


4-15 Noraal en fatsoen 
Zinloos geweld, criminaliteit en rijden door roodlicht: 

Nederland verloedert, zo luidt de diagnose. Een 

socioloog, een psycholoog, een pedagoog, een filosoof 

en een econoom gaan op zoek naar de bronnen van het 

grote onbehagen. 

i8 Het aeweten 
van de economÎe 

De in India geboren Amartya Sen kreeg vorig jaar 

de Nobelprijs voor economie. Een econoom die 

het westerse materialisme bekritiseert en 

geïnteresseerd is in mensen. 

JO Voor een IÎnks Europa 
Begin juni zijn de verkiezingen voor het 

Europarlement. Een gesprek met Joost Lagendijk, 

de lijsttrekker van Groenlinks, en Max van den 

Berg, de nummer één van de PvdA, over Europese 

identiteit, de euro, corruptie en asielbeleid. 
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Teveel vrijheid en teveel 

gelijkheid? Nee, zegt Paul 

Schnabel, directeur van 

is niet ludiek 
het SCP, we moeten alleen leren er mee om te gaan. 

Een gesprek over beheersing en de zoektocht naar nieuwe 

omgangsvormen. 

Radbout Engbersen en Jelle van der Meer 

Het Nederlandse vingertje zwaait weer, 
maar nu niet naar het buitenland. Het eigen 
gedrag ligt onder de loep en we debatteren 
gretig over moraal en fatsoen. Hoe gedraag 
ik me in het openbaar? Welke normen en 
waarden geven we aan onze kinderen 
door? In welke mate dienen nieuwkomers 
zich aan te passen aan onze cultuur? Vragen 
die bij uitstek kunnen worden voorgelegd 
aan Paul Schnabel, zo ongeveer society 
watcher van beroep. Schnabel (50) is direc
teur van het Sociaal en Cultureel Planbu-

reau (SCP) en hoogleraar geestelijke ge
zondheidszorg aan de Universiteit Utrecht 
en publiceert veelvuldig op het brede ter
rein van maatschappelijk welzijn. 

Heeft u zich wel eens onfatsoenlijk gedragen? 
'Vast wel. Ik kon redelijk scherp zijn. Zo 
ben ik opgevoed en dat neem je over. Tot
dat ik merkte dat ik mensen kwetste. Ik heb 
het afgeleerd. Dat wil zeggen: ik heb ge
leerd om me te beheersen.' 
Het woord beheersen staat centraal in het 
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verhaal van Schnabel. Grotere vrijheid en 
gelijkheid vragen om een ingebouwde cor
rectie en daar gaat het mis. Schnabel. 'Ge
lijkheid is een heel belangrijke waarde ge
worden. Dat is mooi, maar de foute kant 
is dat mensen zich snel aangevallen voelen 
in hun gelijkheid. Dat zie je gebeuren als 
mensen worden gecorrigeerd, door politie 
of de trambestuurder. Dat leidt tot agres
sie die wordt beargumenteerd met: "ik laat 
niet over me lopen", "wat verbeeld je je 
wel". Gelijkheid blijkt geen eigen grenzen 

s 
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Vrouwen kunnen er bij lopen 

te kennen. Zo is het ook met vrijheid. Vrij
heid vraagt controle. Waar vrijheden wor
den toegestaan worden die genomen. Nie
mand koopt meer een kaartje in de tram 
als er geen conducteur meer is.' 

Teveel vrijheid en teveel gelijkheid en de jaren 
zestig en zeventig krijgen de schuld. 

'Het gaat niet om teveel. Er was en is een 
streven naar realisering van de verlich
tingsidealen die al heellang tot ons erfgoed 
behoren. In de praktijk zien we dat daar 
nadelen aan zitten. Het is net als met het 
economisch liberalisme. De theorie van 
Adam Smith is prachtig, maar wel in theo
rie. In de praktijk blijkt het een hardvoch
tig, oneerlijk en zelfzuchtig systeem. Kijk 
naar het verwilderde kapitalisme in Rus
land. Dat betekent niet dat het systeem 
fout is, maar dat het vraagt om checks and 
ba/ances. Dat geldt ook voor het verlich
tingsideaal. Er zitten conflicten ingebakken 
in dat concept, die zichtbaarder worden 
naarmate het concept belangrijker wordt. 
Vrijheid en gelijkheid kennen geen eigen 
grenzen. Die zullen we dus op de een of 
andere manier moeten inbouwen. Je zou 
kunnen zeggen dat er achter vrijheid en ge
lijkheid nog een waarde zit die we nu even 
niet zo in het zicht hebben. Die kennelijk 
nog belangrijker wordt gevonden dan de 
principes van vrijheid en gelijkheid. En dat 
is misschien wel het principe "wat gij niet 
wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander 
niet".' 

Dat is de bijbel. 
'Niet alleen de Bijbel. Je komt het ook bij 
Habermas en Rorty tegen. De vaardigheid 
je te kunnen verplaatsen in een ander is 
een fundamentele menselijke deugd, waar
van je je afvraagt of die voldoende in de op
voeding wordt overgedragen. Wellicht was 
die vaardigheid vroeger te extreem ont
wikkeld. Nu zie je dat mensen erg snel ge
krenkt zijn als anderen niet met hen reke
ning houden, terwijl ze zelf heel weinig ge
neigd zijn met een derde rekening te hou
den. Ik was het eens met de socioloog Zij
derveld die in januari in NRC Handelsblad 
schreef dat die taart in het gezicht van mi
nister Zalm niet zomaar een grapje is. Dat 
is een hele bewuste manier van iemand 
vernederen. Verplaats je in zijn positie en 
het is gruwelijk wat daar gebeurde.' 

Zalm vertegenwoordigt de macht. 
'Daartoe gelegitimeerd door ons allen. Hij 
heeft zich zelf daar niet neergezet, wij heb
ben hem uitgenodigd. Het gaat hier om ge
drag dat ook bijvoorbeeld in de cabaret
wereld standaard is geworden: de verne
deringsstrategie.' 

Onfatsoen heeft toch ook nut? Prikkelen, men-

op een manier die 
zeer zelfbewust en 

erotisch is, maar het 

is géén uitnodiging. 

E.n de meeste mannen 
verdragen dat het 

geen uitnodiging is. 

sen van hun voetstuk halen, mensen op andere 
gedachten brengen .... 

'Dat is de legitimatie. Maar ik kijk er naar 
met de vraag: wat betekent dat nou voor 
het slachtoffer.' 

Twintig jaar geleden was zo'n taart ludiek, nu is 
het onfatsoenlijk. De socioloog Cas Wouters 
zegt dat in de jaren zestig en zeventig het maat
schappelijk protest gericht was tegen de geves
tigde orde, nu is het gericht tegen de bedreigin
gen van de orde. 

'Moreel gesproken vind ik dat niet interes
sant. Ik vind interessant: hoe zou ik het vin
den als mij dat werd aangedaan? En boven
dien, ook toen was het niet ludiek. De Ac
tie Tomaat - om maar eens iets vergelijk
baars van toen te noemen - is een klap ge
weest waar veel auteurs nooit overheen 
zijn gekomen.' 

Renate Dorrestein bekritiseerde Pau/ de Leeuw 
en Youp van 't Hek voor hun onbeschoftheid en 
legde de link met zinloos geweld op straat. 

'Paul de Leeuw vind ik tamelijk onschuldig. 
Youp van 't Hek is veel agressiever. De 
buurvrouw is altijd een "kutbuurvrouw". 
Alles wordt door hem negatief gelabeld. 
Het is de tactiek van de vernedering en de 
minachting en jezelf daarboven zetten. 
Maar ik leg geen link. Ik zeg niet: het leidt 
tot geweld. Ik zeg: op een heel gebied zien 
we manifestaties van hetzelfde. Ik zie het 
cabaret. Ik zie hoe gezagdragers bejegend 
worden. Ik zie hoe ouders hun kinderen 
benaderen. 
Ouders accepteren het vrijwel niet meer 
dat iemand hun kind corrigeert. Niet van 
de docent, niet van de agent, niet van de 
conciërge en niet van de buurman. Kinde
ren zien dat. Kinderen zijn gewetenloze 
weters. Ze weten dat ze heel ver kunnen 
gaan zonder de solidariteit van hun ouders 
te verliezen. Vroeger hadden ouders een 
bondje met andere volwassen. Als ik vroe
ger een tik kreeg was de reactie van mijn 
moeder: "dan zul je het er wel naar ge
maakt hebben". Dat gebeurt niet meer. 
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Daardoor is het moeilijker geworden om 
gezag uit te oefenen.' 

In de opvoeding moeten we duidelijk maken dat 
toch niet iedereen gelijk is? 

'Dat betekent dat we duidelijk moeten ma
ken dat je rekening dient te houden met 
gevoelens van anderen. Wat ik wil zeggen 
is dat de incidenten van de laatste tijd de 
extremen zijn op een glijdende schaal. En 
het heeft met dit soort dingen te maken: 
dat ouders met kinderen een gevecht moe
ten leveren om gezag uit te oefenen, dat 
ouders niet meer de gezagsuitoefening 
door anderen op hun kinderen accepteren. 
Dat tegelijkertijd van gezagsuitoefenaren 
enorme inschikkelijkheid verwacht wordt. 
Als één groep geleerd heeft met krenkin
gen om te gaan, is het de politie. Overigens 
geldt dat ook voor onderwijzers en huis
artsen. Zij moeten enorm veel incasseren · 
in een cultuur die zegt dat je niets van een 
ander moet accepteren. Dat is toch een 
paradox. Respect is tegenwoordig niet iets 
wat je uit eigen beweging betuigt, maar iets 
wat je opeist. Op grond van kracht. Het is 
apenrotsgedrag.' 

Geweldsincidenten zorgen voor grote commotie. 
Zijn we niet gevoeliger geworden voor overlast 
en geweld? In Elias' civilisatietheorie gaat het 
proces van beschaving samen op met groter 
wordende angst voor on-beschaving, en met na
me voor geweld. 

'De cijfers laten zien dat het niet alleen een 
kwestie van gevoeligheid is. Er zijn meer 
geweldsmisdrijven en het gebruikte geweld 
is gemiddeld ernstiger geworden. Sommi
gen zeggen .dat de totale criminaliteit de 
laatste tien jaar is gestabiliseerd. Dat is een 
demagogisch trucje, want binnen de totale 
criminaliteit is het geweldsdeel toegeno
men. Maar dat we gevoeliger voor geweld 
geworden zijn, klopt ook. Voor alle soor
ten geweld, ook die in de huiselijke sfeer. 
Het af en toe uitdelen van een pets bij
voorbeeld, vinden we heel erg. En waar 
mensen gevoelig voor zijn, worden ze door 
gefascineerd. Net als de seksualiteit in de 
19de eeuw. Men was daar zo bang voor en 
daardoor zo ontvankelijk dat zelfs een blo
te balpoot van een tafel met een rokje om
kleed moest worden. Bij geweld zitten we 
nu in dezelfde situatie. We zijn extreem 
angstig, ook al komen we het heel erg wei
nig tegen in het dagelijks bestaan, tegelijk 
zijn we er bijzonder door gefascineerd. Zie 
de literatuur, films, muziek. Blijkbaar wor
den we er ook toe aangetrokken.' 

