorie leidt onherroepelijk tot 



rechtsongelijkheid. In dit geval betekent het een 
reductie van de "bijzondere solidariteit'. 
Ouder geworden en kleiner in getal worden wij 
gedwongen nauwlettend te blijven observeren en 
de boog gespannen te houden. 

Veelkleurig 
Ik keer weer terug naar de eerste effecten van de 
hoorzitting. Hans Teengs Gerritsen liep rond met 
een plan om een plaats te creëren voor "onze 
mensen", waar zij hulp, steun en behandeling 
zouden kunnen vinden en zeker ook gezelligheid, 
zo onder elkaar. Kamerleden waren daar snel 
voor te vinden, ministers en hun adviseurs knut
selden met schema's en formules. Volksgezond
heid stelde zich ruimhartig op en de oprichting 
van het Centrum '45 had plaats in 1973. Het had 
alle kenmerken van een wervelwind. Als Kamer
lid, dat achter de coulissen steun geeft, zijn infor
maties krijgt van een aantal betrokkenen - die 
net als tijdens de oorlog zeer goed zijn in het im
proviseren- was het moeilijk te zien hoe de opzet 
zich zou ontwikkelen. 
Het had iets van een kleurige stofwolk, de start 
van het Centrum. Er waren uitgesproken tenden
zen naar verschillende richtingen. Wat de eerste 
jaren duidelijk werd, was, dat de gedachte van 
een vermenging van "een eigen plek voor ver
zetsmensen en vervolgden om elkaar te ontmoe
ten" met ,zo nodig, behandeling en therapie niet 
uit de verf kwam. Ooit moest trouwens de perio
de doorgemaakt worden van enerzijds het vrijwil
ligers-initiatief en anderszijds het geven van ge-
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stalte door een hoge mate van professionalise
ring. Het werd een uitgesproken Landelijk Cen
trum voor de behandeling van verzetsdeelnemers 
en oorlogsgetroffenen. Deze taak werd uitge
bouwd - zo zelfs, dat het op zijn plaats lijkt het 
Centrum thans te vragen de eerste generatie niet 
te vergeten of achter zich te laten. Wij hebben u 
nodig, maar u ook ons. 
Het Centrum '45 verdient onze steun, kan zeker 
zijn van ons respect voor het vele dat is tot stand 
gebracht. Proficiat "Centrum 45". Proviciat men
sen van het eerste uur. 

Ik heb geprobeerd een klein gevecht te leveren 
tegen een aantal simplismen. De titel "Zwart en 
wit" was eigenlijk een kleine provocatie tegen 
mijzelf, om mijzelf op het rechte pad te houden. 
Waar analytisch gezien zwart en wit eigenlijk 
geen kleuren zijn, kan de vermenging van beide 
slechts leiden tot grijs. Misschien wordt er wel te 
grijs gedacht in het Nederland van vandaag -sta
rend naar notabene de kleurentelevisie. Tegenna
tuurlijk is het wel, want de regenboog bevat alle 
kleuren, de primaire, de secondaire, de tertiaire 
en complementaire. Alleen zwart, wit en grijs ont
breken. Laten we dus kijken naar die regenboog, 
die weerspiegelt dat er bij alle donkerte toch een 
zon is. 

Joop Wolff was Tweede Kamerlid voor de CPN; deze 
(door de redactie enigszins bekorte) tekst werd door 
hem uitgesproken op 13 oktober 1993 ter gelegen
heid van het twintigjarig bestaan van het Centrum 
45. 

••••••••••••••••••••• 
~ GEEF ZUID-AFRIKA EEN EERLIJKE KANS = 
• 

1994, de eerste vrije verkiezingen. SCHRIJF GESCHIEDENIS -

- Voorlichting aan zwarte kiezers is van MET EEN GIRO: 26655 ~~. 
~ het grootste belang voor een eerlijk 1• verloop van de verkiezingen. * - '· · - j!l • 
• Geef, voor het ANC, voor vakbonden, GEEF ZUID-AFRIKA EEN EERLIJKE KANS, • 
• kerken, vrouwen en jongeren. Amsterdam.tel. 020- 627 08 01 IJ 
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Bischofferode is overal 

Een jaar geleden had geen Duitser ooit van Bi
schofferode gehoord. Geen wonder. Het is een 
vervallen gat in een armoedige uithoek van het 
toch al niet zo rijke Thüringen. 
De mensen leven er van het werk 

de stadswallen zijn grotendeels in tact. De hon
derden vakwerkhuizen zijn prachtig gerestau
reerd, het centrum is auto-vrij. Er is een uniek 

stadhuis en een gezellig markt
plein. Goethe voelde zich hier 

in de kalimijn "Thomas-Müntzer". 
Sinds de val van de muur worden 
in de vroegere DDR honderden 
bedrijven opgeheven. Een kwestie 
van onrendabele veroudering, 
soms het uitschakelen van concur
rentie. 

Max van den Berg 
thuis aan de voet van de Harz en 
liet het beklimmen van het ge
bergte aan Heine over. 

REPORTAGE 
Een kilometer verder begint het 
grondgebied van Thüringen, ex
DOR. De prikkeldraadversperrin-

Het verzet tegen massa-ontslag 
blijft tot enkele incidenten beperkt. Moe gebeukt 
door tientallen jaren van corruptie, slecht econo
misch beheer en gebrek aan democratische rech
ten, komt daar de enorme teleurstelling over de 
sociale gevolgen van de "Wende" nog bovenop. 
De weerstand stort ineen en de "Treuhand" gaat 
met massale sanering als een mes door de boter. 
De werkloosheid groeit onrustbarend. 

Ook de kalimijn van Bischofferode werd sluiting 
aangezegd. Maar plotseling sloeg daar de vlam in 
de pan. Het bedrijf werd bezet, er werd gestaakt 
en gedemonstreerd, de mijn werd praktisch over
genomen door de ondernemingsraad. Radio, tele
visie en de grote landelijke kranten in Duitsland 
verdrongen zich om deze opmerkelijke opleving 
van verzet breed uit te meten. Sindsdien is de leu
ze in Duitsland: "Bischofferode is overal". Want 
massaontslag en bedrijfssluitingen beperken zich 
niet alleen maar tot het oosten. 
Het wordt hoog tijd voor een P&C interview met 
Heiner Brodhun, de OR-voorzitter van de kalimijn 
"Thomas Müntzer". Impressies van een bliksem
bezoek. 

Een wereld van verschil 
Duderstadt is meer dan duizend jaar oud. Het 
plaatsje heeft een middeleeuws stratenpatroon, 

gen en uitkijkposten zijn weg, 
maar een wereld van verschil 

geeft de oude scheidslijn duidelijk aan. Asfalt 
gaat over in klinkerweggetjes, vol kuilen, gevaar
lijke bochten en ontbrekende of verwaarloosde 
wegwijzers. Het achterstallig onderhoud aan wo
ningen, infra-structuur en bedrijven is schrijnend. 
De economische veranderingen openbaren zich 
hoofdzakelijk in de sfeer van tweedehands auto
handel en patatwinkeL 
Na anderhalf uur hobbelen en met hulp van een 
opmerkelijk vriendelijke bevolking bereiken we 
het 45 kilometer verder liggende Bischofferode. 
Van verre zien we één, honderden meters hoge 
berg kali-afval, die de mijn en het dorp zelf over
schaduwt. Het opwaaiende stof heeft de omge
ving grijs-bruin gekleurd. De Borinage in het 
kwadraat. 

Door een woud van spandoeken, vlaggen en de
monstratieborden gaan we via de hoofdingang 
naar het gebouw van de OR. Onze komst was van
uit Amsterdam aangekondigd, maar Heiner Brod
hun is niet bereikbaar. Er was iets onverwachts 
gebeurd. Kohl ging op bezoek in China en die 
ochtend werd bekend dat bij de afgesloten han
delsverdragen ook een overeenkomst over kali-le
vering aan dat land was ondertekend. Dit nieuwe 
perspectief werd meteen in de voltallige OR be
sproken. Maar cns wachten is geen verloren tijd. 



Spandoek op de afvalberg van de kalimijn. 

Wij krijgen van de OR-persdienst volop informa
tiemateriaal, waarmee we ons op het komende 
gesprek kunnen voorbereiden. De telefoons van 
het OR kantoor rinkelen onophoudelijk en de 
persman heeft nauwelijks de tijd om alle journa
listen goed te woord te staan. En dan komt Brod
hun binnen. Een sterk gebouwde mijnwerker, een 
goede veertiger met een zwaar Thürings accent. 
Wij gaan naar zijn kantoor waar vele foto's, va
nen en bronzen ereplaketten van het VEB "Tho
mas Müntzer" de tijd even doen stilstaan. 
Het gesprek komt op gang en zal tot diep in de 
avond duren. 

Het kille kaliverhaal 
Heiner, waarom juist hier zo'n hardnekkige, eens
gezinde en langdurige strijd? 
"De aangekondigde sluiting van de mijn kwam 
voor ons als een donderslag bij heldere hemel. 
Nog in 1992 werd nadrukkelijk bevestigd dat 
onze mijn niet gesloten zou worden. Rond de 
jaarwisseling werd nog eens een bedrag van 20 
miljoen mark geïnvesteerd voor het aanbrengen 
van produktieverbeteringen. Het is hier een ka
tholiek dorp, de mensen hebben na de "Wende" 
vol vertrouwen op Kohl gestemd. Nergens is men 
zo teleurgesteld als hier. De mensen vechten hier 
met de rug tegen de muur. In de wijde omgeving 
is geen enkele andere vorm van werkgelegenheid 
als onze mijn. Daarom werd met grote eensge
zindheid besloten om ons met alle mogelijke mid
delen te verzetten tegen de sluiting. Er rest geen 
ander perspectief." 

Maar is de mijn niet verouderd en onrendabel? 
"Absoluut niet. Wat wij hier uit de grond halen, 
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bevat 13% kali en daarmee behoren we op de we- Da< 
reldschaal tot de 30 rijkste kalimijnen." - ge" 

mir 
Is er nog ruimte voor kali nu er overal sprake is juli 
van mestoverschot? slis~ 

"De mensen combineren kali met bemesting en 
over het algemeen is dat zo. De meeste mijnen Ie- Mil 
veren kali die uitsluitend en rechtstreeks als ge;, 
grondbemesting wordt ingezet. Maar onze mijn 
levert een ander kaliprodukt, dat hoofdzakelijk 
wordt gebruikt in de chemische industrie. Er kun
nen vele soorten sulfaat mee worden vervaar
digd. Bovendien kan onze kali na enkele bewer
kingen als meervoudig grondverbeteringsprodukt 
worden ingezet. Daarbij moet je denken aan 
thee- en koffieplantages, katoenvelden en be
paalde bosgebieden. Andere kalisoorten zijn daar 
ongeschikt voor. Helaas hebben we bij nadere in
formatie begrepen, dat in het nieuwe kaliverdrag 
met China niet het type kali is opgenomen dat 
onze mijn produceert." 

Maar sinds de economische ineenstorting van het 
oostblak hebben jullie toch de belangrijkste af
zetmarkt verloren? 
"Dat is onjuist. Bijna 90% van onze afzet vond 
plaats in Scandinavië, Benelux en Frankrijk. Dat 
waren en zijn nog steeds onze beste klanten." 