Tegenwoordig vindt er zo ongeveer een weten
schappelijk dispuut plaats over het wildplassen. 
Dat zou wellicht een teken zijn dat we 'minder 
beschaafd' aan het worden zijn. 



De taart in het gezicht van 
'Eerst zijn de publieke urinoirs verwijderd 
en vervolgens wordt verbaasd gereageerd 
als blijkt dat iedereen toch moet plassen. 
De huidige generaties hebben geleerd dat 
je niet bang moet zijn voor je lichaam. Dat 
je zelfs trots mag zijn op je lichaam. Dan 
moet je niet verbaasd zijn als je zomers ta
ferelen ziet in de stad waarvan je denkt 
"hebben die mensen thuis wel een spie
gel?" Toch denk ik dat gevoel voor deco
rum wel degelijk bestaat en misschien wijd
~erbreider is dan ooit. Vroeger was eti
quette een deugd van de gegoede burgerij. 
Nu zie je het bij alle lagen van de bevolking. 
Om een wc te bereiken, moet je tegen
woordig twee, drie deuren door. Ook in 
particuliere woningen. Steeds vaker zie je 
separate wc's voor gasten. Dat is civilise
ring, het elkaar niet willen hinderen met 
geur en geluiden. Dat tegelijkertijd in de 
openbaarheid, in de anonieme ruimte, een 
groot vrijheidsgevoel bestaat waarin men 
zich weinig gegeneerd toont, is interessant. 
De civilisatietheorie van Elias geeft daar 
geen goed antwoord op. iets anders op
vallend is het kleding- en opmaakgedrag. 
Vrouwen kunnen er bij lopen op een ma
nier die de gemiddelde prostituee van 
vroeger niet in haar hoofd zou halen. Het 

is een presentatie die zeer zelfbewust en 
erotisch is, maar het is géén uitnodiging. En 
de meeste mannen verdragen dat het geen 
uitnodiging is. Wij hebben geleerd om met 
onbeheerst gedrag van de ander- want zo 
zou je het ook kunnen noemen - heel be
heerst om te gaan. De ander wordt vrij ge
laten in een uitdrukkingsvorm. En wij be
heersen ons door daar niet op te reageren 
en het zelfs bijna te negeren. Er komen wel 
conflicten uit voort met mensen uit ande
re culturen.' 

We zijn een stapje omhoog gegaan in vrijheid en 
in gelijkheid en nu is het zaak om nieuwe daar 
bf behorende omgangsvormen te vinden? 
'ja. Vrijheid en gelijkheid zijn toegenomen, 
je wu kunnen zeggen dat het met de broe
derschap nog niet zo goed lukt. We heb

ben natuurlijk ons belastingstelsel en so
ciale zekerheidstelsel, maar de fraternité in 
het samenleven, leven en laten leven, el
kaar de ruimte geven .. .' 

De broederschap is de weg om de gelijkheids
opvatting in te tomen? 

'Broederschap is een poging om het een 
beetje beschaafd te houden.' 

Het is niet zo dat meer vrijheid automatisch 
minder fatsoen betekent en meer fatsoen min
der vrijheid? 
'Nee. Je krijgt andere fatsoensnormen en -
vormen. In dat proces zitten keuzemo
menten, waar je zegt: "zo doen wij dat in 

minister Zalm is niet 

zomaar een grapje. 

Dat is een bewuste 
manier van iemand 
vernederen. 

onze samenleving in ieder geval niet". Pro
bleem is dat we nu nog geen criteria heb
ben om dat goed te doen.' 

Kun je hier een politiek debat over voeren? Kan 
je hier links, rechts, socialistisch of liberaal in 
zijn? 

'Ik ben eerder geneigd te zeggen dat je er 
politiek correct in kan zijn. Dat wil zeggen 
leugenachtig en proberen te ontkennen 
dat er iets aan de hand is. Beter is het re
alistisch te zijn en de vraag te stellen: wat 
zien we en wat kunnen we doen? Het 
standpunt "het valt allemaal wel mee", is 
een generalisatie. Waarschijnlijk is het sta
tistisch juist, de meeste van ons worden 
niet met messen gestoken, dat is zelfs in 
Los Angeles of New York niet het geval, 
maar het feit dat geweld veel meer voor
komt dan vroeger én het feit dat het dich
ter bij het leven van mensen is gekomen, 
maakt dat het iets is om zorgelijk over te 
zijn.' 

Liberale ideologen als Kinneging en Bolkestein 
zien in de secularisering een oorzaak van norm
verval en hun analyse mondt uit in een pleidooi 
voor herstel van de christelijke moraal. 

'Wat zij zeggen is dat het zo goed is voor 
anderen als ze wat meer zouden geloven. 
Dat is een instrumentalisering van religie 
en een ontkenning van wat wij vinden dat 
religie is. Je hebt de moraal omdat het ge
loof je er toe brengt om van bepaalde din
gen af te zien en andere dingen juist te 
doen. Dan kun je niet omdraaien.' 

Kan onze toch christelijke geïnspireerde moraal 
zonder de christelijke religie? 

'De christelijke moraal overleeft het chris
tendom. Die moraal maakt deel uit van 
heel ons denken en wezen. Daar ben je niet 
in twee of drie generaties van af. De con
tinuïteit in een samenleving als de Neder
landse is heel erg groot. Het consensus
zoeken was al 500 jaar geleden zichtbaar 
als een typisch Nederlands trekje. Het eeu
wige geklep en gepraat om er samen uit te 
komen zit in de samenleving ingebakken en 
wat nieuwkomers zich in twee of drie ge
neraties eigen maken. Ook onderdelen van 
de christelijke moraal als het zorgen voor 
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zwakkeren, het eerlijk zijn, zijn waarden 
die deel uit zijn gaan maken van ons cultu
reel besef.' 

Het ideologisch debat lijkt plaats gemaakt te 
hebben voor het moraaldebat, ook in de politiek. 
Is er strijd tussen moraal opvattingen? 

'Nee, omdat er geen heel verschillende op
vattingen over moraal zijn in Nederland. 
Het is meer een worsteling om een vorm 
te vinden die aanspreekt en verbindend is. 
Het gaat er om dat mensen er van op aan 
kunnen dat anderen dezelfde omgangsvor
men delen. Dat is de grote onzekerheid en 
de angst voor zinloos geweld: je weet niet 
wat degene die je ontmoet vindt. Dat is het 
grote verschil met pak hem beet veertig 
jaar terug, toen was het voorspelbaar wat 
die ander dacht. 
Ik denk dat een politiek debat over moraal 
an sich, over de vraag "wat is goed voor de 
bevolking", niet werkt. Maar onderwerpen 
hebben wel morele aspecten. Een interes
sant moreel debat is dat over de inburge
ring van allochtonen. De discussie over 
wat je mag eisen van nieuwkomers. Of je 
mensen zo snel mogelijk moet inpassen in 
de Nederlandse cultuur, hoe we om moe
ten gaan met bepaalde opvattingen van de 
Islam over de positie van vrouwen en kin
deren. Dat zijn ingewikkelde morele vraag
stukken waar we niet zo makkelijk uitko
men.' 

Is er sprake van een botsing van de Nederland
se cultuur met ander culturen op het punt van 
de moraal? 

'In ieder geval moet je de discussie daar
over aangaan. De universalistische waarde 
van "iedereen is gelijk en iedereen is ge
lijkwaardig", die wordt echt niet in alle sa
menlevingen als vanzelfsprekend geaccep
teerd. Sommige groepen vinden dat er een 
verschil in waarde is tussen een islamiet en 
een niet-islamiet. Wij zeggen hier nu dat 
mannen en vrouwen gelijk zijn, dat heeft 
lang geduurd en we zijn nog niet klaar met 
dat proces. Ik denk dat hier heel wat con
flicten zitten, die ook heel moeizaam wor
den besproken omdat we het heel grieze
lig vinden dat te doen. Toch kun je het be
ter aan de orde proberen te stellen. Doe 
je het niet, dan krijg je meer problemen.' 

Radbout Engbersen 1s onderzoeker 
bij het Nederlands Instituut voor Zorg 

en Welzijn (NIZW), 

je/Ie van der Meer 
is redacteur van de Helling 
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H et moet hem met zijn schepselen vreemd te 

moede zijn geweest. Ondankbare wezens waren 

het, die zijn werk, om hunnentwille ondernomen, 

steevast verstoorden met roof, moord en doodslag. Bij 

het eerste mensenpaar was dat al zo geweest. Slechts 

één ding had hij hen verboden: het eten van de beide 

bomen in het midden van de tuin die hij voor hen 

had geplant. Het had niet lang geduurd. En toen wa

ren broedermoord gevolgd, ontrouw, plichtsverzaking 

en ongeloof. Hij zou er paal en perk aan stellen. 

De Tien Geboden die hij Mozes op de top van de Si

naï meegaf, lieten in hun 

beknopte eenvoud niets 

aan duidelijkheid te wen

sen over. Lapidair: hij had 

ze zelf in steen gegrift. 

Daar stonden ze nu: Gij 

zult niet dit, en Gij zult 

niet dat: stelen, echtbre

ken, doodslaan en die on

uitroeibare zonde: het he-

geren van uws naasten 

vrouw, zijn dienstmaagd, 

zijn dienstknecht, zijn 

rund en zijn ezel. 

Hij was tevreden, als over 

een klus die voor herhaling vatbaar was. Want hij had 

nog andere zorgen dan alleen dat door de woestijn 

zwervende volk, op zoek naar een land dat hij hen 

had beloofd. De essentie ervan zou hij in de toekomst 

ook andere volkeren kunnen inprenten die hem er

kenden, dacht hij. Hem als enige erkennen: dat was 

de essentie van wat hij had ingegrift, als eerste artikel 

van zijn korte memorandum: Gij zult geen andere go

den voor mijn aangezicht hebben. Daarna volgde de 

rest vanzelf. 

Het is waar dat er heel veel volgde. Niet alleen de ne

gen geboden die de rest van zijn stenen tafelen vul

den, maar ook nog eens boeken vol gedetailleerde be

schrijvingen over de cultus, de rechtspraak, het voed

sel, wetten voor ziekten en kuisheid. Die mochten, 

wat hem betrof, van volk tot volk verschillen, al hield 

hij zijn eigen onverschilligheid daar over voor hen 

goed verborgen. Hoe specifieker hun wetten waren, 

des te knellender waren zij gebonden aan het hoofd

gebod waarom het allemaal draaide: te gehoorzamen 

aan hem en aan geen ander. En aan het handjevol 

vuistregels waaraan hij wèl hechtte: vooral dat over 

het rund en de ezel, die met hun adem zijn eigen 

zoon ooit nog eens zouden verwarmen. 

Het was niet gemakkelijk geweest, die oppermacht te 

veroveren op de veelheid van goden die hem vooraf 

waren gegaan. Een liederlijk stelleeghoofden en 

schobbejakken die zich boven elke wet verheven acht-

Hij en hij alleen 

ten, brieste hij. Dieven, moordenaars en echtbrekers 

waren het geweest. Misschien had hij zijn tien gebo

den wel opgesteld met hun wangedrag in het achter

hoofd. Met dergelijke rolmodellen kon je een ordelij

ke en deugdzame mensheid wel vergeten. In plaats 

van een voorbeeld waren die goden een afspiegeling 

van de mensheid. Vooral in hun verdeeldheid, die 

vanzelf onoverzichtelijkheid en anarchie schiep. Hoe 

kon in zo'n chaos van opperwezens ooit een absolute 

wet gelden die je de mensheid, liefst de hele mens

heid, kon opleggen als iets waaraan niet te tornen 

viel? Geen absoluutheid 

1" zonder eenheid. 

Met schaamte zou hij la

ter moeten toegeven hoe 

een filosoof zijn opzet 

had doorzien. Geen en

kele wet is absoluut wan

neer zij niet steunt op 

een beginsel van eenheid: 

die waarheid was niet 

moeilijk te begrijpen. 

Maar wat er gebeurde 

toen hij haar voor het 

eerst tegenover de goden-

wereld had geformuleerd, 

was pijnlijk te erkennen. Eenheid is er nodig, en die 

eenheid ben ik, had hij gezegd. Een mooie formule

ring, maar Nietzsche had later verteld hoe de goden 

zich er letterlijk om hadden doodgelachen. En nu wàs 

hij dan de enige, maar de herinnering aan die verne

dering liet in zijn mond een bittere nasmaak achter. 

Hij heeft waarschijnlijk moeten glimlachen, toen zijn 

eigen zoon de gestrengheid van zijn geboden afzwak

te, en hem voorstelde als een zorgzame en vooral een 

lieve vader. Jeugdige sentimentaliteit, waarvan hij 

toen nog niet voorzag dat ze veellater de bijl aan de 

wortel van zijn autoriteit zou leggen. Net als het over

dreven humanisme van die jongen, die vond dat je 

niet alleen je naasten netjes moest behandelen, maar 

je vijanden ook, en hen, na geslagen te zijn, ook de 

andere wang moest toekeren. Later zou hij wel wijzer 

worden, meende zijn vader, maar daartoe had hij 

nooit meer de kans gekregen. Toen alle commotie 

was weggeëbd, kreeg in de hardere, ridderlijke tijden 

die aanbraken zijn eigen ongenaakbaarheid weer ruim 

baan. Hij was opnieuw de heerser en zijn gebod was 

wet, omdat het zijn gebod was. Dat het de laatste 

keer was, besefte hij toen nog niet. 

Ger Groot, 
publicist en docent filosofie 

aan de Eramus Universiteit Rotterdom 
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Vooruitgangsoptimisme is omgeslagen in onzekerheid en dat leidt tot 

gejammer over teloorgang van het culturele erfgoed. Dat was Nederland in 

de 18de eeuw. Cas Wouters gaat op zoek naar de voedingsbodem van de 

huidige roep om fatsoen. En stuit ook al op een taart. 

CasWouters 

In de jaren zestig verloren woorden als dis
cipline, fatsoen en deftig hun positieve be
tekenis. Ze raakten verbonden aan kada
verdiscipline, fatsoensrakker en stijf. Eind 
jaren tachtig, als het woord discipline weer 
klinkt en het woord deftig is opgevolgd 
door chic, markeert de socioloog Herman 
Vu ijsje het nieuwe tijdperk door in Lof der 
dwang ( 1989) te pleiten voor meer toe
zicht, controle en dwang. Maar het woord 
fatsoen komt in zijn boek niet voor. Die 
term is pas midden jaren negentig in ere 
hersteld en sindsdien klinkt de roep om 

fatsoen steeds luider, samen met die voor 
zero to/erance, zwaardere straffen en een 
sterke, van bovenaf geleide politie. En 
'voor een goede opvoeding is een strakke 
hand nodig', beaamden 70 procent van de 
deelnemers aan een landelijk NIPO-on
derzoek voor dagblad Trouw (511 I 1999). 
De angst dat ouders hun kinderen ver
wennen en te weinig fatsoen bijbrengen, 
wordt door velen voor de werkelijkheid 
aangezien. Temidden van de zorgelijke ge
luiden die de laatste jaren de boventoon 
voeren, viel het nauwelijks op dat de so-
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cioloog A.C. Zijderveld zich keerde tegen 
het gooien van taarten in het gezicht van 
politici: 'Het is door oranje rijden,' schreef 
hij. 'Hopelijk wordt het niet ook door rood 
rijden, want dan vallen er slachtoffers. De 
grens naar terrorisme is dan overschre
den' (NRC Handelsblad 231 I I 1999). Wat 
meer opviel was het tegengeluid dat begin 
dit jaar klonk uit onverwachte keel, die van 
de politiekorpschef Poeiert uit Gelder
land-Zuid. Een citaat uit een interview in 
NRC Handelsblad: 'Dat Nederland ver
slonst en verloedert, zoals minister van 
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Sinds de jaren tachtig richt 

Grotesteden- en integratiebeleid Van Box
tel nog onlangs verzuchtte, "hebben we el
kaar alleen maar aangepraat", zegt Poeiert . 
... Wat de korpschef in zijn nieuwjaarstoe
spraak deed, is wat verantwoordelijke po
litici en gezagsdragers horen te doen: te
genwicht bieden voor een volksgevoel dat 
te ver is doorgeschoten. Criminaliteit niet 
bagatelliseren. Wel paranoia bestrijden .... 
Maar zeker voor politici is het veel verlei
delijker om met de wolven mee te huilen 
in het bos, om vooral niet in te gaan tegen 
het maatschappelijke tij.' ( 14/ I /99) 
Wie heeft gelijk? Vertonen Zijderveld en 
Van Boxtel paranoia of is Poeiert optimis
tisch en naïef? En wat is eigenlijk de voe
dingsbodem waarop die roep om fatsoen 
en Jaw and order zo goed gedijt? 
In de jaren van de wederopbouw sloegen 
Nederlanders de handen ineen en klemden 
zij de kiezen op elkaar. Dezelfde houding 
kwam ook van pas om de vernedering van 
het verlies van koloniën af te weren. Dat 
verlies werd bovendien bedekt door het 
geloof in een internationale roeping: Ne
derland Gidsland. Dat geloof had eenzelf
de psychische functie als het geloof dat Ne
derlanders zich tijdens de oorlog kranig 
hadden verzet. Pas in de jaren zestig, na de 
Nieuw-Guinea-kwestie en de Weinreb-af
faire, verdwenen deze beide vormen van 
afweer. Maar in die optimistische jaren le
ken alleen oude kniesoren te treuren om 
het verlies aan nationaal charisma, de rest 
had wel wat beters te doen. Velen ver
kneukelden zich heimelijk om de onthul
lingen omdat ze aanvoelden als een over
winning van een nieuwe generatie op die 
van de oude kniesoren. In die jaren van 
emancipatie en verzet lag de nadruk op al
les wat werd gewonnen, niet op hetgeen 
verloren was gegaan. Het was een periode 
waarin collectief emancipatiewinst werd 
geboekt en de dominante maatschappelij
ke druk vanonder kwam. Het gevoel van 
bevrijding uit het keurslijfvan de oude ge
zagsverhoudingen overheerste. 

INGEPAKT 
Toen begin jaren tachtig de collectieve 

emancipatiekansen verdwenen en met het 
Akkoord van Wassenaar en de no-nonsen
se politiek de dominante maatschappelijke 
druk weer ondubbelzinnig van boven 
kwam, raakten steeds meer mensen ervan 
doordrongen dat ze voortaan sterker op 
zichzelf en op hun superieuren waren aan
gewezen om hun sociale positie veilig te 
stellen. Daarmee verschoof de nadruk van 
de behaalde (emancipatie)winst naar wat 
teloor was gegaan aan sociaal verband en 
wij-gevoel. Ook groeide sindsdien het ver-

het sociaal protest 
zich niet meer tegen 

de gevestigde orde, 

maar juist tegen alles 

wat die orde bedreigt. 

langen naar herstel van een duidelijke hië
rarchische verantwoordelijkheidsstruc
tuur. Voor zover dit verlangen op de over
heid werd gericht, ketste het voor een be
langrijk deel af op een weifelende, naar 
houvast zoekende overheid en op een 'in
gepakte democratie'. 
In de jaren zestig en zeventig zijn in allerlei 
democratiseringsprocessen de verhoudin
gen tussen (partij)politici, de bestuursver
tegenwoordigers van het bedrijfsleven en 
die van de vakverenigingen (om de belang
rijkste te noemen) gelijker en opener ge
worden, zoals ook tussen al dezen en hun 
achterban. Maar tegelijk boette de over
heid -zoals alle autoriteiten - sterk in aan 
gezag, en verminderde haar bestuurlijke 
slagkracht. Al in de jaren zeventig was er 
een ondoorzichtig conglomeraat van koe
pels, clubs en raden rond de democrati
sche beslissingscentra ontstaan. Allerlei 
formele en informele betrekkingen tussen 
parlementaire specialisten, ambtenaren en 
belangenorganisaties wisten zo grote delen 
van het beleid aan democratische invloed 
en controle te onttrekken. In de jaren 
tachtig en negentig is daar de groeiende 
sector van organisatie- en adviesbureaus, 
management consultants, crisis- en inte
rim-managers bijgekomen. Zij dragen geen 
verantwoordelijkheid, maar hun opdracht
gevers kunnen wel verantwoordelijkheden 
op hen afschuiven. Door deze ontwikke
lingen zijn de bestuurlijke instanties 'inge
pakt' zoals de kunstenaar Christo dat met 
bouwwerken pleegt te doen. Het resultaat 
wordt als innovatief verkocht, maar func
tionele aspecten worden aan het oog ont
trokken. Door het 'inpakken' van de de
mocratie is het zicht op de structuur van 
verantwoordelijkheden en besluitvorming 
verduisterd. Per saldo lijkt de inzichtelijk
heid in de democratische besluitvorming in 
de afgelopen decennia eerder afgenomen 
dan toegenomen. Vooral de laatste vijftien 
jaar heeft het gevoel van burgers invloed 
uit te kunnen oefenen op de politieke be
sluitvorming aan kracht verloren (behalve 
misschien op lokaal niveau). 
De verduistering van een 'ingepakte' de
mocratie wordt zelden aan de orde ge-

de Helling- jaargang 12 - nummer I - voorjaar 1999 

steld. Politici houden elkaar in een houd
greep uit angst voor de politieke kosten en 
risico's die daaraan zijn verbonden. 'Hun 
geloofwaardigheid, of liever: de mythe, 
verbiedt hen openlijk te zeggen dat ze niet 
bij machte zijn nationale prioriteiten te for
muleren en vervolgens knopen door te 
hakken', schrijft Ben Knapen in zijn boek 
Nederland en omstreken ( 1995): 'En dus 
doen ze alsof, en ondertussen produceren 
hele voorlichtingsafdelingen hete lucht om 
de politieke verlamming te maskeren'. Ze 
huilen mee met de wolven in het bos, om 
met korpschef Poeiert te spreken. 
Nederland is bovendien betrokken geraakt 
bij Europese en mondiale integratiepro
cessen, en er is een toenemend besef dat 
het op de sturing van die processen niet 
veel invloed kan uitoefenen. Na 'Maas
tricht' lijkt ook nog eens alle grond onder 
het Nederland Gidsland-idee te zijn weg
geslagen. Deze aanslagen op het nationale 
wij-gevoel, samen met het verminderde 
zicht van burgers op de mogelijkheden tot 
medezeggenschap op zowel nationaal als 
Europees niveau, heeft een proces van 
'staatsverlating' gestimuleerd, een teruglo
pende belangstelling voor politieke partij
en en vakbonden. Weliswaar is de steun 
voor Amnesty International, Greenpeace 
en Fester Parents Plan sterk gegroeid en is 
ook het ledental van milieu- en natuuror
ganisaties sterk gestegen, maar niettemin 
hangt er een wolk van malaise en matheid 
over Nederland: 'Van een werkelijk poli
tieke crisis met revoluties is weliswaar 
geen sprake en van een economische cri
sis evenmin, maar een crisisgevoel is on
miskenbaar', schrijft Knapen. 