Het is toch vreemd. Alles loopt prima, rendabel, 
voldoende afzet en toch een opdracht tot sluiten. 
Wat bezielt de Treuhand? 
"Dat is de kernvraag. Wat bezielt ze bij de Treu
hand. Dat maakt ons ook zo woedend en daarom 
verzetten we ons al meer dan elf maanden met de 
grootste kracht. Wat is het geval. Wij worden in 
werkelijkheid om zeep gebracht door het grote 
West-Duitse concern BASF. Onze klanten in het 
westen en noorden van Europa zijn de concurren
ten vanBASFen die wil via de likwidatie van onze 
mijn haar eigen positie op de kalimarkt verstevi
gen. BASF heeft ook talrijke kalimijnen in haar be
zit en opereert onder de naam Kali & Salz AG. 
Daar maakt men grotendeels dezelfde produkten 
als onze klanten in België, Frankrijk en Finland. 
Als de fusie van Kali & Salz en het vroegere DDR
kaliconcern, waar wij een groot onderdeel van 
zijn door zou gaan, ontstaat er één groot kalicon
cern in heel Duitsland. Dat leidt tot de likwidatie 
van mijnen in de vroegere DDR, waaronder ook 
de onze. Maar ook ontstaat een zeer lucratief 
BASF-monopolie. Meer dan 80% van de Europese 
kaliproductie komt dan in een hand. Er dreigt een 
volledige concurrentieuitsluiting. Bovendien 
wordt al op voorhand gesteld, dat dan alle kali via 
Hamburg wordt verscheept en onze traditionele 
kalihaven Wismar wordt uitgeschakeld. 
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Daarom hebben wij aan het EEG-Hof in Brussel 
gevraagd fusie te verbieden en geen toestem
ming te verlenen tot sluiting van onze mijn. Als 
jullie tijdschrift in december verschijnt valt de be
slissing van het Hof." 

Milieuvraagstukken trekken overal aandacht. Hoe 
gezond is het werken in de kalimijnen en hoe 
staat het met de milieuvervuiling in de omgeving? 
"Slecht. Werken in de kalimijn is niet gezond en 
mag alleen onder strikte voorwaarden worden 
verricht. Eigenlijk is de afdeling waar het zout 
wordt afgezonderd de gezondste afdeling. Die 
zilte lucht is niet ongezond. Zoals je ziet is de om
geving met zijn bergen afval nu niet het aange
naamste wat je van een landschap mag verwach
ten. Wij hebben achterstand. Maar wat gebeurt 
er als de mijn wordt gesloten? Nu al wordt een 
plan ontwikkeld om onze schachten te gebruiken 
voor de opslag van teerafvalprodukten. Een sme
rige kankerverwekkende stof. Dat bedreigt ons 
naast werkloosheid en loondaling ook nog." 

Niet om werk en loon alleen 
Tijdens het gesprek met Heiner Brodhun komt Eva 
Maria Fürth binnen. Ze is fractiemedewerker van 
de PDS in de Bundestag en verantwoordelijk voor 

Kalimijnen en kali-verwerkingsindustrie zijn niet 
bepaald milieuvriendelijk 
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Niets geeft zo de stemming weer als dit spandoek 

vraagstukken, die samenhangen met de kalimijn
bouw en -industrie. 
Het gesprek gaat over in een beoordeling van de 
actie zelf en de weerklank die het heeft in geheel 
Duitsland. 

De actie duurt nu elf maanden. Hoe verloopt de 
strijd, hoe is de stemming en de solidariteit? 
"Om met het laatste te beginnen. De stemming is 
verbeten en verbitterd. Nogmaals er is hier geen 
alternatief. Wij wonen hier in een uitgestrekt, 
achtergebleven gebied, zonder noemenswaardi
ge infrastructuur en het betekent dat ook vervan
gende werkgelegenheid hier de eerste tien jaren 
niet van de grond zal komen. Er wordt dus met 
hardnekkigheid opgetreden. Stakingen gingen 
over in bedrijfsbezetting. Maar ook vele demon
straties hebben plaatsgevonden. Op dit ogenblik 
vallen in geheel Duitsland duizenden ontslagen. 
In allerlei soorten bedrijven wordt korter ge
werkt. Sluitingen van metaalfabrieken en kolen
mijnen zijn het gesprek van de dag. Daarom 
wordt de slagzin "Bischofferode is overal" steeds 
bekender. Wij krijgen ook steun, zowel moreel als 
financieel, uit de meest uiteen lopende kringen 
van de samenleving. Verschillende vakbonden 
steunen ons, helaas niet die van de mijnbouw. 
Groepen van de SPD, kerkelijke instanties, lokale 
overheden en natuurlijk ook de PDS, die onze 
zaak in het parlement verdedigt. Het aantal arti
kelen in de pers, de radio- en TV-uitzendingen 
zijn niet meer te tellen. Bischofferode is een sym
bool voor verzet tegen bedrijfssluitingen gewor
den." 

Eva Maria Fürth mengt zich in het gesprek, dat 
daarmee een wat algemener karakter krijgt met 
vleugjes DDR -nostalgie. 

"Het gaat niet alleen om werk en loon. Bedrijfs
sluitingen in de vroegere DDR komen bijzonder 



hard aan omdat de hele sociale structuur om het 
bedrijf was gebouwd. Met het bedrijf gaan ook 
de kindercreches en sportvelden, het gezond
heidscentrum en het cultuurgebouw, de biblio
theek, de vacantiehuizen en het verenigingsleven 
ten gronde." 

Is dat niet een beetje beklemmend, altijd met de
zelfde mensen optrekken. Nu kan men zich toch 
veel vrijer bewegen en uiten? 
Eva denkt van niet maar Heiner uit zich genuan
ceerder. 
"Geen mens hier wil meer terug naar vroeger. 
Kijk maar bij de poort. Daar hangt een spandoek: 
Kohl, moeten we je soms ook naar Chili jagen? . 
Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Maar als je het over vrijheid heb wil ik twee din
gen tegenover elkaar stellen. Eerst hadden we 
hier niets te vertellen en een burocratische vak
bond kon onze belangen niet verdedigen. We 
hadden niet eens een OR. Nu hebben we onder
nemingsraden die een zekere invloed op de gang 
van zaken in het bedrijf uitoefenen. We treden 
daarmee op naast, met en soms tegen vakbonden. 
Vorige maand hebben we een conferentie gehou
den met OR-vertegenwoordigers uit 200 bedrij
ven in Thüringen. Daar kunnen we openlijk de 
economische toestand in onze deelstaat bespre
ken. Dat is meer arbeidersinvloed dan vroeger. 
Maar als je spreekt over vrijer bewegen dan zet ik 
een vraagteken. Wij gingen uit ons bedrijf vroe
ger naar het Balatonmeer, de Karpaten en de 
Zwarte Zee. We mogen nu al blij zijn, dat we met 
onze auto in de omgeving kunnen rondtoeren, 
want wij zijn er niet rijker op geworden." 

Jullie zijn beiden lid van de POS. Gaat deze partij 
zich meer en meer exclusief op de vroegere DDR 
richten? 
"Ja, alle pogingen om vaste voet aan de grond te 
krijgen in West-Duitsland zijn op niets uitgelopen. 
Maar bovendien worstelen de nieuwe deelstaten 
met ernstige en speciale problemen. De 'Ossies' 
voelen zich op grote schaal gediscrimineerd en ve
len zijn als slachtoffer van de ongeremde sanering 
diep teleurgesteld. Op deze vraagstukken en op 
die mensen concentreren we ons." 

De POS verdedigt de belangen ook van de "Tho
mas Müntzermijn" in het parlement. Als er in 
1994 verkiezingen komen moeten jullie de kies
drempel halen, 5% van de stemmen gerekend 
over heel Duitsland. Dat is nu nauwelijks 2%. De 
Groenen haalden destijds de kiesdrempel net 
niet. Is er een lijstverbinding mogelijk en eigenlijk 
niet noodzakelijk tussen links en groen? 
Eva "Dat zie je verkeerd. Samenwerking met de 
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Heiner Brodhun, voorzitter van de ondernemingsraad 

Groenen is niet mogelijk en niet gewenst. Zonder 
samenwerking maar uitsluitend met een techni
sche lijstverbinding, ook dat wil er bij ons niet in." 

Met de Russen in een barak 
Als we buiten komen is het aardedonker. Een 
mijnwerker brengt ons naar een slaapadres. Het 
zou een spartaans onderkomen worden. Dat had 
men al telefonisch meegedeeld. Als de deur van 
het barakkencomplex open gaat en we de vries
kou inruilen voor een warme hal, komt ons een 
muffe lucht tegemoet. Aan de gebladderde mu
ren hangen in het Pools en Duits nog steeds het 
oude VEB-huishoudelijke-regelement voor gastar
beiders van destijds. Een lijst met 32 waarschuwin
gen! 
Het gesprek komt onwillekeurig op de voetbal
wedstrijd van die avond: Nederland tegen Polen. 
"Ik voetbal nog steeds", zegt de OR-man, "maar 
om wedstrijden te gaan bekijken, daarvoor ont
breekt me de lust. We waren trots op onze spor
ters maar bij het voetballen zijn 167 van onze bes
te spelers als profs weggekocht. Dat doet me wel 
een beetje pijn." 

Naast het kraakheldere bed staan twee bakken 
met rattekruid. Maar dat mag de stemming niet 
drukken. Elders zijn Russen van Duitse afkomst 
ondergebracht. Hele families in twee houten hok
jes van vier bij vijf meter. Gezamenlijke toiletten 
en wasgelegenheden. Kinderen spelen in het licht 
van een fletse lantaarn voor de deur en Katarien 
hang bij 3 graden onder nul en gekleed in een 
dun bloesje buiten de was op. Ik vraag of ze Duits 
spreekt. 

"Ja, mijn man en ik zijn de enige die nog Duits 
spreken. Wij zijn eeuwen geleden naar Rusland 
gegaan, hebben nog wel Duitse namen, maar 
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practisch allen spreken uitsluitend Russisch. We 
- komen uit Bajkirië, in de Siberische steppen. We 

zijn door Stalin van de Wolga daar naartoe gede
porteerd, omdat ze beweerden dat we vuile Duit
se fascisten waren. We zijn naar Duitsland geëmi
greerd, omdat we hoopten een beter leven te krij
gen. Maar wat blijkt, hier wijzen ze ons aan als 
vuile Russische bolsjewieken. Wij zijn hier al een 
jaar en in de hele omgeving is niets te beleven. 
Maar wat het ergste is, niemand van ons heeft 
nog werk gevonden. Wij vrouwen doen nog wat 
aan het huishouden, maar de mannen vervelen 
zich dood. En dat levert ruzies op. Verschillende 
van ons zijn weer terug gegaan, want een leven 
zonder werk is geen leven. Wij zelf hopen nog 
een keer verder naar het westen te kunnen trek
ken. Misschien is het daar beter." 