VIJAND 
Toen het CDA in 1995 opvoeding en gezin 

op de politieke agenda plaatste (waarop de 
VVD er onmiddellijk bijsprong en velen 
volgden), was dat een intensivering van een 
'beschavingsoffensief gericht op het 'her
stel' van discipline en fatsoen. Dit offensief 
kwam voort uit het verlangen naar herstel 
van gezagsverhoudingen dat wortelt in de 
angst dat Nederland verloedert. Al vanaf 
het begin van de jaren tachtig werd die 
angst gestuwd door de stijging van de cri
minaliteitscijfers, de 'calculerende burgers' 
en de 'risicozucht' (de hang naar de op
winding en spanning van het riskant pro
voceren van allerlei sociale en psychische 
grenzen; zie Wouters, Van minnen en ster
ven, 1995). Sinds die jaren richten verzet en 
sociaal protest zich nog nauwelijks tegen 
de gevestigde orde, maar juist tegen alles 
wat die orde bedreigt. 
De geest van verzet tegen de gevestigde 
orde gaf in 1985 een laatste levensteken bij 



E.en nostalgisch verlangen 
het aanbieden van het volkspetitionne
ment tegen de plaatsing van kruisraketten 
in Nederland aan premier Lubbers. Het 
publiek stemde er als het ware met het li
chaam door de premier massaal de rug toe 
te keren. Sindsdien is er geen demonstra
tie van enige betekenis meer geweest, 
noch een andere vorm van collectief ver
zet tegen de autoriteiten. Het 'harmonie
model' uit de jaren vijftig is terug en krijgt 
in de jaren negentig een nieuwe naam: 'pol
dermodel'. 
Door de spanningen en conflicten rond het 
uiteenvallen van de USSR en Joegoslavië, 
de uitbarstingen van geweld en allerlei 
nieuwe onzekerheden in de internationale 
verhoudingen, lijkt de tijd van de 'koude 
oorlog' en de 'vreedzame coëxistentie' 
plotseling een relatief stabiele periode. Het 
bestaan van een 'vijand' gaf kennelijk een 
houvast dat nu is weggevallen. Daarbij ma
ken 'globalisering' en 'Europeanisering' het 
steeds duidelijker dat Nederland weinig 
meer is dan een regio binnen Europa. De 
gevoelens van verlies en bedreiging wor
den erdoor versterkt. Vanuit dit perspec
tief lijkt de huidige roep om fatsoen en 
'morele herbewapening' op die welke vrij
wel in de hele achttiende eeuw (vanaf ± 
1720) klinkt. Dorothée Sturkenboom 
schrijft over die periode: 'Alom heerste het 
idee dat de Republiek in verval was geraakt. 
De oorzaak zocht men in de achteruitgang 
van de zeden. Meer en meer auteurs bena
drukten het belang van persoonlijke deugd 
voor het welzijn en de welvaart van het va
derland. Men streefde naar de vorming van 
een morele gemeenschap, waarbinnen iedere 
burger zich betrokken zou voelen bij de pu
blieke zaak. Ook de Spectator-schrijvers za
gen het als hun missie om dit verval van de ze
den te keren en de oude luister van hun land 
te herstellen'. (Spectators van hartstocht, 
1998) 
Ook na de Gouden Eeuw bracht de aan
tasting van het Nederlandse groepscharis
ma een verbreiding van de diagnose ze
denverval met als therapie méér discipline 
en fatsoen. Steeds wanneer vooruitgangs
optimisme omslaat in een gevoel van on
zekerheid, stijgt er gejammer op over de 
teloorgang van een 'waarachtig' cultureel 
erfgoed en over de 'oppervlakkigheid' en 
de 'verloedering' van de samenleving, stelt 
Hans-Peter Waldhoff vast (Fremde und Zi
vilisierung, 1995). Dan wordt door velen 
een nationale identiteits- en saamhorig
heidscrisis gesignaleerd. In 1995 werd Ne
derland in een commentaar in NRC Han
delsblad bijvoorbeeld getypeerd als: 'een 
samenleving die welhaast wanhopig op 
1oek is naar identificatie. We willen ergens 
bijhoren, maar weten over het algemeen 
niet waarbij en hoe. Sinds de ontzuiling de 

gaat uit naar het oude 

gevoel van nationale 
verbondenheid, naar 
de tijd dat iedereen 

zijn plaats nog kende 

en het onderscheid 

autochtonen en 

allochtonen nog 

onbekend was. 

klassieke verticale bindingen in Nederland 
heeft ontmanteld en de mondialisering van 
cultuur, politiek en economie vervolgens 
op horizontaal niveau meer en meer con
vergerende beelden heeft gestimuleerd, 
kan de burger makkelijk verdwalen in de 
rationaliteit waarop het menselijk hande
len tegenwoordig moet worden beoor
deeld. Die burger heeft dus op gezette tij
den een uitlaatklep nodig voor zijn verlan
gen naar collectieve verbondenheid. Be
halve de koningin en - straks, bij zijn hu
welijk- de kroonprins, bieden eigenlijk al
leen sport en muziek die mogelijkheid. 
(26/5/1995) 

UNIFORMEN 
De eens hoog verheven ideologieën en gro

te idealen zijn gefragmenteerd, soms zelfs 
geheel verdwenen (en daarmee ook 'gro
te' conflicten en oorlogen). Deze fragmen
tering betreft ook de voorheen haast blin
de verbondenheid en identificatie met ge
loof, nationaliteit, ras, klasse, sekse en fa
milie. Vanaf de jaren tachtig, als het afgelo
pen is met het tijdperk van collectieve 
emancipatie en velen zich weer veel ster
ker op zichzelfvoelden aangewezen, wordt 
deze 'onttovering' ook betreurd en erva
ren als een verkruimeling van maatschap
pelijke solidariteit. 
Onder de indruk van hun wassend gevoel 
van bedreiging lijken velen te verlangen 
naar de geborgenheid van een grote, ster
ke wij-groep. De journalist Maarten Huy
gen legt een verband tussen de rouwop
tocht in Gorinchem, de rij voor het con
doleanceregister van Lady Di, de belang
stelling voor haar begrafenis, de Witte 
Mars in Brussel en de optocht voor Mein
dert Tjoelker: deelnemen verschaft het ge
voel 'ik was er ook bij': 'De bijeenkomsten 
bieden de geborgenheid van de massa .... 
De demonstranten willen hun veilige, ou-

de Helling- jaargang 12 - nummer I - voorjaar 1999 

de samenleving terug' (NRC Handelsblad 
18/1/1999). Een belangrijke bron van on
behagen bestaat uit het verlies van een sta
biel, betrouwbaar wij-gevoel; een nostal
gisch verlangen gaat uit naar het oude ge
voel van nationale verbondenheid, naar de 
tijd dat iedereen zijn plaats nog kende en 
het onderscheid autochtonen en allochto
nen nog onbekend was. 
Onder de druk van dit verlangen zijn men
sen op zoek gegaan naar een nieuwe habi
tus en een meer bevredigende groepsi
dentiteit. Sindsdien mag pleiten voor fat
soen en uniformen weer. De collectieve af
keer van de fatsoensrakker is inmiddels 
zelfs omgeslagen in een haast even collec
tief ontzag voor wat de 'morele politie' is 
genoemd: het optreden van burgers die an
deren tot de orde van het fatsoen roepen. 
Het zoeken naar meer saamhorigheid ge
beurt ook weer via het aanwijzen van nieu
we vijanden zoals allochtonen en crimine
len die men wil buitensluiten respectieve
lijk straffen, soms zelfs met de dood. Van 
de kleine niche in grote steden waar al
lochtonen en criminaliteit verbonden zijn, 
gaat nu een grote uitstraling van angst en 
wantrouwen uit over de hele samenleving. 
Zo bleek eind 1998 64 procent het eens 
met de stelling: 'Om criminaliteit te be
strijden moet een strikter vreemdelingen
beleid worden gevoerd' (NIPO-onderzoek 
voor het dagblad Trouw, 5/1/99). 
Nee, ik ben niet bang dat velen bij wijze van 
spreken weer bruine hemden en grote 
laarzen zullen gaan dragen. Maar wat de 
roep om meer fatsoen allemaal aankleeft, 
geeft wel te denken over het gehalte en de 
grenzen van onze democratie. 
Tenslotte, voor wie het nog niet had be
grepen: Poeiert is mijn man. Maar dat ik de 
zijde van een politieman kies en niet die van 
een socioloog, ook dat geeft me te denken. 

Cos Wouters is SOCioloog en als onderzoeker 
verbonden aan de vakgroep Algemene SoCia

le Wetenschoppen van de Univers1te1t 
Utrecht 
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D e tegenhanger van Kant is hij 

genoemd: Markies de Sade, 

de voorvechter van de driften en 

de passies die hij de vrije loop 

wilde gunnen. Jarenlang zat hij 

opgesloten in de Bastille, en 

toen de Revolutie hem daaruit 

bevrijd had, veroordeelde 

Napoleon hem tot het 

krankzinnigengesticht. De seksuele 

fantasieën die hij niet langer kon 

uitleven, zette hij in de kerker op papier: 

een droom van absolute vrijheid die DAF. deSode 

alleen zichzelf als wet erkende. Daarin bleek het 

menselijk verlangen niet alleen tot alles in staat, 

maar ook alles te begeren. Lust, pijn en dood 

doordrenkten zijn bladzijden als een obsessie, des te 

wreder omdat Sa de er alleen maar van mocht 

dromen. 

Maar was zijn tijdgenoot Kant zoveel vrijer 

geweest, in zijn dwangmatige dagelijkse wandeling 

door Konings bergen, de stad die hij nooit verliet, 

zoals Sade zijn gevangenis niet uit kon? Kant had 

kunnen reizen, maar hij verkoos over vreemde 

streken te lezen zoals Sade over zijn onvervulde 

verlangens schreefWellicht ervoer Kant dat als zijn 

vrijheid, want die bestaat slechts in de 

beantwoording van de voorschriften van de rede, zo 

schreefhij in zijn Kritik der praktischen Vèrnunft. 

Elke toegeving aan de passie en de aandrift is een 

concessie aan de animaliteit die in ons sluimert. 

Nee zeggen tegen die verlokkingen: dat maakt ons 

pas tot mens, meende hij. Misschien ook tegen de 

verlokking van het reizen en de overschrijding van 

grenzen, om te beginnen die van zijn geboortestad. 

Voor Sade begon de mens waar hij voor Kant 

ophield: in de beaming van de begeerte die door 

ons lichaam stuwt en altijd verder wil. Geen waarde 

is voor de drift hoger dan zijzelf, en al helemaal de 

rede of eerbied voor anderen niet. Die eerbied was 

Sade met de christelijke godsdienst ingeprent, maar 

de Franse achttiende eeuw leerde die god 

langzamerhand inruilen voor de rede. Zelfs Kant 

leidde zijn moraal niet meer af uit een goddelijk 

gebod maar uit het denken zelf, al klonk zijn 

voorschrift nog altijd eender als die van het 

evangelie: doe de ander niet wat u niet wilt dat de 

ander u doet. En Kant geloofde nog. 

Sade geloofde niet meer. Noch in de christelijke 

god, noch in de rede, want wat stelde die tegenover 

de stuwing van de begeerte nu helemaal voor? En 

dus geloofde hij ook niet het soort verstandige 

afwegingen die filosofen als Kant tot de verdedigers 

maakten van een welgeordende maatschappij. Sade 

Dromen 

stelde zich nooit de vraag naar de orde, 

misschien omdat hij zich daar als 

aristocraat altijd al boven verheven 

wist. Orde was een burger-idee 

geweest, zoals Kant een burger was; 

ze wist de menselijke natuur alleen 

maar te castreren, omdat zij in 

werkelijkheid een verkrachter was, 

voorbij alle regels en taboes. 

Onmachtige grenzen waren dat, die zich 

tegen de menselijke natuur zeiden te 

verheffen, maar er in werkelijkheid van 

afhankelijk waren. Waarom verkrachting 

verbieden, anders dan omdat er verkracht wordt? 

Die vraag zou anderhalve eeuw na Sade zijn 

landgenoot Georges Ba taille inspireren. Grenzen, 

schreefhij hem na, zijn er overtreden te worden. 

Maar anders dan Sade meende Bataille niet dat ze 

daarmee verdwenen. Integendeel, de overschrijding 

is nodig om ons eraan te herinneren waarin de 

menselijke natuur gelegen is: in een roes van 

ordeloosheid, geilheid en geweld, die de grondstof 

van deze wereld is. Maar grenzen zijn er ook om ons 

van die oerstof te scheiden, en menselijk verkeer 

mogelijk te maken: dagelijks leven, boeken en 

beschaafde conversatie. Bataille was, net als Kant, 

geen aristocraat. 

Hij was zelfs een gelovige. Niet in de god der 

christenen, maar in wat hij 'het heilige' noemde: de 

heidense oerkracht die vereerd wordt in 

vruchtbaarheidsriten en waaraan ook de mystiek 

soms raakt. De grenzen van het heilige overschrijdt 

men niet zomaar; ze vragen om een cultus en een 

rite. Een 'weduwnaar van God' noemde Sartre hem 

ooit. Batailles fascinatie voor het wrede en 

uitzinnige zocht wel de soevereiniteit van het 

absolute, maar durfde dat nooit te zoeken in de 

trotse soevereiniteit die 'ik' zegt en daaraan alles 

onderwerpt. Zijn filosofie ontrolde zich in de sfeer 

van het heidense heiligdom, die van Sade in het van 

elk crucifix ontdane boudoir, waarin de dames en 

heren iedere bijgedachte, zelfs die van de filosofie, 

vergaten. De plastische lessen ervan vulden in La 

philosophie dans leboudoir het gefantaseerde 

hemelrijk van Sade, dat tegelijk zijn hel was. Op het 

schutblad schreef hij: Moeders geven het hun 

dochters om te lezen. 

Ger Groot 

de Helling - jaargong 12 - nummer I - voorjaar 1999 



De wonderbaarlijke 
Politici betreuren het verval 

van normen en waarden. 

Maar het gaat in deze tijd van 

individualisme, welvaart en 

terugkeer van 
religie onzekerheid veel meer om de vraag: 

wat mag ik hopen? 

Pieter Pekelharing pleit voor een terugkeer van de religie en 

een politiek die mensen aanspreekt op hun hoop en verbeelding. 

Pieter Pekelharing 

Toen de Franse filosoof Michel Serres on
langs het grote aantal jongeren zag, dat 
door het pausbezoek in Frankrijk op de 
been was gebracht, merkte hij op: 'Als ik in 
mei '68 mijn studenten aan het lachen wil
de brengen, vertelde ik hen over religie. 
Wilde ik hen boeien, dan had ik het over 
politiek. Tegenwoordig is het precies om
gekeerd!' Mijn tweede anekdote gaat over 
een boek uit de jaren tachtig, van Geoffrey 
Pearson: Hooligan: a History of Respectable 
Fears. Pearson doet geen poging het ge
weld van de hooligans te verklaren. In plaats 
daarvan beschrijft hij de morele paniek die 
in Engeland uitbrak. De consternatie doet 
sterk denken aan de verontrusting die in 
Nederland ontstond naar aanleiding van 
het geweld in Beverwijk, de dood van 
Meindert Tjoelker en onlangs die van de 
twee meisjes in Gorinchem. Na de beroe
ring in kaart te hebben gebracht duikt 
Pearson terug in de tijd. In krantenversla
gen van de jaren vijftig vindt hij exact de
zelfde ongerustheid terug. Commentato
ren betreuren de verbrokkeling van de sa
menleving, ze klagen over het uiteen vallen 
van het gezin en de verwende jeugd die te 
veel geld en vrijheid heeft. Bovenal bewe
nen ze het verval van de moraal. In de ja
ren dertig duikt dezelfde paniek opnieuw 
op. En dat gaat zo door tot diep in de acht
tiende eeuw. Tweehonderd jaar lang treu
ren we over het uiteen vallen van het ge
zin, de fragmentering van de samenleving, 
het verval van de moraal en de gewelds
explosies onder de jeugd. 
Met religie is iets vergelijkbaars aan de 
hand. Net zoals de moraal en het gezin wil 
de religie maar niet echt verbrokkelen. 
Het idee was dat de moderniteit gepaard 
zou gaan met secularisatie. Mensen zouden 
ontkerkelijken, het geloof zou een margi-

nale privé-aangelegenheid worden en de 
wereld zou, om met Max Weber te spre
ken, al zijn religieuze geheimzinnigheid en 
luister verliezen. In de VS bloeit de religie 
echter als nooit tevoren. In Europa lopen 
de kerken leeg, maar neemt de belangstel
ling voor religie toe. Sinds de komst van de 
nieuwe etnische minderheden heeft religie 
bovendien een nieuw gewicht gekregen. 
Seculiere intellectuelen spreken graag van 
multiculturalisme, maar in de ogen van be
trokkenen gaat het vaak meer om de er
kenning van hun geloof dan van hun cul
tuur. Er zijn geen tekenen die er op wijzen 
dat dit binnenkort zal veranderen. 
De sporen van de toenemende belangstel
ling voor religie zijn ook zichtbaar in het 
gedrag van politici. Bolkestein ontdekte 
onlangs dat het liberale hart met christelij
ke waarden is gevuld en ging de discussie 
aan met de islam. Zijn liberale collega Kin
neging wees op het belang van ons spiritu
ele kapitaal, Paul Rosenmöller meldde in 
een interview dat hij zijn kinderen naar een 
christelijke school stuurt en Jacques Wal
lage vertelde op zoek te zijn naar een vorm 
van religie zonder godsbegrip. In de Ne
derlandse dagbladen woedt al tijden een 
discussie over de vraag of moraal wel zon
der religie kan. 
De Franse filosoof Jean Luc Ferry heeft 
Wallage inmiddels op zijn wenken bediend. 
Hij schreef het boek L' Homme dieu ou Ie 
sens de la vie, dat in Frankrijk een bestsel
ler werd en onlangs in het Nederlands is 
vertaald: De god-mens of de zin van het le
ven. Ferry is op zoek naar een religieus 
geïnspireerde vorm van humanisme, waar
in mensen opnieuw leren beseffen dat be
paalde waarden absoluut zijn. 
Gezien de hernieuwde aandacht voor reli
gie - met of zonder godsbegrip - kan het 
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geen kwaad er op te wijzen dat linkse be
wegingen vaak nauw met religieuze hebben 
samengewerkt. Van de beweging tegen de 
afschaffing van de slavernij tot de civil rights 
movement in de VS; van het verzet tegen de 
kernwapens in Nederland tot Solidarnes in 
Polen of de burgerrechtenbeweging in 
Oost-Duitsland; van de strijd tegen de 
Apartheid in Zuid-Afrika tot het gevecht 
tegen armoede nu; in al deze bewegingen 
hebben diep gevoelde religieuze overtui
gingen, al of niet gesteund door het insti
tuut van de kerk, een belangrijke en soms 
essentiële rol gespeeld. Punt is alleen dat 
de rol van dergelijke overtuigingen door 
seculiere historici vaak is geretoucheerd. 
Religie was belangrijk, maar men deed als
of het louter om een privézaak ging. 