De OR-man had ons al uitgelegd, dat in de wijde 
omgeving alleen een beperkte maaltijd in de res
tauratie van het station verkrijgbaar was. Wij er 
heen, met de koplampen tastend in de aardse 
duisternis, de restauratieverlichting zou ons wel 
de weg wijzen. 
Dat klopte dus niet. Als we op het duistere station 
aankomen, blijkt de restauratie juist een rustdag 
te hebben. De spoorwegman vindt het vreemd, 
dat buitenlanders om 9 uur in de avond hier rond
lopen. Wat zoeken jullie hier? 
Het gesprek komt op de kalimijn en de vrolijke 
babbel krijgt een bedrukte wending. 
"Als de mijn sluit, wordt dit spoorweglijntje ook 
opgeheven. Want van de passagiers kunnen we 
niet leven. Ik hoop dat de jongens het winnen 
want het is ook mijn brood, die kali. Maar verder 
jammer voor je, in de omgeving zijn geen restau
rants." 
Na een uur zoeken vinden we in de schaarse ver
lichting een klein cafeetje. Binnen zit een oude 
man aan de tap. Het is geen restaurant maar de 
eigenares bakt wat aardappelen en een stukje 
worst en zet dat met een glas pils voor 5 mark op 
de tap. 
Waar we vandaan komen en wat we in dit door 
god verlaten gat zoeken. We vertellen van de 
mijn. De oude man steekt van wal en is bijna niet 
meer te stoppen. 
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POS- spandoek bij de ingang 

Hoe het vroeger was. Veel werk, maar een halve 
liter taptemelk per week en alleen met kerst een 
paar sinaasappelen. Nu kun je overal sinaasappe
len kopen, maar er is geen werk. De mijnwerker is 
altijd de klos. En zo zal het altijd wel blijven. Hij 
heeft zich er al bij neergelegd. 

De volgende ochtend vriest het dat het kraakt. 
We kunnen zonder sneeuwkettingen niet meer 
door de Harz terug en rijden er achterom langs, 
richting Braunschweig. Onderweg zien we een 
groot chemisch complex, totaal verroest en met 
ingegooide ruiten. Gordijnen waaien er door
heen. Het ingestorte complex van de vroegere 
DKW-autofabriek ligt er vlakbij. En dan ook nog 
onverwachts het verwaarloosde herdenkingster
rein en museum van het SS-concentratiekamp 
Dora, waar tijdens de fabricage van de V2 raket
ten meer dan 20.000 dwangarbeiders door hon
ger en terreur om het leven kwamen. Een pas ge
plaatste rouwkrans van zigeuners uit Bremen en 
Hamburg komt in de deprimerende omgeving 
nog fleurig over. 

Duitsland, Duitsland. Vol ambivalente gevoelens 
keren we terug. 

Max van den Berg is redacteur van P&C 
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Twee planken 
en één hartstocht 

Sinds 1956 fotografeert Kors van Bennekom het 
leven in Amsterdam. In november verscheen een 
boek met 160 foto's die hij in de loop der jaren 
maakte en waarvan er 55 zijn ten-
toongesteld in het Theater Insti-
tuut. 

sten in de zeventiger jaren waren toen bijzonder. 
Een dergelijke manier van vastleggen wordt nu 
heel normaal gevonden. Van Bennekom knipt 

snel, maar de voorbereiding kost 
hem de nodige hoofdbrekens. 

Kors van Bennekom 
Scripts lezen, aantekeningen ma
ken van repetities en denken over 

"Vroeger was ik hondsbrutaal. de compositie. "Ik voel met de mu
Trad Sammy Davis op, liep ik ge
woon het podium op, ging vlak 
voor 'm staan, zag het beeld en 
klik! ik had 'm. En dan meteen 

FOTOKATERN 
sici en acteurs mee, met de moei
lijkheden die ze hebben wanneer 
er een stuk is afgekraakt en ze 

wegwezen, want ik blijf nergens 
lang hangen", zegt hij in Amster-
damse Uitkrant van november, het blad waarvan 
hij 25 jaar lang dé fotograaf was. 
In 1956 begon Kors van Bennekom (1933) met het 
fotograferen van het Amsterdamse culturele en 
straatleven. Hij begon als persfotograaf bij Oe 
Waarheid, waar hij leerde 'van weinig iets te ma
ken'. Het betekende zelf nieuws maken, snel wer
ken en van hot naar her. Deze leerschool is in zijn 
latere werk merkbaar gebleven. Waarna hij in 
1965 voor zichzelf begon. De woelige jaren zestig 
en zeventig waarin Van Bennekom voor de Uit
krant door de stad zwermde, wordt door Loek 
Zonneveld in het fotoboek beschreven als een tijd 
waarin " ... er een hoop agressie naar boven komt, 
die in de jaren vijftig met aspirientjes was ver
drongen". Op diverse fronten barstte letterlijk en 
figuurlijk de bom. 
Toen volgden de jaren van de Vietnamdemonstra
ties, waar Amerika van zijn voetstuk gleed. De Ac
tie Tomaat in 1969, de BBK-acties, wat er ook ge
beurde, gedreven fotografeerde Van Bennekom 
wat zijn stad bewoog. Maar bovenal het Amster
damse culturele leven. 
Hij maakt het liefst 'lekker spontane foto's' en 
doet dat meestal zo snel en vakkundig dat hij on
der meer Nurejev met een volstrekt beduusd ge
zicht achterliet. Zijn foto's van optredende artie-
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daarna desondanks opnieuw vol 
goede moed met een ander stuk 
aan de gang gaan." 

Een lang gekoesterde wens is inmiddels in vervul
ling gegaan. Uit zijn consciëntieus gedocumen
teerde foto-archief zijn 160 foto's geselecteerd, 
die tezamen een uitgewogen naslagwerk vormen 
van vijfendertig jaar hoofdstedelijke cultuur. Kors 
van Bennekom: "Dankzij dit boek, dat Twee plan
ken en één hartstocht heet, belanden mijn foto's 
godzijdank niet in de vergetelheid!" 
Speciaal voor P&C zocht hij 6 foto's uit dit foto
boek uit, waarvan er hier vijf staan afgedrukt, 
naast de foto op de omslag. 

San Verschuuren 

Twee planken en één hartstocht, foto's van Kors van 
Bennekom, tekst van Loek Zonneveld, uitgeverij 
Thomas Rap, f 80,-. 

Fototentoonstelling Kors van Bennekom, t!m 21 fe
bruari 1994 in het Theater Instituut Nederland, He
rengracht 168 , Amsterdam, Geopend di t!m zo 
11.00-17.00 uur; toegang f 5,-. Pas '65/ CJP/stads
pas/4-9 jaar/groepen f 3,-; museumkaart toegang 
gratis. 
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De droom 
zit vol barsten 

-

Interview met Lieve Joris over Syrië 

De poorten van Damascus: het verhaal van een 
schrijfster, journaliste, wereldreizigster Lieve Joris 
over Syrië en Hala, twaalf jaar na hun eerste ont
moeting. Over het verstikkende 
gewicht van de dictatuur. 

verlangens en idealen van Hala, maar Hala staat '"'' 
voor een groep mensen in Syrië gevangen binnen 
een politieke werkelijkheid? Ik wil het wel heb-

ben over de koele schaduw van 
de vijgebamen en de zoete geu

Ik kom terecht in een mijnenveld. 
Ze is doodmoe na veertien dagen 

Eric Goeman 
ren van de jasmijnboom in Hala's 
tuin maar ook over de politieke 
idealen van Hala en andere Syri

promotie voor haar nieuwste 
boek. Er zijn meer groeven in haar 
gezicht en wallen onder haar ogen 
dan vijf dagen geleden toen ik 

CULTUUR 
sche linkse intellectuelen die ge
smoord zijn in een verstard totali
tair systeem; over de opmars van 

haar zag bij een lezing. Ze wil zich-
zelf beschermen tegen de frag-
mentarische waarheid van een foto en poogt de 
fotograaf wandelen te sturen. Ik begrijp haar 
weerzin, maar de journalistieke wolvenmentali
teit in mij haalt de bovenhand: ik protesteer, af
spraak is afspraak. Ik ben verdomme gekomen om 
aan de poorten van Damascus te rammelen en ik 
krijg met moeite de deur van de schrijfster op een 
kier. Ze begint te twijfelen aan het zinvolle van 
een interview, voelt zich reeds de hele week ge
bruskeerd door de vragen van journalisten die het 
alleen over politiek willen hebben, over Assad, 
over de vrede tussen de PLO en Israël, over de re
gio na de Golfoorlog. "Ik wil het niet meer over 
politiek hebben. Westerse journalisten snappen 
niet dat ik door vrijuit over de politieke situatie in 
Syrië te praten het leven van mensen daar in ge
vaar breng, mensen die me dierbaar zijn!" Alsof 
de schaduw van Mukhabarat, de alomtegenwoor
dige Syrische veiligheidsdienst, een schrijfster in 
een hotelkamer in het centrum van Antwerpen 
terugwierp op primitieve overlevingsinstincten: 
angst, bezorgdheid, terugkrabbelen, zelfcensuur. 
Het clichémannetje in mij lult zich er doorheen: 
wat is politiek? Waarom een boek over Syrië na 
de Golfoorlog en niet over het postmoderne na
velstaren binnen de Amsterdamse grachtengor
del? Natuurlijk gaat het boek over de dromen, 

het moslimfundamentalisme; 
over de situatie van de vrouw in 
de Arabische wereld. Zoals Hala 

de gesloten wereld van Syrië opende voor de 
schrijfster zo hebben wij de schrijfster nodig om 
die wereld voor ons te ontsluiten. Ze ontdooit, ze 
bezwijkt. ze opent de deuren, ze geeft zich over. 
De fotograaf drukt af en ik spuw vragen. Ze for
muleert antwoorden, helder en traag, ik krijg de 
scherven aan elkaar tot het genuanceerde oor
deel over de Arabische wereld van Lieve Joris, 
journaliste, schrijfster, wereldreizigster; het emo
tioneel engagement als schuldaflossing. 

"Het eerste wat ik moest doen om te wennen aan 4 

de Syrische samenleving is al mijn westerse ballast 
afgooien en mijn ritme vertragen, alles verloopt 
daar kabbelend, tergend traag. In de Arabische 
wereld speelt de werkelijkheid zich volledig in 
huiskamers af: bezoekers stromen in en uit met 
goed of slecht nieuws, voortdurende lange telefo
nades, drukke familiebezoeken, ellenlange ruzies 
en gekibbel, familiefeesten. En dan zit je naar 
Egyptische soapseries te kijken op televisie waarin 
nog eens diezelfde huiskamers verschijnen. Je 
wordt daar zoals Hala levend begraven, maar je 
leert die familiegerichtheid ook begrijpen. Want 
onder een dictatoriaal regime, waarin niemand 
iemand kan vertrouwen, iedereen die tegen je 
praat kan wel een verklikker zijn of voor de geha-
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te mukhabarat werken, is de eigen fa mil ie de vei
ligste plek, de enige plek waarin je kunt overle
ven." 

"Ik had Hala 12 jaar geleden ontmoet in Irak op 
een internationale vrouwenconferentie van onge
bonden landen. Ik herinner me nog steeds dat de 
Saoedi's een delegatie mannen hadden gestuurd. 
Ik vond in Hala direct een verwante ziel, we voer
den koortsachtige gesprekken en spontaan reisde 
ik haar achterna naar Damascus, de liefde tussen 

1 ';< Syrië en Irak bloeide nog heftig in die dagen. Ze 
t was net getrouwd met Ahmed, werkten allebei 
t aan de sociologische faculteit en behoorden tot 
e een groep marxistische intellectuelen die elkaar 
n elke avond troffen en eindeloos discussieerden 
~t om aan hun dromen gestalte te geven. Dezelfde 
,_ dromen die we op dat ogenblik in Amsterdam 
~s koesterden over de nakende opstand der verdruk-
lr ten en dat alles anders moest en zou worden. In 
n dat landschap van grote woorden en alomvatten-
e de discussies bedacht Ha la haar eigen kleine revo-
e lutie: ze had zich vrijgevochten van de verstikken-
lt de kleinburgerlijke moraal in een samenleving 
,d waarin een maagdenvlies belangrijker is dan een 
je trommelvlies. Ze zou nooit iemands slavin wor-
a- den, ook van haar eigen man niet." 
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"Bij de terugkeer twaalf jaar later werd ik gecon
fronteerd met het failliet van die dromen en dat 
was een ontnuchtering: Ahmed en veel van zijn 
kameraden waren gevangengezet en datzelfde 
regime had hard ingegrepen in Hala's persoonlij
ke leven waardoor alle ontsnappingswegen voor 
haar waren afgesloten: haar eigen kleine revolu
tie was gesmoord. Ze werd teruggeworpen op de 
familie waar haar bazige moeder steeds opnieuw 
haar persoonlijke opstand tracht te verstikken, en 
sinds de dood van haar vader is het ouderlijk huis 
een slagschip dat stuurloos over de zee zwalkt. En 
boven dat alles kiest het regime dan tijdens de 
Golfoorlog ook nog de kant van de Amerikanen 
tegen Irak. En die Amerikanen zijn toch de grote 
vrienden van het zo gehate Israël?" 

"De Arabische intellectuelen die ik ontmoet heb 
weten dat ze gefaald hebben, ze hebben met de 
ideologieën van Marx en Lenin en abstracte 
ideeën over hoe de wereldproblemen moesten 
worden opgelost, de Arabische samenleving niet 
kunnen veranderen. Ik las op reis Seven Pil/ars of 
Wisdom van de romantische Engelse held T.E. La
wrence die aan de zijde van de Arabieren vocht 
tegen de Turken. Zij typeringen bezorgden me 
veel heimelijk plezier wanneer hij het heeft over 
de blindheid van de Syriërs voor hun onbelang
rijkheid in de wereld en hun ontevredenheid met 
elk regime zonder het ooit eens te worden over 
een alternatief. Ik dacht bij mezelf hoe weinig er 
sinds die dagen veranderd is. Zelfs de Golfoorlog 
heeft hen nog niet uit de droom geholpen." 
"Daarom wil ik ook waarschuwen voor sommige 
ongenuanceerde ideeën in het Westen over de 
betekenis van het moslimradicalisme: veel van die 
intellectuelen doen zich nu godsvruchtiger voor 
dan ze in werkelijkheid zijn, maar de moskee als 
bidplaats is op dit ogenblik de enige manier ge
worden om hun volk te ontmoeten en te berei
ken. Ze weten ook wel dat religie een vlucht is en 
geen oplossingen biedt; we hebben hetzelfde ge
zien in Polen en Oost-Europa. het is wat de jour
nalist Riszard Kapuscinski 'een innerlijke immigra
tie' noemt, niet iedereen kan fysiek wegvluchten 
naar Londen of Parijs, maar je kunt wel emigreren 
naar oude rituelen, daar kunnen militairen of de 
overheid geen vat op krijgen. Je moet gewoon 
beseffen dat je onder zulk een militair regime 
geen civiele bewegingen tot stand kunt brengen, 
want als je met tien mensen samentroept en je 
bent niet aan het bidden, vorm je reeds een be
dreiging. Je ziet ook de gevolgen in het onderwijs 
waar van buiten leren de regel is want nadenken 
is verboden." 

"Hala's dromen werden niet bewaarheid, maar 



wat me vooral somber en droef stemde was dat ik 
moest constateren hoe effectief het regime is om
dat ik zag wat het in die 12 jaar had aangericht in 
een samenleving waarin talent wordt kapotge
maakt, waarin individualisme niet wordt geduld. 
Ha la staat in mijn boek voor een bepaalde stagna
tie in de Arabische wereld: in het Westen hebben 
intellectuelen toegang tot de overheid en tot de 
vitale processen van de samenleving, in een mili
tair regime zoals Syrië is de intelligentsia een on
gewenste kaste, hetgeen natuurlijk leidt tot een 
intellectueel deficit. In Hala's boekenkast staan 
nog steeds dezelfde boeken van Sartre, Camus, 
Pascal en Descartes, boeken die voor haar ooit 
een venster op een nieuwe wereld openden. Ze 
praat over die boeken alsof er intussen niets meer 
zou geschreven zijn, alsof de buitenwereld op
hield signalen uit te zenden. Ze praten niet meer 
met elkaar, ze fluisteren voortdurend, na een tijd
je denken ze niet meer, ze zijn vol-
ledig lamgeslagen, ze hebben 
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'Hij moest eens weten hoe mak ik geworden 
ben'!" 

"Als er iets is waarom ik het boek heb geschreven 
is het wel mijn ontgoocheling over het feit dat ik 
ervaren heb dat tijdens de Golfoorlog de westerse 
intellectuelen eveneens gefaald hebben, ze heb
ben zich net zo gedragen als Hala en haar vrien
den hoewel zij over alle mogelijkheden van infor
matie en communicatie beschikken. Ik vind dat de 
houding van veel westerse intellectuelen getuigt 
van een grote onrechtvaardigheid, ze drukken 
helemaal de wereld niet meer aan hun boezem, 
ze zijn helemaal niet meer bezig met de wereld. 
Ze vinden het vreemd dat ik me bezig hou met 
wereldproblemen, maar iedereen kan toch reizen 
in zijn hoofd? Beseffen wij dan niet dat slechts vijf 
procent van de mensen op de wereld leeft en 
woont zoals wij? De multiculturele samenleving 

wordt met zoveel angst ook door 
de intelligentsia tegemoetgetre

"_. 

geen idee meer wat er in de rest 
van de wereld gebeurt. Hun ou
ders hebben hen leren zwijgen en 
fluisteren en zij leren hun kinde
ren op dit ogenblik hetzelfde, zo 
wordt het systeem reeds opnieuw 
geproduceerd." 

'westerse intellectuelen 
hebben gefaald tijdens 

den, terwijl het mij een fantas
tisch avontuur lijkt dat op ons af
stevent." 
"De fout van de zogenaamde lin
kerzijde is dat men alles altijd op
nieuw indeelt in een duidelijk 

Golfoorlog' 

"Zowel Hala als ik hebben beiden 
gerebelleerd, alleen ik werd ervoor beloond, zij 
werd ervoor gestraft. Hala was voor mij iemand 
uit het verleden en ik heb ontdekt dat zij in die 
twaalf jaar niet de kans heeft gekregen om de
zelfde ontwikkelingen mee te maken zoals ik: wat 
voor mij een tijd vol ontdekkingen was werd voor 
haar een periode waarin zij hopeloos verstrikt 
raakte in de problemen, waarin elk verlangen 
naar onafhankelijkheid werd afgestraft. Daar
door staat Hala symbool voor de intelligentsia uit 
de Arabische wereld: waarom slagen zij er niet in 
met een zekere onthechting naar zichzelf en de 
wereld te kijken? Waarom hebben zij de collectie
ve overtuiging dat het Westen hun een flinke klap 
heeft verkocht? Ze koesterden de hoop dat alle 
Arabische landen tegen het Westen zouden op
staan, intussen zijn ze zoveel verloren oorlogen 
verder en al zit de droom van de Arabische een
heid vol barsten, hij zit nog steeds in Hala's hoofd. 
De intellectuelen kruipen weg in hun machteloos
heid, in hun weigering hun verantwoordelijkheid 
op te nemen, zoals Hala wegkruipt in een drang 
tot zelfopoffering. Hala beseft wel dat ze ge
strand is wanneer ze zegt, 'mijn hele culturele le
ven is in het slop geraakt!' Haar man is in die 
twaalf jaar in de gevangenis veel meer bij zijn 
idealen gebleven, ze zegt het ook onomwonden: 
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goed en kwaad: het is steeds het 
goede onschuldige volk dat on
derdrukt wordt door een on men-

selijk systeem. Je ziet dat niet alleen in Syrië, maar 
ik heb het ook ervaren in Zaïre en Hongarije waar 
men denkt dat door het elimineren van de macht
hebbers ineens ook de problemen worden opge
lost. In dictaturen zijn mensen natuurlijk erg ge
neigd om zo te denken omdat het kwade zo dui
delijk identificeerbaar is. Wat ik vooral de Arabi
sche intellectuelen verwijt is dat ze het kwaad te
veel identificeren met de dictator zonder het ook 
in zichzelf te zoeken. De manier waarop mannen 
en vrouwen, ouders en kinderen met elkaar om
gaan in Syrië, dat zijn allemaal kleine dictaturen " 
binnen het gezin, dat reflecteert zich duizendvou
dig in het dagelijks leven." 

"Het failliet van de idealen heeft Hal a verbitterd 
tegenover Ahmed en zijn communistische kame
raden die nu allemaal zonder enige vorm van pro
ces in de gevangenis zitten. Op een zeker ogen
blik zegt ze lachend maar vermoeid: 'Het zijn alle
maal kleine meneertjes Assad. Als zij ooit aan de 
macht waren gekomen, wie weet wat zij ervan 
gemaakt hadden - misschien iets veel ergers dan 
wat we nu hebben'." 
"Hal a beseft maar al te goed wat er aan de hand 
is wanneer ze zegt 'ik heb zoveel mensen die 
vroeger idealen hadden zien veranderen, de 
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meesten zijn door kleine voordelen aan het regi
me gebonden'. Ze wil het begrijpen, maar niet ac
cepteren. Je kunt in zo'n samenleving niets berei
ken zonder al is het maar een beetje te collabore
ren met het regime, want voor alles is een 'krui
wagen' vereist. Ook Hala heeft dat moeten doen 
om een telefoon te verkrijgen waarop ze nog zes 
jaar heeft moeten wachten. Als het er echter op 
aankomt situeert ze de vijand nooit in het Arabi
sche kamp, het zijn steeds Amerika en Israël die er 
op uit zijn de Arabische wereld om zeep te hel
pen. Maar ze weet dat de vijand veel dichterbij is, 
dat de problemen ook binnen de samenleving zelf 
zitten. Het maakt het natuurlijk niet makkelijk als 
de televisie elke avond herhaalt dat het zionisme 
de vijand is, terwijl Assad vredesonderhandelin
gen boven hun hoofden voert met die zogenaam
de vijand. Je moet beseffen dat 70 procent van 
het Syrische budget naar defensie gaat en daar 
zijn alleen maar oorlogen mee ver-
loren, vaak hebben ze ook nog 
honger geleden vanwege die oor-
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heid beleeft dan merk je dat de loop van de ge
schiedenis veel grimmiger is dan de kant-en-klare 
actualiteitspakketten die CNN doorstraalt." 
"In het Westen beseffen sommigen niet meer 
over welke rijke schakering van mogelijkheden 
we hier beschikken. Dat is onmogelijk in Syrië. De 
landen waarheen ik reis hebben aan hun burgers 
nog nooit de kansen geschonken tot individuele 
ontwikkeling en ontplooiing. Alle poorten lijken 
dichtgeslagen." 
"Ik kom uit een generatie die dacht dat ze zomaar 
alles achter zich konden laten en verdwijnen in 
een andere cultuur, dat is onjuist gebleken. Ik heb 
geleerd dat we niet de navel van de wereld zijn, 
daarvoor is reizen belangrijk, maar ik ben wel 
juist meer Europeaan geworden dan minder. We 
dachten dat we allemaal gelijk waren, maar ik re
aliseer me steeds meer al is het maar omdat mijn 
huid blank is dat ik meer mogelijkheden en kan-

sen heb gekregen. Alle mensen 
zouden broeder worden, we zien 
nu dagelijks hoe weinig daarvan 

logen met Israël. Ze zouden over al 
die zaken moeten kunnen discus
siëren, dan kunnen ze zien of hun 
ideeën kloppen, maar ze moeten 
altijd alles fluisteren. Niemand 

'slechts 5% van wereld

bevolking leeft zoals wij' 

terechtgekomen is. Zij denken 
daar alles te weten over het Wes
ten, en wij denken hier alles te 
weten over hen. Het zijn slechts 

vraagt hen wat ze zelf denken, er 
zal een vrede gesloten worden 
waar zij zelf niets mee te maken 
hebben." 