HEILIG 
Letterlijk betekent religie binding. Zoals 
Chazia Mourali in het vorige nummer van 
de Helling (nr.4-1998) opmerkte, getuigt 
religie van het zoeken naar nieuwe vormen 
van verbondenheid. Religie verwijst ook 
naar hetgeen heilig is. De meeste mensen 
hebben een afkeer van fanatisme en dog
matisme, maar niemand wil leven in een 
maatschappij waar niets meer heilig is en 
ideeën niet serieus worden genomen. Ten
slotte handelt religie over zaken die het da
gelijks leven overstijgen: geen religie zon
der transcendentie. In discussies over de 
vraag of moraal wel zonder religie kan 
keert ongeveer het volgende patroon te
rug: I. heilig is hetgeen onze 'natuur', ons 
'egoïsme' of 'ons dagelijks leven' overstijgt; 
2. alleen door boven egoïsme en het dage
lijks leven uit te stijgen kunnen mensen bin
dingen scheppen die dragend zijn; 3. zon
der een besefvan wat heilig is kunnen men
sen zich niet binden. 
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11/ustrotJe: Geert Dijkers 

Het is eenvoudig moraal zo te definiëren 
dat ze niets met religie te maken heeft. Het 
is ook eenvoudig religie zo te omschrijven 
dat ze volstrekte uit de tijd lijkt. Zodra je 
echter moraal met zingeving en religie met 
het absolute verbindt, ontstaan er over

lappingen. Het lijkt de moeite waard die 
serieus te nemen. 
De filosoof Kant bracht ooit een onder
scheid aan tussen drie soorten vragen: 
'Wat kan ik weten?', 'Hoe moet ik hande
len?' en 'Wat mag ik hopen?'. De weten

schappen geven volgens Kant antwoord op 
de eerste, de moraal geeft antwoord op de 
tweede, en religie geeft antwoord op de 
laatste vraag. Vandaag de dag worden men
sen overstelpt door kennis en weet ieder
een desgevraagd wat zijn of haar morele 
rechten en plichten zijn. Daarmee is ech
ter geen antwoord gegeven op de vraag 
wat mensen mogen hopen. Volgens Kant 
vult religie op dat vlak een lacune die noch 
door de bestaande moraal noch door de 
wetenschappen kunnen worden ingevuld. 
In de jaren zestig hebben grote groepen 
mensen gemeend dat de politiek die lacu
ne kon invullen. Maar het tijdperk van de 
grote verhalen en de alomvattende uto
pieën is voorbij. Aan het bestaan valt geen 
collectieve zin te geven. Er bestaat geen 
techniek voor broederschap. Wat mensen 
hopen, hoe ze met hun leven in het reine 
komen, waar ze hun heil van verwachten, 
is privézaak. Beter dus politiek en religie 

niet met elkaar te vermengen. De politiek, 
zo heet het, heeft zich losgemaakt van le
vensbeschouwelijke kwesties. Liberalen en 

postmodernisten hebben keer op keer 
duidelijk gemaakt dat het tijdperk van de 
grote ideologieën voorbij is. Bolkestein 
laat nooit na te melden hoe blij hij is dat de 
jaren-zestig-romantiek uit de politiek is 
verdwenen. Hoe professioneler, hoe be
ter. Ondertussen betreurt de politicus 
Bolkestein ook het verlies van christelijke 

waarden. 

GORINCHEM 
Het lijkt zo simpel: politiek gaat over belan

genafweging, de moraal gaat over de gelij
ke verdeling van rechten en plichten, en in 

de privésfeer zorgt religie voor vrijwillig 
aangegane, bezielende verbanden. Maar zo 
werkt het niet. Aan de articulatie van hoop 
kleeft altijd een politieke dimensie. Zaken 
die heilig zijn laten zich niet zo maar priva
tiseren. Zelfs de meest geïndividualiseerde 

religie is niet alleen individu- maar ook ge
neratieoverstijgend. Meestal willen men
sen hetgeen ze heilig achten met hun kin
deren delen. Sommigen verlangen boven
dien dat hun kinderen daarin op school 
worden onderwezen. Dat roept op zijn 
minst de morele en politieke vraag op hoe 
het religieuze pluralisme in de samenleving 
op een faire wijze geïnstitutionaliseerd kan 
worden. Dat heeft onmiddellijk politieke 
implicaties voor de verdeling van gelden en 
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de inrichting van ons onderwijsbesteL 
Maar er is meer aan de hand. Het heilige 
heeft zich inmiddels losgezongen van tradi· 
tionele instituten als kerken of sekten. Re· 
ligie is niet langer automatisch openba· 
ringsreligie. Zoals gezegd zijn velen op 
zoek naar een vorm van religie zonder 
godsbegrip. Ik noemde Wallage en Ferry a/, 
maar er zijn legio andere voorbeelden. 
Neem alleen het vorige nummer van de 
Helling. Onafhankelijk van elkaar betoog· 

den Chazia Mourali en Jos van der Lans dat 
mensen op zoek zijn naar nieuwe vormen 
van verbondenheid. Van der Lans verwees 
daarbij naar de opkomst van een postma· 
terialistische stroming, een 'nog niet dui· 
delijk uitgekristalliseerd amalgaam van 
mensen die - veelal niet langer gekweld 
door materiële zorgen - op zoek zijn naar 
de kwaliteit van het bestaan'. Hij onder· 
scheidde deze stroming van een klassiek· 
christelijke, die volgens hem uiteenvalt in 
een 'moreel-conservatieve' en een 'mo· 
reel-zoekende' richting. Het is duideli\1<. dat 
de postmaterialistische stroming in de 
ogen van Van der Lans vooruitstrevend en 
de klassiek-christelijke behoudend is. Het 
onderscheid tussen beide is echter diffuser 
dan Van der Lans suggereert. Ten eerste 
zijn de 'moderne waarden' die Van der Lans 
noemt: zelfontplooiing, gelijkwaardigheid 
en individualiteit, niet met religie in strijd: 

integendeel, lang voor de Verlichting zijn ze 
in Europa door leden van verschillende 



De meeste mensen hebben 

protestantse sekten - die in niets leken op 
de benepen gereformeerde sekten van nu 
- op religieuze gronden bevochten. Ten 
tweede kleeft aan die waarden zelf een re
ligieuze dimensie. Als mensen die waarden 
van uitzonderlijk belang achten, dan wor
den ook zij voor de vraag gesteld hoe ze 
die van generatie op generatie kunnen 
doorgeven, op een wijze die fair is ten op
zichte van degenen voor wie andere waar
den heilig zijn. 
Er is tenslotte nog een derde reden waar
om religie - met of zonder godsbegrip -
niet gemakkelijk naar de privésfeer valt te
rug te dringen. De huidige belangstelling 
voor religie zegt namelijk ook iets over de 
tekortkomingen van de bestaande, louter 
op samenleven gefixeerde, moraal. Zon
der moraal, zonder duidelijke afspraken 
over wat ieders rechten en plichten zijn, 
wordt de wereld onleefbaar. Mensen hoe
ven zich maar even niet moreel te gedra
gen en iedereen weet weer hoe belangrij
ke dergelijke regels zijn. Maar stel dat we 
per impossibile in een wereld zouden leven, 
waarin iedereen zich rechtvaardig gedraagt 
en de vrijheid van anderen respecteert. 
Dan nog, of dan juist, is er eindeloos veel 
ruimte voor de vraag wat een geslaagd le
ven is en hoe we op ons leven zouden wil
len terugkijken. Ook als mensen zich mo
reel volledig correct gedragen kunnen ze 
zich 'verloren' voelen en moeten ze in het 
reine komen met ziekte, met de dood, met 
persoonlijke tekortkomingen of onver
klaarbare wreedheden. Voor de verwer-
king van dat soort ervaringen schiet het 
morele vocabulaire tekort. Illustratief is de 
huidige discussie over de deugden. Wan
neer een liberaal als Kinneging, die verre
weg de interessantste positie in het debat 
over de moraal inneemt, op het belang van 
ons spirituele kapitaal wijst, dan doelt hij 
op individuele deugden als moed, spaar
zaamheid, netheid, bescheidenheid, ijver, 
1nvent1v1te1t en doorzettingsvermogen. 
Zijn critici hebben vervolgens daar het be
lang van ons 'sociale kapitaal' tegenover ge
steld. Daarmee doelen ze op de deugden 
die samenwerking met anderen en com
municatieve vaardigheden bevorderen. 
Beiden hebben gelijk. Wanneer het spiritu
ele en sociale kapitaal van mensen slinkt, 
gaat het bergaf met de samenleving. Maar 
het religieuze vocabulaire gaat daarnaast 
over vertrouwen, vergeving, troost en 
compassie. Religie helpt mensen in het rei
ne komen met gebeurtenissen die groter 
zijn dan henzelf. In tegenstelling tot kunst, 
literatuur en film, die voor deel de functie 
van religie in moderne samenlevingen heb
ben overgenomen, biedt religie rituelen en 
symbolen die mensen kunnen binden. Niet 
voor niets nam de herdenking rond de 

een afkeer van 

fanatisme en 

dogmatisme, maar 
niemand willeven in 

een maatschappij 
waar niets meer heilig 

is en ideeën niet 

serieus worden 

genomen. 

dood van Meindert Tjaelker en die van de 
meisjes in Gorinchem spontaan de vorm 
van een kerkdienst aan. De politiek kan ka
ders uitdenken waarin de individuele en 
sociale deugden de nadruk krijgen die ze 
verdienen, maar ze kan geen troost, ver
geving of compassie schenken. Maar juist 
dat soort zaken beginnen in onze samenle
ving steeds belangrijker te worden. 

OPIUM 
Voor het eerst in de geschiedenis leeft niet 

de meerderheid, maar een minderheid van 
de Nederlandse bevolking in armoede. 
Meer dan ooit kunnen mensen het zich 
permitteren hun eigen gang te gaan en zelf 
te bepalen wat ze van hun leven maken. De 
welvaart is gedemocratiseerd. Opleiding 
en inkomen zijn toegenomen. De hang, 
maar ook de dwang tot diversiteit, heerst 
alom. Dat geldt niet alleen op het gebied 
van cultuur en kunst, maar ook binnen de 
economie. Sinds de jaren zeventig is mas
saproductie in het bedrijfsleven een vies 
woord geworden. Onder druk van groei
ende internationale concurrentie treedt 
voortdurende fragmentatie en diversifica
tie op van markten. Meer dan ooit lijken 
bedrijfsleven en cultuur elkaar in hun aan
dacht voor variatie gevonden te hebben. 
Met flink wat risico's van dien. 
De winsten van bedrijven zijn vluchtiger en 
onzekerder geworden. In het kielzog van 
de fragmentatie van markten trachten be
drijven zich zo flexibel mogelijk op te stel
len en eisen ze ook een steeds hogere 
flexibiliteit van hun personeel. Tegelijker
tijd zijn de coördinatiekosten vanwege de 
fragmentatie opgelopen en zijn innovatieve 
voordelen van steeds kortere duur. Het 
gevolg is dat de meerderheid van de be
volking welvarender, beter opgeleid, indi
vidualistischer en economisch onzekerder 
tegelijk is geworden. Het is precies de 
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combinatie van individualisme, welvaart en 
chronische onzekerheid die kwesties waar 
religie over gaat bovenaan de agenda heb
ben geplaatst. 
Zo'n vijftig jaar geleden kwam alleen de eli
te aan 'postmaterialistische' reflectie toe 
en fungeerde religie dikwijls als 'opium van 
het volk'. Dat is niet langer zo. Religie is 
geen verdoving tegen pijn meer. Ze handelt 
over zaken die de kwaliteit van onze 
samenleving raken. Als politici het verval 
van 'normen en waarden' betreuren, heb
ben ze het over deugden die individuele 
verantwoordelijkheid, kennisverwerving, 
communicatie, informatie doorgeven, hard 
werken, meegaandheid en flexibiliteit be
vorderen. Maar het leven draait om meer 
dan dat. Het gaat ook om hoop (op ver
lossing), zingeving, liefde, respect, waardig
heid, troost, compassie en lotsverbonden
heid. We zijn het bij wijze van spreken aan 
onze welvaart verplicht ons meer met dit 
soort zaken bezig te houden. Dergelijke 
kwesties spelen niet alleen op persoonlijk, 
maar ook op interpersoonlijk niveau. Ze 
bieden niet zozeer een antwoord op ar
moede, als wel op gevoelens van margina
liteit en overbodigheid, volgens socioloog 
Schuyt een van de grootste sociale proble
men van onze tijd. 
De politiek kan inderdaad geen troost en 
compassie bieden, maar als het er om gaat 
institutionele kaders aan te geven waarin 
de deugden tot hun recht komen, dan zou 
het goed zijn zich ook op de religieuze 
deugden te bezinnen. Een eerste stap daar
toe zou zijn religie niet langer bij voorbaat 
als een vlucht uit de moderniteit te be
schouwen. Kerk en staat moeten van el
kaar gescheiden blijven, maar daaruit volgt 
niet dat gelovigen hun geloof privé moeten 
houden. Een tweede stap zou zijn de re
flectie op religieuze deugden op te nemen 
in het vocabulaire waarin we arbeidsvraag
stukken, zorgtaken en opvoeding bespre
ken. Het idee van solidariteit is te lang ver
eenzelvigd met louter sociale deugden. 
Daarmee schep je mensen die goed zijn in 
communicatieve vaardigheden en het creë
ren van netwerken, maar wie daarvan alle 
heil verwacht, vergist zich. GroenLinks 
moet blijven strijden tegen ongelijke ver
delingen van welvaart, ze moet dwars te
gen de privatisering in naar democratische 
vormen van legitimiteit blijven streven, 
maar ze moet ook de hoop en de verbeel
ding aanspreken, zonder in de valkuil van 
een alomvattende utopie of een dogma
tisch geloof te vallen. 

Pieter Pekelharing is filosoof bij de vakgroep 
Wijsbegeerte van de UniVersiteit van 

Amsterdam 
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I 

Het gevaarlijke bestaan 

Een domineeszoon en een domineeskleinzoon: 

Friedrich Nietzsche. Hij wilde een nieuwe cul

tuur, om te beginnen een Duitse. Maar toen Bis

marck de Besitzbürger aan de macht bracht en Wag

ner zich met Parzifal tot het christendom bekeerde, 

spuwde hij 'het Duitse wezen' uit en bekeerde zich tot 

een 'nieuw Europa' dat een mengsel van Franse esprit 

en Italiaanse lichtheid moest worden. In die dagen 

betekende dat nog: een nieuwe aarde en een nieuwe 

mens zonder meer. 

Dat die er moest komen, stond voor Nietzsche vast; 

de Europese cultuur had zichzelf schaakmat gezet. 

Krachteloos was ze geworden door haar eeu

wenlange geloof in een andere wereld die 

ze voor de eigenlijke wereld had aange

zien. Daaraan werd alles opgeofferd: 

levenslust, vreugde, sterkte, trots en 

eigenwaarde. Europese mensen wa

ren slaafse volgelingen geworden 

van een knechtende christenmo-

raai, uitgedragen door een verdorde 

priesterstand die het achter de elle

bogen had. 

Met het afscheid van het christen-

dom had Duitsland het moeilijker 

dan Frankrijk. Wat de Franse liber

tijnen in de achttiende eeuw achte-

loos hadden laten vallen, moest in 

Duitsland meer dan een eeuw lang 

worden uitgeziekt. Pas Nietzsche durfde 

honderd jaar later zijn 'dwaze mens' de 

jevski schreef- dan alles geoorloofd was. 

Dat leek veel op Sade, van wiens geschriften Nietz

sche geen notie had. Maar evenmin als Kant - over 

wie hij veellelijks zei - was Nietzsche een aristocraat. 

De hoogheid van het menselijk bestaan was voor hem 

geen vanzelfsprekendheid. Ze moest worden veroverd. 

Ook zichzelf durfde hij niet te vertrouwen, achterd

ochtig jegens zijn eigen afkomst als hij was. De men

selijke instincten, zijn instincten, waren verwoest: het 

protestantse leerstuk van de totale verdorvenheid van 

de schepping heeft er bij hem altijd ingezeten. Daar-

om moesten de mensen opnieuw worden vere

deld, in een Bildung waar het Nietzsche in 

zijn cultuurkritiek van begin af aan om 

was gegaan. Hen moest de ware adel 

van het aardse en lijfelijke leven wor

den ingeprent en daarom greep 

Nietzsche, zonder dat ooit met zo

veel woorden te zeggen, terug op 

de middeleeuwse riddermoraal en 

de condottieri uit de Renaissance, 

met hun erecode, hun trots en te

gelijk hun vermogen tot bewon

dering en mannelijke vriend

schap, ja zelfs hun zelfopoffering. 

Want een ware mens hecht niet 

aan spaarzaamheid, zelfs niet ten 

aanzien van het eigen leven, zoals de 

spitsburger in zijn kruideniersmenta

liteit wel deed. 

Dat ideaal noemde Nietzsche de Ueber-

boodschap te laten uitschreeuwen dat God 

overleden was. Nee, vermoord, zei hij: 'en u en ik 

zijn zijn moordenaars'. Ongeveer zoals God zelf het 

Griekse Pantheon had laten verdwijnen, dat zich 

doodlachte omdat hij de enige wilde zijn. 

F . N1etzsche mensch, die hard was voor anderen en zich

God was dood omdat de mensen zich niets meer van 

hem aantrokken. Zij hadden, schreef Nietzsche, 'hun 

lustje voor de dag en hun lustje voor de nacht' en wa

ren daar tevreden mee. Ze waren banaal en modern 

geworden en alle grootheid was van hen geweken. 

Dat was Nietzsche niet genoeg. Hij wilde groots en 

meeslepend leven, en noemde dat 'het gevaarlijke be

staan' waarin er dingen op het spel stonden, waarin 

om te beginnen hijzelf op het spel stond. 

De Europeanen van zijn tijd waren God wel vergeten, 

maar nog niet kwijt. Ze geloofden nog in vaste waar

heden die als een hemel boven hen waren uitgespan

nen. Waarheden van moraal en waarheden van de we-

tenschap die een nieuwe godsdienst was geworden, 

even knechtend en even vervreemdend als de oude, 

meende Nietzsche. Ze hadden nog altijd niet begre

pen dat zij, als God niet bestond, alles zelf moesten 

maken en beslissen, dat - zoals zijn tijdgenoot Dosto-

zelf, maar in die hardheid van het leven tegelijk 

zijn vreugde had. Hij omarmde de heidense waarden 

die het christendom gefnuikt had in zijn cultus van 

schuld en verinnerlijking, en prees dat heidendom en 

zijn polytheïstische pantheon erom. En soms keerde 

hij er, zonder het zelf te beseffen, mee terug naar de 

warrior-godvan het Oude Testament, maar zonder 

ooit diens aanspraak op exclusieve aanbidding te ho

noreren. Zijn Uebermensch zou tenslotte zelf onder de 

goden wandelen, in de tijd van voor het grote bedrog 

en de mens-ontwaarding die met het monotheïsme 

begon. Met de Uebermensch zou de langdurige vergis

sing van de Europese beschaving een grote omweg 

zijn geworden. Dan zou de kring zich sluiten en zou 

de mensheid durven opnieuw met zichzelf gelukkig te 

zijn. 

Ger Groot 
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Egoïsme en agressie van de 'jeugd van 

tegenwoordig' heeft de opvoeding in 

discussie gebracht. Volgens Gabriël van 

den Brink is opvoeden moeilijker 

EISEN 
geworden. Ouders hebben meer ambities, terwijl ze minder middelen beschikbaar 

hebben. Maar dat jongeren ontsporen ligt niet aan de opvoeders. 

Gabriël van den Brink 

De redactie heeft mij een even lastig als be
langrijk vraagstuk voorgelegd. Is het op
voeden in een crisis terechtgekomen? Die 
vraag laat zich niet met een simpel ja of nee 
beantwoorden. Wel denk ik dat het op
voeden van kinderen vergeleken met een 
of twee generaties terug een stuk moeilij
ker geworden is. Niet omdat kinderen zo
veel lastiger zijn of omdat ouders minder 
in hun mars hebben, maar door de sociaal
culturele setting van het opvoeden. Deze 
vertoont namelijk een paradoxale ontwik
keling. Enerzijds stellen ouders méér eisen 

aan zichzelf en aan hun kinderen dan enke
le decennia terug. Anderzijds beschikken 
zij waarschijnlijk over minder middelen om 
aan die eisen te voldoen. Door deze te
genstrijdige ontwikkeling ervaren veel ou
ders het opvoeden als een (te) zware op
gave. Uit berichten over vandalisme en 
asociaal gedrag van jongeren zou men kun
nen afleiden dat zij inderdaad tekort schie
ten. Maar het lijkt mij zeer de vraag of de
ze problemen aan de opvoeding te relate
ren zijn. Zij hebben meer te maken met de 
kwestie van openbaar fatsoen en daarin 
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spelen andere omstandigheden mee, die ik 
aan het slot van deze bijdrage zal aanstip
pen. 
Hoewel opvoeden altijd en overal uit het 
overdragen van normen bestaat, zijn daar
bij niet altijd dezelfde normen in het ge
ding. Op grond van mijn onderzoek naar 
(de ontwikkeling van) het Nederlandse ge
zinsleven, denk ik dat ouders en kinderen 
de afgelopen decennia aan steeds hogere 
normen moeten voldoen (Hoge eisen, ware 
liefde; 1997). Natuurlijk werden er vroeger 
evengoed eisen aan de opvoeding gesteld. 
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De invloed van ouders op 

Er moest op gezondheid en hygiëne gelet 
worden, de kinderen moesten hun best 
doen op school, moesten zich fatsoenlijk 
gedragen bij anderen en zich een hele 
reeks morele deugden eigen maken. Tegen 
sommige van die eisen kijken wij tegen
woordig anders aan. Kinderen hoeven bij
voorbeeld niet meer zo beleefd te zijn te
gen hun ouders en ze hoeven niet meer 
naar de kerk. Maar er zijn ook gebieden 
waar de huidige eisen hoger zijn dan dertig 
jaar geleden. Zo wordt er beter op de ge
zondheid van de kinderen gelet. Er is meer 
aandacht voor de voeding die zij krijgen, 
voor lichamelijke of geestelijke afwijkingen 
en voor de conditie van hun gebit. Het on
derwijs vormt een ander domein waar ho
ge eisen worden gesteld. Hedendaagse ou
ders houden de vorderingen van hun kin
deren scherp in het oog. Het takenpakket 
voor leerlingen werd omvangrijker en de 
hoeveelheid tijd die wordt besteed aan 
huiswerk nam toe. 
Het voornaamste is evenwel dat er een he
le reeks nieuwe eisen en ambities bijgeko
men is. Kinderen moeten vandaag de no
dige sociale vaardigheden ontwikkelen. Ze 
moeten in staat zijn hun eigen voorkeur of 
mening naar voren te brengen. Ze moeten 
aandacht hebben voor het milieu, leuke 
vrienden mee naar huis brengen en een in
teressante hobby hebben zoals schaken, 
muziekles of paardrijden. Ze moeten zich 
vooral ontwikkelen tot een zelfstandige 
persoon die in staat is op te komen voor 
zichzelf en tegelijkertijd rekening te hou
den met anderen. Kortom: het lijkt erop 
dat het ambitieniveau voor de opvoeding 
hoger ligt dan enkele decennia terug. Al
leen al om deze redenen moeten heden
daagse ouders veel in huis hebben- zowel 
financieel als cultureel -om te zorgen dat 
hun kinderen aan al die eisen kunnen vol
doen. 