"Ik begrijp niet dat mensen hier de idee hebben 
dat ze de werkelijkheid leren kennen en weten 
wat er echt gebeurt als ze op televisie dagelijks 
naar het wereldnieuws kijken. Maar dat is alleen 
het decor, het theater. Wanneer de acteurs terug 
afgaan dan gebeuren er allemaal andere dingen 
en dat is mijn onderwerp: wat gebeurt er in het 
echte leven met de mensen? Wat is er gebeurd 
voor en wat gebeurt er na het opgevoerde 
theaterstuk? Als je dieper kijkt en de werkelijk-
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absurde clichés die ik heb willen 
nuanceren. Mijn vader in België 
en Hala's moeder in Damascus, 
wat weten zij van elkaar? Er zit 

een televisiescherm tussen hen in waar zij allebei 
aan hun eigen kant naar kijken. Als we de poor
ten ooit willen openkrijgen, zullen we moeten le
ren luisteren, luisteren, luisteren naar elkaar." 

Eric Goeman is redacteur van Markant 

Dit interview verscheen eerder in Markant-op 
14 oktober 1993. 

Lieve Joris, 'De poorten van Damascus'. Meulenhoff 
Amsterdam/Kritak Leuven, 1993. 274 blz., 
730 Bfr/f 36,50 



POËZIE 

Hans Groenewegen 

Plaatsbepaling 
Dichtbundels van Hugo Claus zijn 
overdonderende manifestaties van 
aanwezigheid. Met taalmacht 
maakt hij ruimte voor zijn stem. Zijn 
stem-zelf omvat taal- en beeldflar
den uit mythen en geschiedenis, 
brokstukken uit literatuur en dage
lijkse spraak. 
Er zijn erudiete artikelen geschre
ven waarin de herkomst wordt na
gegaan van alle flarden en brokken 
waaruit Claus' stem is samenge
steld. Daarin wordt ook onderzocht 
welke bewerkingen al die grond
stof van onze cultuur in het dichter
lijke produktieproces ondergaan 
heeft. Dergelijke artikelen zijn intri
gerende, imponerende, leerzame 
en bewonderenswaardige presen
taties van vakmanschap. Je kunt ze 
met veel genoegen en met enige 
moeite lezen. 
Op één vraag geven ze echter geen 
antwoord, hoewel de fascinatie die 
aan die vraag ten grondslag ligt, de 
drijfveer lijkt te zijn van de beste 
van die artikelen. Hoe komt het dat 
al die diversiteit in een stem samen
gebracht, toch in één samenbinden
de klankkleur of samenbindend rit
me staat waardoor we worden 
overweldigd en overtuigd, voor we 
het werk van de dichter helemaal 
hebben nagetrokken? Wie zich 
door poëzie laat aanspreken, wordt 
toch gefascineerd door het op het 
eerste gezicht onnavolgbaar eigene 
en onbegrijpelijke van de gedich
ten. Vaak blijken zelfs direct begrij
pelijke en navolgbare gedichten, 
tot een verwisselbare poëzie te be
horen, die zijn fascinatie snel ver
liest. 
De poëzie van Hugo Claus is onver
wisselbaar. Ik word er blijvend door 
gefascineerd ook al begrijp ik de 
teksten niet direct, ook al raken ze 
niet in de eerste lezing aan herken
bare emoties. Misschien hebben 
mensen een in al hun vezels uit
waaierend taalorgaan, dat verdooft 
en afsterft als het teveel van het
zelfde krijgt en zo onvoldoende ge
prikkeld wordt, en dat aangenaam 
begint te gloeien als er met 
vreemdeigen stem op wordt inge-
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sproken. 
Wie in een gedicht van Hugo Claus 
op zoek gaat naar de sporen van 
bronnen, wortels en voorbeelden 
doet eigenlijk het omgekeerde van 
wat de dichter heeft gedaan, in de 
hoop iets van het geheim van zijn 
verdichting te ontrafelen. De zoe
ker volgt de sporen die van het ge
dicht afleiden, in de hoop in de ver
strooiing in het wijdverspreidde 
culturele materiaal de eenheid van 
het gedicht te hervinden. Hij verwij
dert zich over die sporen van het 
gedicht weg om op zo'n afstand te 
kunnen staan, dat hij het geheel 
kan overzien en in een begrepen 
context kan inbedden. 

De dichter heeft echter de omge
keerde weg gevolgd. De sporen die 
uit de geschiedenis naar het heden 
Jopen, die mythen in ons heden
daagse denken trokken, die zijn 
liefdes en de lichamen van zijn lief
des in zijn eigen lichaam achterlie
ten, al die sporen leiden noodzake
lijk naar dit ene gedicht. Zij bunde
len zich als lichtsporen in deze ene 
tekst als in een brandpunt. Het ge
dicht verstrooit niet, maar in hem 
komen flarden en fragmenten sa
men. De tekst maakt wat afwezig is, 
aanwezig. Het gedicht wijst niet 
van zich af naar een werkelijkheid 
die steeds weer onder onze handen 
en ogen, in onze taal verdwijnt. In
halig is het gedicht, het haalt in taal 
de hele wereld naar zich toe. Hij 
maakt de wereld heftiger, feller, 
dichter aanwezig dan in onze ande
re verijlende ervaringen. 

Voor de dichter wordt zijn tekst een 
poging zijn plaats te bepalen. Langs 
welke lijnen kan hij de coördinaten 
benoemen die hem kenbaar aanwe
zig maken. Aanwezig maken in een 
mensenwereld waarin de mensen 
meer en meer verdwijnen. 

Met zijn gedichten maakt Claus zich 
een levenslustig, humoristisch, 
spottende, zelfcynisch, bitter, on
verschillig meedogend obstakel te
gen alle processen van verdwijning. 

In Claus' nieuwste bundel, De Spo
ren, staat het gedicht Paean voor 
Jan Hoet, dat ook plaatsbepaling 
zou kunnen heten. Een paean is een 
loflied of zelfs een overwinnings
lied. 
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Tegen de balans 
tegen de scholastiek en de rich
ting 
tegen de betere visies de beste 
concepten 
tegen de hart- en vaatkwalen 
van de metafysiek 
tegen de kunst die dient en ver
dient 

Naast de economie dat kwikzil
ver 
naast de dertien geopolitieke 
oorlogen per dag 
naast de brandende kwesties 
naast de abstractie in de jurk 
van het concrete 
naast de aarde die naar de klo
ten gaat zoals de dag 

Niettegenstaande de ziel die 
vuile dweil 
niettegenstaande de ziel dat 
onguur licht 
niettegenstaande de uiteindelij
ke einder 
niettegenstaande het narrig in
stinct dat gaten boort in de 
berg van de Sfinx 

Tussen de constructie van ge
beenten 
tussen de cognitieve mogelijk
heden 
tussen de zomerzotheid op de 
globale vuilnisbelt 
tussen twijfel en kwetsuur 
tussen de onmogelijke wezens 
die ons bevolken 

Met de onvolmaakte tijd 
met de ontwettelijke feiten 

Voor 
voor weinig 
voor het nachtelijke 
voor de verbijstering 
voor de slappe lach 
voor de voor in de klei die op • 
ons wacht. 
Hoor de goden blaffen. 

De plaatsbepaling wordt voltrok
ken in de bijwoorden aan het begin 
van de meeste regels. De laatste re
gel kunnen we ook apart lezen. Na 
de desolate plaatsbepaling van een 
mens, zijn 'de goden' hoorbaar, de 
machten die het leven van de men
sen willen bepalen. Maar blaffende 
goden bijten niet. 
Deze machteloze goden blaffen 
een mens aan, die stelling neemt te
gen de ideologie en de produkten 
van wat zo verheven 'de menselijke 
geest' genoemd wordt. Wereldbe-
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- schouwingen, politieke overtulgin
gen en concepten die voor andere 
geplaatst worden, ziekmakende fi
losofieën, alles wordt radicaal afge
wezen. 
De eerste strofe culmineert in een 
stellingname ten aanzien van het 
eigen métier, de kunst. De dichter 
verklaart zich tegen kunst die zich 
op de markt richt en gemaakt 
wordt om te verdienen en hij ver
klaart zich tegen een kunst die zich 
dienstbaar maakt, aan een zaak bij
voorbeeld of aan een filosofie. 
Voor hij zijn plaats vanuit een posi
tieve invalshoek definieert, ver
klaart hij in de tweede strofe dat de 
geschiedenis hem onverschillig laat. 
De bittere toon waarop hij formu-

....,. leert wijst erop dat het hem niet 
koud laat. Alleen hij staat er naast. 
De geschiedenis laat zich niets aan 
deze enkeling gelegen liggen. Hij 
staat naast de dagelijkse gang van 
zaken. Of het hem spijt? Hij laat in 
ieder geval boosaardig horen dat 
hij het weet. 
In de derde strofe, die middenin de 
laatste aankondigt, laat hij zien dat 
hij een plaats heeft, ook al wordt 
die van binnenuit ondermijnd. De 
zondige ziel en het weerspannig in
stinct zitten hem dwars. In de Oi
dipousmythe, die in veel van Claus' 
werk een belangrijke rol speelt, 
teistert een monster, half maagd 
half leeuw, de stad Thebe. Zij zit op 
een rots, geeft raadsels op aan 
voorbijgangers en verslindt wie 
haar raadsel niet kan oplossen. Oi
dipous raadt wie het wezen is dat 's 
ochtends op vier benen loopt, 's 
middags op twee en 's avonds op 
drie: de mens (baby, volwassene, 
oudere met stok). Het narrige in
stinct gaat aan het lot van de verou
derende mens voorbij. 
Waartussen bevindt de dichter zich 

';"' eigenlijk in het theater van het nor
male dagelijkse leven. Hij is zijn 
vlees om zijn geraamte, zijn lichaam 
dus, met alle zintuigen. Hij bevindt 
zich temidden van de de spelers van 
Shakespeare's lichtvoetige Midsum
mernightsdream (op het toneel van 
onze globe die in haar eigen afval 
stikt). 
En ondanks dat zijn stem de frag
menten tot een eenheid maakt, we
melt het daarbinnen van wezens. 
De korte strofe die volgt, kan gele
zen worden als de samenvatting 
van de voorafgaande strofen. 'Met 
de onvolmaakte tijd' vat het 'tegen' 
en 'naast' van het buiten van de we-

·.• relden de geschiedenis samen. 'Met 
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de onwettelijke feiten' vat het 
'niettegenstaande' en 'tussen' van 
het binnen van de individuele we
reld samen. 
Hij is voor weinig, zegt hij in de 
laatste strofe. Het nachtelijke sug
gereert in het werk van Claus het 
geslachtelijke. De voor is in zijn 
werk ook een woord voor het vrou
welijk geslacht. Zo spant hij een 
boog tussen seks en sterven. De 
'voor in de klei' is het graf waarin 
wij zullen verzinken. Eigenlijk blijkt 
de dichter in deze strofe voor het 
onuitsprekelijke te zijn. De liefde in 
de eerste regel wordt niet uitge
sproken. De verbijstering laat ons 
woordeloos, net als de alles onder
mijnende slappe lach. Ook de dood 
maakt ons sprakeloos. 
Toch, in dit beeld van de dood 
schuilt, zwanger van alle vrucht
baarheidsmythen, ook nog een 
beeld van leven. De voor in de 
akker wordt ingezaaid en het zaad 
sterft en draagt vrucht. Daar staat 
Claus voor. Laat de goden blaffen, 
laat de mensen redeneren. Deze 
vitaliteit gaat zijn gang, zonder 
daar wezenlijk door te worden aan
getast. Dat staat. Dat staat er. 

Hugo Clausen, Oe sporen, De 
Bezige Bij. 

POEZIE 
Hans Groenewegen 

Essayeren 
Essayeren zou ik willen omschrijven 
als: schrijvend verkennen. Enigszins 
onthecht van de methodische disci
pline ontstaat in het essay speel
ruimte voor taalverliefder formule
ren en daarmee voor een beweeglij
ker denken dat verrassende inzich
ten en uitzichten kan opleveren. 
Tegen de achtergrond van deze ver
wachting stellen de essays van de 
Utrechtse hoogleraar Franse letter
kunde Maarten van Buuren mij te
leur. Zij zijn helder, maar enigszins 
saai geformuleerd. Ze getuigen on
tegenzeggelijk van eruditie, maar 
niet van avontuurlijkheid. Wat ze 
toch lezenswaardig maakt is Van 
Buurens theoretisch opportunisme 
en zijn formidabel analytisch vermo-

gen waar het doordringen van poë
tische teksten betreft. Dat betekent 
dat het belang van deze publikatie 
vooral daarin ligt, dat eerder in tijd
schriften verschenen analyses van 
het werk van de dichters Hans Fa
verey en Gerrit Achterberg in boek
vorm toegankelijk is geworden. 
Van Buuren toont zich vooral ge
schoold in het brede spectrum van 
het in Frankrijk ontwikkelde 'struc
turalistische' denken. Hij laat zich 
echter niet in een denkrichting of 
een discipline binden. Hij neemt wat 
hij nodig heeft, laat schieten wat hij 
niet kan gebruiken. En als twee me
thoden die elkaar op theoretisch ni
veau uitsluiten, beide wat opleve
ren bij de analyse van een literaire 
tekst, laat hij de resultaten rustig 
naast elkaar staan. Beweeglijk blijkt 
hij dus wel. 
Beweeglijkheid is ook wat Van 
Buuren in literatuur boeit. Hij defi
nieert haar ook in dergelijke ter
men. In een essay over kitsch en lite
ratuur schrijft hij dat we ons haar 
moeten voorstellen .. als een spel 
waarin taalstereotypen van hun ver
starring worden ontdaan." Daar
mee heeft hij meteen gedefinieerd 
wat hij het maatschappelijk belang 
van literatuur acht. Zij grijpt vooral 
in in het gewone, lege taalgebruik 
en in verstarde denkpatronen. Zij 
zet elke consensus, die zich baseert 
op de vanzelfsprekendheid van de 
taalformules waarin ze worden uit
gedrukt, op het spel. 
Vanuit dit uitgangspunt krijgt elke 
literaire tekst een ongehoorde ur
gentie. Bovendien heeft elke serieu
ze lezing van zulke teksten daarmee 
bijna stilzwijgend een extra dimen
sie. Zo'n lezing gaat voorbij aan de 
maatschappelijke clichés waarin li
teratuur wordt teruggebracht tot 
de literator, en hun belang wordt 
uitgedrukt in verkoopcijfers. Zorg
vuldig lezen, dat wil zeggen ingaan 
op de beweging van de tekst, door
breekt de overheersende gewoonte 
in de literaire kritiek verhaaltjes na 
te vertellen en het oordeel 'goed' of 
'slecht' uit te spreken. 

Zorgvuldig lezen is wat Van Buuren 
doet in zijn essays over Hans Faverey 
en Gerrit Achterberg. In de beste 
tradities van de werkgerichte bena
dering ontragrammaticale en sym
bolische structuren. Daarbij worden 
zijn theoretische reservoires pro
duktief. Van Buuren weet hetgeen 
de verschillende methodes opleve
ren op overtuigende wijze met el-
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kaar in verbinding te brengen. Zijn 
eigen associatief vermogen en ge
voel voor de consequenties van het 
taalgebruik van de dichters voor de 
vorming van de betekenis, geven 
steeds de doorslag bij de keuze voor 
een bepaalde lezing. 
Met een grote kennis van de totale 
thematiek van het werk van de dich
ters steeds paraat, duikt hij diep af
zonderlijke teksten in. Zo blijft hij 
voor de lezer controleerbaar. Die 
krijgt niet alleen een zuiver beeld 
van de problematiek die bij de twee 
dichters aan de orde is, maar ook 
een inspirerende les in beweeglijk 
lezen. Volgens Van Buuren is de pa
radox een van de mogelijke midde
len om de verstarring in het dage
lijkse taalgebruik te doorbreken. 
Met die opvatting is dan tevens zijn 
interesse in het werk van Hans Fa
verey gemotiveerd. Zoals Van Buur
en laat zien is de paradoxale ineen
schuiving van leven en dood, bewe
ging en stilstand essentieel voor 
diens dichtwerk. De paradoxen zijn 
daarin zelfs geen verhulling van die
pe wijsheden meer, maar werkelijke 
'ongerijmdheden'. 
Van Buuren concludeert met be
trekking tot Favereys werk: 
.. Parmenides meende dat de doxai, 
dat wil zeggen de gevestigde me
ningen, een schijnwerkelijkheid 
creëerden. Het meest probate mid
del om die schijn te doorbreken was 
volgens hem de para-doxai, omdat 
zij de interne tegenstrijdigheden 
van het systeem aan het daglicht 
brachten. Paradoxen kunnen dus 
het beste worden beschouwd als 
systeem-krakers en dat geldt ook 
voor de poëzie van Hans Faverey. 
Zijn poëtische paradoxen treffen de 
taal en daarmee ook zichzelf: het 
zijn kamikazefiguren, die tegelijk 
met hun doelwit ook zichzelf opbla
zen." 
Als de rookwolken zijn opgetrok
ken, zou het zicht op verschillende 
werkelijkheden, die door de schone 
schijn van de heersende meningen 
aan het oog waren onttrokken, iets 
kunnen zijn verhelderd. Althans, 
dat is een gevolgtrekking die na 
deze conclusie van Van Buuren ge
maakt kan worden. 
Maar allereerst mogen we ons laten 
opvrolijken door de gedachte dat er 
niets vaststaat. 

Maarten van Buuren: Verschui
vingen, verdichtingen. Uitgeverij 
Querido. ISBN 90 214 5467 

58 

BOEKEN 

Joop Morriën 

Graa Boomsma 
en Indonesië 

In 1986 debuteerde Graa Boomsma 
als romanschrijver met een boek 
over de oorlog in Indonesië tijdens 
de jaren 1945-50: De idioot van de 
geschiedenis. Ik herinner me dat 
nog goed, omdat de presentatie 
plaats vond bij boekhandel Pegasus 
en Graa mij had gevraagd de redac
tie van De Waarheid, uit de tijd dat 
hij wekelijks literaire kritieken 
schreef en ik er als redacteur werk
te; wij spraken toen nogal eens over 
Indonesië. Nadat de Nederlandse 
politiek in 1949/50 met een politiek 
en militair debàcle eindigde, was 
het lange tijd stil en werd er gezwe
gen. Bij de presentatie in 1986 
merkte ik op: "Het laatste decenni
um lijkt de schaamte voorbij - er 
zijn bronnenpublikaties, dagboe
ken, studies en andere historische 
onderzoeken, al treft daarin soms 
ook nog wel iets door zijn onbe
schaamdheid. Romans zijn er niet 
zoveel en in dat opzicht is het ro
mandebuut van Graa over het leven 
van een dienstplichtige in Indonesië 
iets aparts -en - laat ik dat er maar 
meteen bij zeggen- naar mijn me
ning ook iets waardevols. Een paar 
keer terugkerend thema in de ro
man is verwoord in de zin: de oor
log is voorbij - de oorlog is begon
nen. Het was dan ook een merk
waardige situatie. ledereen was op
gelucht dat Duitsland én Japan wa
ren verslagen, maar de Nederlandse 
regering begon nog met een gewa
pend optreden tegen het Indonesi
sche volk: een idioterie van de ge
schiedenis. 
De Nederlandse regering wilde de 
Indonesische Republiek niet erken
nen en Nederlandse dienstplichti
gen werden uitgezonden om er een 
eind aan te maken. Er had een gro
te misleidingscampgagne plaats en 
autoriteiten en legerstaf probeer
den een sfeer te scheppen van het 
meeleven "met onze jongens over
zee". 
Het viel voor de anti-koloniale 
krachten niet meer daar tegenin te 
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gaan en de werkelijkheid te ver· 
breiden. Pers, radio en polygoon
filmjournaals schiepen in het alge· 
meen, met als uitzondering onder 
de dagbladen vooral De Waarheid, 
een bedrieglijk soort soldatenro
mantiek. De euforie kwam niet al
leen tot uitdrukking in artikelen 
van oorlogscorrespondenten, maar 
ook in boeken, die titels kregen als: 
Kerels van de daad - Soldaat over
zee- Gevecht in de rimboe- Met de 
mariniersbrigade in Oost-Java. 
Vandaag hebben we de presentatie 
van een echt andere roman, waarin 
door de belevenissen van dienst· 
plichtig soldaat Kers een werkelijk 
beeld van de jaren 1945-50 wordt 
gegeven en gebeurtenissen vanuit 
diens ontwikkeling worden ge- • 
zien." 

Graa Boomsma droeg de roman op 
aan zijn vader, de auteur had daar· 
voor redenen, die niet aan de open
baarheid werden prijsgegeven. Dui
delijk was wel, dat zijn vader als 
dienstplichtige in Indonesië was ge
weest en dat hij door zijn verhalen 
zijn zoon een gevoel van betrok
kenheid had gegeven. Zonder de 
vader zou de roman niet zijn ge
schreven, zoals hij werd geschreven . 
Meer nog dan bij zijn debuut, 
schreef Graa Boomsma bij de her· 
ziene versie van de roman, die in 
1992 onder de titel De laatste ty
foon verscheen, over gevechten en 
wreedheden, die zijn vader had 
meegemaakt en waarschijnlijk zelts 
begaan. Het boek kreeg nu als op· 
dracht mee: "Ter nagedachtenis 
aan mijn vader 1925-1977" (1). An
ders dan bij het debuut, waarin een 
anonieme verteller het verhaal 
deed, is bij De laatste tyfoon con
creet de zoon zelf op zoek naar zijn 
vader en diens belevenissen. 
Ik heb, zoals ik in 1986 ook al had •· 
gezegd, de jaren 1945-50 zelf mee
beleefd- eerst vanaf 1946 als ANJV· 
er en redacteur van De Waarheid, 
en ik herken daardoor het begin 
van beide romans, zoals de onrust 
en de algemene staking in septem· 
ber 1946 in Amsterdam tegen de 
troepenzendingen. En later, vanaf 
1948, als dienstplichtig hospik èn 
tegenstander van de Nederlandse 
politiek in Indonesië, al lag mijn be
levingswereld meer bij voorlichting 
naar Nederland, protest en het bij
eenhouden van de dienstplichtige 
ANJV-ers. De laatste tyfoon en Graa 
Boomsma zijn momenteel in het 
nieuws omdat begin oktober 1993 
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- de advocaat-generaal van het Ge
rechtshof in Leeuwarden vervol
ging eiste naar aanleiding van zijn 
uitspraak in een interview met Het 
Nieuwsblad van het Noorden van 6 
maart 1992(!). De journalist teken
de in dit interview op: "Kort na de 
oorlog schreven de communisten: 
"Maak van onze jongens geen SS
ers. Ik denk dat dat weerspiegelt 
wat er aan de hand was. Ze waren 
geen SS-ers, nee, ook al konden ze 
door de dingen die ze deden er wel 
degelijk mee worden vergeleken. 
Maar ze werden ertoe gedreven. 
Schoten ze niet, dan liepen ze kans 
door een meerdere te worden neer
geschoten. Befehl is Befehl, de on
dergeschiktheid is de ziel van de mi-

..,._ litaire dienst. Zoiets raak je nooit 
meer kwijt." 
Boomsma doelt met deze woorden 
op een uitgave van het ANJV-blad 
EEN. Zij komt ook in zijn roman kort 
voor in een briefje, op zijn verzoek 
door zijn moeder geschreven. Zij 
zegt toen niet van dat blad en niet 
van de "Schoonhovenjongens", die 
weigerden naar Indonesië te gaan, 
te hebben geweten. 
De titel boven het artikel in EEN 
was bedacht door toenmalig ANJV
voorzitter Marcus Bakker, de sol
daat Ratio Koster werd gearres
teerd omdat hij het blad in de ka
zerne in zijn bezit had en verspreid
de. Bij de discussie over het zoge
noemde "excessennota" in 1969 
bracht Marcus Bakker het voorval in 
de Tweede Kamer in herinnering. 
Hij zei: "In dat blad stond een op
roep met de kop "Maak van onze 
jongens geen SS-ers". Daarin wer
den de feiten over Zuid-Celebes en 
over de wandaden van Westerling, 
van de Turk zoals hij toen heette, 
weergegeven. Ik vraag even de aan
dacht voor de titel van die oproep. 

'""' De titel was niet: Onze militairen 
zijn SS-ers. Verantwoordelijke spre
kers van onze partij hebben datge
ne wat er in Indonesië gebeurde 
nooit als nazi-dom bestempeld of 
willen bestempelen. Wie het ver
schil tussen Auschwitz, Hitier en het 
in de loop der eeuwen gegroeide 
Nederlandse koloniale optreden uit 
het oog verliest. is ieder politiek on
derscheid kwijt. Het ergste is dat hij 
daarmee het nazi-dom releveert en 
de weerstand tegen het fascisme, 
als het zich voordoet, ontwapent. 
Dat geschrift, waarvoor Ratio Kos
ter werd gearresteerd, was een op
roep om van onze jongens geen 
SS-ers te laten maken, om te verhin-
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deren dat zij die geest zouden krij
gen. Die jongeman werd wegens 
het in bezit hebben van dat tijd
schrift door de krijgsraad veroor
deeld tot drie jaar gevangenisstraf, 
doch in hoger beroep vrijgesproken 
nadat hij zestien maanden in voor
arrest gezeten had." (2). 
Nadrukkelijker dan in de eerste ver
sie is de vader aanwezig en dit boek 
heeft als opdracht meegekregen 
"Ter nagedachtenis aan mijn vader 
1925-1977". Soms strijden naar mijn 
gevoel in het gemoed van Graa 
Boomsma twee Graa's om de voor
rang: zijn politiek bewuste ik, die 
zo exact mogelijk het verhaal van 
de Indonesische vrijheidsstrijd wilde 
vertellen en Sukarno, Hatta en Beel 
onder eigen naam liet verschijnen. 
En zijn literdire ik, die de emoties 
van Kerst, de naam dus waaronder 
zijn vader wordt aangeduid, en zijn 
vriendin, later vrouw Zwaantje, zo 
zuiver mogelijk tot leven wilde 
brengen. Het boek leest vlot weg, al 
wordt het op sommige momenten 
wel nadenken als je niet zo in de ln
donesiëpolitiek uit die jaren thuis 
bent. 
De sympathie van de schrijver ligt 
bij de Indonesische vrijheidsstrij
ders, maar in zijn filosofieën is er 
eerder sprake van een algemene 
aanklacht tegen de oorlog. Indone
sische en Nederlandse jongeren lij
den onder het geweld, echter opge
roepen door het feit van de onte
rechte Nederlandse aanwezigheid. 
Kers kan zijn thuiskomst niet aan, 
de verandering naar het rustige Ne
derland na de drank, de vrouwen, 
de wandaden in de Indonesische 
oorlog. Indonesië blijft door zijn 
hoofd spoken. In het interview met 
het Nieuwsblad van het Noorden 
zegt Graa Boomsma, dat zijn vader 
door de uitzendingen van Achter 
het Nieuws (VARA) in 1969 over 
gruwelen, excessen en misdaden de 
schellen van de ogen vielen. Later 
kwamen er de beelden over de 
Vietnamoorlog bij. Je zou kunnen 
zeggen, dat Kers kennelijk lijdt aan 
een Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD). zoals dat voor duizenden 
oud-militaire Indonesiëgangers het 
geval is. Drs J.W. van Needen, vele 
jaren werkzaam bij de afdeling ge
dragswetenschappen van de Ko
ninklijke Landmacht, houdt zich 
veel met de ontwikkeling van het 
"veteranenprobleem" bezig. In 
1989 verklaarde hij, dat PTSD wordt 
gekenmerkt door 4 groepen van 
verschijnselen en wel traumatische 
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ervaring, uitingen van herbeleving 
en van ontkenning en verhoogde 
prikkelbaarheid. Uit de hulpverle
ningspraktijk aan Indonesië-vetera
nen blijkt, dat bij hen vooral zinge
vingsproblemen een grote rol spe
len, zoals "wat had het allemaal 
voor zin" en "waar was het voor 
nodig?". Vooral voor hen, maar ook 
voor alle andere Indonesië-vetera
nen is de wijze waarop met het 
vraagstuk van de militaire acties en 
van de oorlogsmisdrijven wordt 
omgegaan, als het strooien van 
zout in de wonden, aldus Van Nee
den. Hij suggereerde, dat een harde 
confrontatie met de werkelijkheid 
in het belang van de veteranen kan 
zijn . 

Gebeurtenissen als de visumaan
vraag van Poncke Princen of de pu
blicatie van kritische studies of arti
kelen (bijvoorbeeld dr. L. de Jong 
een aantal jaren geleden of de ro
man van Graa Boomsmal leiden tot 
oplaaiende emoties of felle uitin
gen. Het debat lijkt dan een debat 
te worden over het gedrag van 
"de" soldaat. Politieke wandaden 
en militaire gruwelen zijn echter in 
voorkomende gevallen van bovenaf 
zo niet gestimuleerd, dan toch toe
gelaten en feitelijk goedgekeurd 
(het nalaten van een strafvervol
ging van Westerling). De regering 
en een meerderheid van het parle
ment namen indertijd wel de ver
antwoordelijkheid meer dan hon
derdduizend jongeren overzee te 
zenden, maar kropen weg voor hun 
verantwoordelijkheid toen het ko
loniale avontuur was mislukt. 
Dit jaar verscheen Bersiap, een bun
deling van Nederlandse en Indone
sische verhalen over de jaren 1945 
tot 1950. (3) In een voorwoord 
schrijft de samensteller, Joop van 
den Berg, dat de Indonesische sol
daat één ding voor had op zijn Ne
derlandse tegenstander. Hij was -
hoe slecht ook bewapend en ge
traind - bezield van een ideaal: de 
vrijheid van zijn vaderland. Een va
derland, dat ruim drie eeuwen in 
handen van Nederland was ge
weest. Het langste verhaal in de 
bundel is van K. van Langeraad, De 
overdracht. Als onderofficier be
schrijft hij de wijze waarop hij en 
zijn compagnie op een buitenpost 
de dag, waarop de souvereiniteits
overdracht aan Indonesië plaats 
vond, beleefden. De militairen be
grepen het niet, ondergingen het 
als een "kwetsende gebeurtenis" 



en een "pijnlijke affaire", voelden 
zich jarenlang gebruikt. De autori
teiten lieten na uitleg te geven. De 
onderofficier ontving die dag via de 
ordonnans een telegram. "Het be
vatte- nogmaals- de mededeling, 
dat op deze dag de uiterste tact je
gens de bevolking betracht moest 
worden en tevens, dat wij slechts 
ongewapend, doch in groepen en 
liefst per auto buiten de bewaakte 
plaatsen mochten komen. Het tele
gram zei niet, dat de officieren op 
deze dag de uiterste tact jegens de 
troep moesten betrachten, nu na 
vier jaar van guerrilla het gezag 
over zestig miljoen Indonesiërs in 
handen kwam van de Republikeinse 
leiders". 
De militairen zijn aan hun lot over
gelaten en een geruchtmakend 
deel, dat de nederlaag niet kan ver
kroppen en niet wil begrijpen, 
zoekt het bij het verkeerde eind. 
Het kan dat blijven doen, zolang 
een Nederlandse regering niet tot 
de erkenning komt, dat de militaire 
acties fout zijn geweest en de troe
pen niet uitgezonden hadden mo
gen worden. 

(1) Graa Boomsma: Oe laatste ty
foon. Uitg. Prometheus, Amster
dam. 175 p. f 29.90 

(2) Oe nota "betreffende het archie
venonderzoek naar gegevens 
omtrent excessen in Indonesië 
begaan door Nederlandse militai
ren in de periode 1945-1950" 
werd in 1969 uitgebracht door de 
regering De Jong, als reactie op 
de beroering die na de VARA-uit
zendingen en met name ook uit
latingen van Prof. Hueting was 
ontstaan. 

(3) Bersiap, Nederlandse en Indone
sische verhalen. Samensteller 
Joop van den Berg. Uitg. BZZTOH, 
's-Gravenhage. 159 blz. f 25,-. 

BOEKEN 
Jas van Dijk 

Jongeren en 
politiek 

Mensen worden politiek actief als 
het om een onderwerp gaat waar 
ze zelf wat mee te maken hebben, 
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als ze effect verwachten en als er 
een geschikte organisatievorm aan
wezig is. Dit werd zo'n twintig jaar 
geleden opgeschreven in een blad 
voor opbouwwerkers, een beroeps
groep waar je nog maar zelden iets 
van hoort. Het staat nu weer te le
zen in de inleiding op een onder
zoek naar de resultaten van een 
aantal experimenten die tot doel 
hadden jongeren meer bij het ge
meentelijk beleid te betrekken. Po
litieke participatie in de jaren '90: 
kan dat nog wat worden? 
Na alle klaagzangen over de gerin
ge politieke betrokkenheid van jon
geren levert dit boek enkele inte
ressante inzichten op, niet geheel 
nieuw misschien, maar, met het oog 
op de komende verkiezingen waard 
om nog eens over na te denken. Er 
zijn in elk geval twee belangrijke 
argumenten uit te halen om het ge
sputter over ongeïnteresseerde, cal
culerende, consumerende jongeren 
te bestrijden. 
Het eerste argument kan het best 
duidelijk gemaakt worden als je de 
vraag omkeert: is de politiek geïn
teresseerd in jongeren? Nauwelijks, 
dus. Met name is er het probleem 
van de politieke en ambtelijke cul
tuur die een gezonde communica
tie met jongeren in de weg zit. Van 
jongeren wordt doorgaans ge
vraagd zich aan te passen aan een 
bureaucratische manier van denken 
en werken die juist jongeren zeer 
vreemd is. Ambtenaren en politici 
zetten, uitzonderingen daargela
ten, geen stap in de richting van de 
jongeren. Met het gevolg dat 
slechts een handjevol doorzetters in 
gesprek bi ij ft, ten koste overigens 
van de relatie met de achterban. Op 
het stadhuis heersen nogal wat 
vooroordelen tegen politieke parti
cipatie (er zou sinds de jaren zeven
tig niemand meer in geïnteresseerd 
zijn) en die van jongeren in het bij
zonder. Er wordt te weinig geïnves
teerd in goede relaties met de bur
gers. De informatie die burgers no
dig hebben om een rol te spelen in 
de besluitvorming is niet goed toe
gankelijk en de organisatie van pro
jecten waar jongeren in kunnen 
participeren is ondoorzichtig. Kort
om: er is in elk geval een probleem 
in het functioneren van de overheid 
en zolang daar niets aan wordt ge
daan zullen we nooit zuivere uit
spraken kunnen doen over de mate 
waarin jongeren in de publieke 
zaak geïnteresseerd zijn. 
Is er wat aan te doen? De onderzoe-
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kers van de experimenten in een haë 
twaalftal Nederlandse gemeenten de 
noemen: het werken met gediffe- Ros 
rentiëerde doelgroepen, het aan- ger 
bieden van gevariëerde vormen van spe 
participatie, het inbouwen van een sch 
stukje educatie en ondersteuning ke 
door jongerenwerkers. Maar als je i• 
eerste noemen ze: serieuze commu- act1 
nicatie. aar 

ten 
Dat brengt ons op het tweede argu- pri< 
ment tegen de veelgehoorde kreet ger 
over a-politieke jongeren. Worden kor 
jongeren door de politiek en de ger 
ambtenarij wel serieus genomen? hec 
Wat heeft de politicus/ambtenaar vea 
jongeren nou eigenlijk te bieden? spn 
Wat mogen jongeren in de praktijk ze 
doen? Vrijblijvend hun mening ge- "' Pas 
ven? Een advies geven waar de ge- ech 
meente in elk geval serieus op re- bij 
ageert? Deelnemen aan overleg? en : 
Meebeslissen? Er zijn veel vormen bur 
van participatie met een wisselende aar 
betrokkenheid. Uit de experimen- gar 
ten zou men kunnen opmaken dat litiE 
hele concrete projecten (jongeren-
accomodaties b.v.) meer succes heb- Jon 
ben dan deelname aan een commis- sla~ 

sie met een hoge status doch een tie~ 

bureaucratische opdracht. Maar in lok 
het algemeen zou men wel kunnen Uit' 
zeggen dat nergens blijkt dat jon- Ne< 
geren het onaantrekkelijk vinden Ha< 
om samen met de gemeente iets tot 
stand brengen, waar men zelf 
waarde aan hecht. Als ze daartoe in 
de gelegenheid gesteld worden, 
tenminste. En daar zit het pro-
bleem. 
De experimenten hadden als uit
gangspunt ongeveer dit: actief bur-
gerschap moet geleerd worden en I 
leren gaat het best door doen. 
Maar hoe vaak worden jongeren in 
de gelegenheid gesteld daadwerke- [ 
lijk iets mee aan te pakken? Hoe-
veel gemeenten in Nederland inves- Het 
teren in dit leerproces? De waarde We 
van de experimenten zit 'm vooral te , 
in het feit dat jongeren hier, anders me1 
dan gewoonlijk, daadwerkelijk bij naL 
de politiek worden betrokken. In de · 
plaats van alleen maar gevraagd te In E 

worden een mening te geven over (191 
iets wat anderen (de "beroeps") Roe 
doen, maar waar je in veel gevallen ont 
geen touw aan vast kan knopen. "Eu 
Jongeren wordt regelmatig ge- hoc 
vraagd zich "politiek te uiten" in al- ren 
Ierlei opiniepeilingen. Onlangs b.v, tre< 
was er weer zo'n onderzoek: wie is in < 
het populairste Tweede Kamerlid? laa1 
Enkele jongere Kamerleden presen- cial 
teerden zich met een minimaal ver- der 



haaltje en een foto in sporttenue en 
1 _.. de jongeren mochten roepen. Paul 

Rosenmöller won. De politieke jon
gerenorganisaties in wier naam dit 
spel werd gehouden moesten zich 
schamen. Heeft dat iets met politie
ke betrokkenheid te maken? Neem 
ie jongeren zo serieus? Als dit soort 
acties de trend aangeeft, terwijl 
aan de andere kant jongerenrech
ten en -belangen onderaan op de 
prioriteitenlijst komen, kunnen we 
gemakkelijk voorspellen dat de op
komst bij de verkiezingen weer la
ger zal zijn dan bij vorige gelegen
heden. Zo lang jongeren op het ni
veau van spelletjes worden aange
sproken mag je niet verwachten dat 
ze serieus politiek actief worden. 
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"? Pas als politici en ambtenaren er 
echt werk van maken om jongeren 
bij de publieke zaak te betrekken 
en zich verder bereid tonen om hun 
bureaucratische cultuur daarvoor 
aan te passen ontstaat er een uit
gangspunt voor daadwerkelijke po
litieke participatie. 

Jongeren doen mee aan beleid; ver
slag van een onderzoek naar poli
tieke participatie van jongeren op 
lokaal niveau 
Uitgeverij van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Den 
Haag, 1993, f 27,50 

BOEKEN 
Nico Schouten 

Europa en de 
Derde Wereld 

'-" Het kolonialisme heeft de "Derde 
Wereld" diepgaand beïnvloed. Gro
te economische en sociale proble
men hangen nog hedentendage 
nauw samen met ontwikkelingen in 
de "Eerste Wereld". 
In een overzicht over twee eeuwen 
(19e en 20e) tracht prof. dr. Ger van 
Roon voor een breed publiek de 
ontwikkelingen in de Aula-pocket 
"Europa en de Derde Wereld" in 
hoofdlijnen te schetsen. Het refe
rentiepunt voor Van Roon is het op
treden van vier stagnatieperioden 
in de internationale economie. Hij 
laat zien hoe deze perioden tot so
ciale en politieke veranderingen lei-

·.• den die tot op zekere hoogte (met 
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vertraging) parallel lopen met de 
economische conjunctuur. 
De eerste periode loopt van 1816 
tot 1850.1n die tijd groeit op grond 
van stagnatie in de economie- af
zetproblemen voor industriële pro
dukten en prijsdaling van tropische 
produkten op de Europese markt -
belangstelling voor verdergaande 
kolonisatie dan alleen het hebben 
van handelsposten aan de kusten 
en wat plantages. Ook kunnen so
ciale problemen in Europa wat ver
licht worden door de emigratie van 
werklozen. Op nog grotere schaal 
gebeurt dit tussen 1873 en 1896, de 
tweede stagnatieperiode. De kolo
niën krijgen dan gecentraliseerde 
bestuursapparaten. 
In de derde periode, tussen 1913 en 
1946, leidt de stagnatie tot zulk een 
omvangrijke verpaupering dat so
ciale en nationale bewegingen het 
koloniale systeem aan het wanke
len brengen. 
De vierde periode begint ongeveer 
in 1965 en schijnt, als ik het goed 
begrepen heb, nog door te lopen. 
In deze periode zijn de koloniën in
tussen wel zelfstandige staten ge
worden, maar economisch nog erg 
afhankelijk gebleven. Dat drukt 
zich uit in de enorme toename van 
de schulden. In de politiek wisselen 
staatsgrepen en demokratiserings
bewegingen elkaar in golven af. 
Van Roon behandelt een en ander 
uiteraard veel uitvoeriger dan in 
een bespreking mogelijk is. Het in
teressante van het boek is dat dui
delijk zichtbaar wordt dat de con
junctuurgolven wereldwijd werken 
en dat tegen de gangbare opvat
ting in grote depressies al beginnen 
in de Derde Wereld en niet pas op 
een beurs in Londen of New York. 
Ook heeft Van Roon oog voor de 
enorme omvang van de verpaupe
ring die de conjunctuurgolven te
weegbrengen. 
Eigenaardig is het wel dat nergens 
in het boek over 'kapitalisme' ge
rept wordt en dus ook niet de vraag 
opgeworpen wordt in hoeverre de 
stagnatie en de sociale gevolgen in
herent zijn aan de kapitalistische 
produktiewijze die in de behandel
de eeuwen in de Eerste en de Derde 
Wereld overheersend is geworden. 
Daarom hangen zijn aanbevelingen 
in het laatste hoofdstuk in de lucht. 
De door hem geprezen mondiale 
ontwikkelingsstrategieën van VN
commissies gaan immers voorbij 
aan de grondslag van de huidige 
economische en politieke machts-
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verhoudingen. 
Er valt in detail van alles op te mer
ken over de keuze en de belichting 
van politieke gebeurtenissen die 
worden vermeld. Het is duidelijk 
dat de beschrijving in vogelvlucht 
van de politieke ontwikkelingen in 
tientallen landen een hachelijke 
zaak is. Het gaat bij Van Roon 
hoofdzakelijk om een illustratie bij 
het algemene thema, de samen
hang van de internationale econo
mie. Het historisch overzicht moet 
de lezers helpen een "Eurocentri
sche blik" (eigenlijk Westeurocen
trische blik) te overwinnen, dus om 
te begrijpen waarom mensen uit de 
Derde Wereld zo vaak anders tegen 
de dingen kunnen aankijken dan 
westerlingen in hun bevoordeelde 
positie. 
Niettemin hier enkele punten van 
kritiek: 
1. De verstrengeling van belangen 
tussen economische machthebbers 
in beide werelden komt weinig uit 
de verf. 
2. Van Roon schrijft kritiekloos dat 
Latijns-Amerika thans de schulden
crisis te boven is. Dat geldt alleen 
de afbetaling van de rente. De 
schuldslavernij gaat door. 
3. De woordkeus verraadt een zeke
re afstandelijkheid tegenover radi
kale volksbewegingen. Zo laat Van 
Roon op pag. 227 opstandelingen 
hun tegenstanders vermoorden en 
koloniale machthebbers hun tegen
standers doden. Waarom niet an
dersom? 
4. De voorbeelden tonen een zeke
re bevangenheid door het anti
communisme. Zo heeft de schrijver 
het over een "mislukte communisti
sche staatsgreep" in Indonesië in 
1965, terwijl dat gewoon een leu
gen was voor Soeharto ter recht
vaardiging van zijn staatsgreep en 
daaropvolgende massamoord. Ook 
wordt de verwoestende rol van 
anti-communistische bewegingen 
niet gemeld. Noch die van Renamo 
in Mozambique en Unita in Angola, 
noch die van de VS in Vietnam. 
Niettemin is het boek lezenswaar
dig voor hen die vooral een globaal 
overzicht willen hebben en geïnte
resseerd zijn in de invloed van we
reldwijd werkende conjunctuurgol
ven. 

Europa en de Derde Wereld 
Ger van Roon, Uitgeverij het Spec
trum (Aula 240), f 39,90 
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