TRADITIONEEL 

Een deel van de ouders slaagt daarin maar 
een groter deel heeft het daar waarschijn
lijk moeilijk mee. Drie omstandigheden 
staan hun nobel streven in de weg. In de 
eerste plaats geeft de machtsbalans tussen 
kinderen en ouders een voor de laatste on
gunstige ontwikkeling te zien. Tot de jaren 
zestig kende het Nederlandse gezinsleven 
vrij hiërarchische verhoudingen. Vader en 
moeder waren eenvoudigweg de baas en 
kinderen hadden te gehoorzamen. Dat 
komt in hedendaagse gezinnen vrijwel niet 
meer voor. De betrekkingen zijn veel ge
lijkwaardiger, kinderen gaan op een infor
mele wijze met hun ouders om, beschikken 
over meer vrijheden en bezitten soms een 
verbazingwekkend vermogen tot onder
handelen (zie: Kiezen voor kinderen; Gro-

hun kinderen is 

geringer dan enkele 

decennia terug. 

ten huis, Van der Zwaard (red), 1997). De
ze verandering wordt - met een klassieke 
formule van Bram de Swaan - veelal om
schreven als de overgang van een bevels
huishouding naar een onderhandelings
huishouding. 
Deze verschuiving tast het opvoedingsmo
nopolie van de ouders aan. In laatste in
stantie komt de verantwoordelijkheid nog 
altijd aan hen toe, maar feitelijk moeten zij 
tal van andere opvoeders toelaten. Dat 
wordt met het ouder worden van de kin
deren alleen maar erger. De eerste vier le
vensjaren is de ouderlijke invloed vermoe
delijk het grootst. Maar zelfs in die perio
de zijn ouders niet de enigen die hun kin
deren beïnvloeden. De andere kinderen uit 
het gezin doen dat evengoed en hetzelfde 
geldt voor de peuters of medewerkers op 
het kinderdagverblijf. Eenmaal op de basis
school krijgen kinderen te maken met leer
krachten, met klasgenootjes en met 
vriendjes of vriendinnetjes. Die invloed 
wordt nog belangrijker op de middelbare 
school. Het aantal leerkrachten vermeer
dert zich, de kinderen maken zich los van 
hun ouderlijk milieu en hun gedrag komt 
sterk in het teken van de jeugdcultuur te 
staan. Hoewel ouders in deze (moeilijke) 
periode heel belangrijk (kunnen) zijn, 
neemt hun vermogen om invloed uit te oe
fenen in hoog tempo af. Dat is helemaal het 
geval wanneer de kinderen rond hun acht
tiende uit huis gaan om als student of an
derszins op zichzelf te wonen. Dan moe
ten ze alles zelf uitzoeken en wordt de ou
derlijke invloed marginaal. 
Aldus nemen de machtsmiddelen van ou
ders met het vorderen der jaren af en 
groeit de invloed van anderen. Op zichzelf 
is dat een normale zaak maar op twee pun
ten is de huidige situatie opmerkelijk. De 
ouderlijke invloed lijkt zich tot een steeds 
kortere periode te beperken en treedt het 
zelfstandig worden van de kinderen steeds 
vroeger in. Daarnaast is het gewicht van 
leeftijdsgenoten, vrienden en meer alge
meen instanties buiten het gezin, thans 
groter dan voorheen. Sommige auteurs 
beweren zelfs dat de invloed van ouders al
tijd al heel bescheiden was. Over deze the
se, die recentelijk door Judith Harris naar 
voren is gebracht, wordt nu veel gediscus
sieerd. Maar dat de invloed van ouders op 
hun kinderen geringer is dan enkele de
cennia terug lijkt mij wel aannemelijk. 

Een tweede omstandigheid die het opvoe
den lastiger heeft gemaakt is de verande
ring van normen. Lange tijd waren normen 
bij de opvoeding letterlijk traditioneel: ze 
werden doorgegeven van ouders op kin
deren. Daaraan ontleenden ze ten dele hun 
gezag. Je kon bij het opvoeden goeddeels 
afgaan op de opvoeding die je zelf had ge
had en die via de familiegeschiedenis ver 
terugreikte. Die normen werden dus van 
de ene op de andere generatie doorgege
ven en ondergingen daarbij maar een be
scheiden invloed van buitenaf. In die zin 
was de richting van het normenpatroon 
chronologisch, dat wil zeggen gericht op 
waarden en regels die hun doelmatigheid in 
het verleden hadden bewezen en dat ook 
in de toekomst zouden doen. Vandaag is de 
richting van het normatieve patroon niet 
zozeer chronologisch als wel sociologisch. 1 
wij richten ons minder op datgene wat 
vroeger werd gedaan en meer op datgene 
wat anderen in onze omgeving doen. Het 
gezag van opvoedingsnormen berust niet 
op het feit dat ze uit het verleden stammen 
-dat is veeleer een argument tegen- maar 
op het feit dat ze door de meeste mensen 
worden gehanteerd. Men zou kunnen zeg
gen: het normatieve patroon is eerder sta· 
tistisch dan moreel. Normaal is datgene 
wat de meeste mensen doen of althans dat· 
gene wat zij in een bepaalde situatie doen. 
Overigens is het normatieve per definitie 
een collectieve zaak. ledereen die een be
paalde norm hanteert verhoudt zich -po· 
sitief of negatief- tot het gedrag van ande
ren. Maar het maakt een groot verschil of 
die anderen tot een vorige generatie be
horen en dus uit het verleden komen, dan 
wel tot de eigen groep en dus tot het he
den behoren. Terwijl in de jaren zestig de 
opvoedingsnormen veelal traditioneel wa
ren, zijn ze tegenwoordig actueel. 
Dit heeft door de andere fasering van de 
levensloop vergaande gevolgen voor het 
collectieve normbesef. In de oude levens
loop bleef men als kind doorgaans bij de ei· 
gen ouders wonen tot het moment dat 
men zelf ouder werd. Daardoor kreeg het 
doorgeven van oude normen alle kans. De 
tijdsafstand èn de verschillen in leefsituatie 
tussen twee opeenvolgende generaties 
waren vrij gering. Maar de hedendaagse le
vensloop steekt anders in elkaar. Het 
voornaamste verschil is dat er een gehele 
nieuwe fase is ontstaan tussen het moment 
dat kinderen het ouderlijk huis verlaten en 
het ogenblik waarop ze zelf ouder zijn. Het 
eerste gebeurt in Nederland rond het 
achttiende levensjaar, het tweede als men 
circa dertig is. Tussen deze twee momen
ten heeft zich een geheel nieuw stadium 
gevormd: dat van de jongvolwassenen. De
ze leven aan de ene kant als volwassenen 



in die zin dat ze formeel en materieel op 
eigen benen staan en zelf beslissen hoe ze 
hun leven inrichten. Aan de andere kant 
kennen ze nog geen duurzame verant
woordelijkheden zoals het opvoeden van 
kinderen. Dat maakt in normatief opzicht 
veel uit. 

TURKS 
In de fase van de jongvolwassenen gaat het 
om zaken als plezier maken, experimente
ren op het gebied van seks en relaties of 
het werken aan eigen studie of carrière. In 
ieder geval scoort het gezinsleven dan erg 
laag. Dat verandert pas wanneer men zelf 
kinderen gekregen heeft. Deze 'kloof tus
sen twee levensstadia bemoeilijkt het be
roep op traditionele normen. Bovendien 
leven wij (volgens een stereotiepe maar 
niet onware uitdrukking) in een 'snel ver
anderende maatschappij'. Daarin is niet 
duidelijk in hoeverre de normen van de 
ene generatie voor een volgende nog van 
waarde zullen zijn. Ook dat maakt het han
teren van eigen normen niet gemakkelijk. 
De derde ontwikkeling die het opvoeden 
heeft beïnvloed is dat we ons niet op col
lectief aanvaarde idealen of modellen kun
nen beroepen. Dit betekent niet dat er in 

de praktijk van het opvoeden sterke ver
schillen zouden zijn. Het grootbrengen van 
kinderen is minder individueel dan je als 
ouder misschien denkt. Blijkens een on
derzoek naar opvoeden in Nederland stre
ven verreweg de meeste ouders vergelijk
bare doelen na (Opvoeden in Nederland, Ris
pens en Hermans, 1996). Waarden als eer
lijkheid, zelfstandigheid en sociale verant
woordelijkheid worden door een ruime 
meerderheid erkend. Hoewel veel van die 
normen niet expliciet worden gemaakt, 
blijkt er in Nederland een behoorlijke con
sensus te bestaan over de vraag wat men 
onder een goede opvoeding verstaat. Men 
zou dit kunnen aanduiden als een pedago
gisch minimum: de verzameling van waar
den en normen die door een meerderheid 
van opvoeders onderschreven wordt. Er is 
ook een brede overeenstemming over de 
manier waarop die normen moeten wor
den gehanteerd. De meeste Nederlanders 
zien weinig in het gebruik van macht of 
dwang en kiezen voor een kindvriendelijke 
benadering. Een en ander leidt tot een pe
dagogische cultuur die- naar mijn mening 
- niet echt ter discussie staat. Sommigen 
vrezen dat zij onder invloed van de multi
culturele samenleving vroeg of laat be-
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zwijkt, maar dat pessimisme deel ik niet. 
De bonte wirwar die op straat zo opval
lend is doet zich in de sfeer van het op
voeden minder sterk voor. Daar houden 
de meeste Nederlanders aan vrij sterke 
maar impliciete normen en ambities vast. 
Het is zelfs zo dat dit patroon meer invloed 
heeft op etnische minderheden dan an
dersom aangezien de opvoeding in bij
voorbeeld Turkse en Marokkaanse gezin
nen langzaam maar zeker in een Neder
landse richting gaat (Sociaal en Cultureel 
Rapport 1998, SCP). In de praktijk van het 
opvoeden tekent zich geen ernstige crisis 
af. 
Een heel ander punt is evenwel de vraag 
hoe men het pedagogisch minimum legiti
meert. Op dat punt deed zich de afgelopen 
dertig jaar een nieuwe situatie voor. Tot in 
de jaren zestig bestond er een gezinsideaal 
dat niet alleen door kerkelijke instanties, 
overheden en deskundigen werd voorge
houden maar ook door grote delen van de 
bevolking aanvaard. Ik spreek met opzet 
van ideaal want ook in die tijd waren er 
vanzelfsprekend afwijkingen van het mo
del. Overspel en echtscheiding, kinderen 
die geslagen werden of opgroeiden voor 
galg en rad, dat alles kwam destijds even-
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Milikowski 
Lof der on aangepastheid 

J e kunt de krant niet opslaan of de 

discussie gaat over normen en waar

den, en over maatschappelijke verloede

ring en normvervaging. Het opzienba

rendst is de terugkeer van het woord fat

soen, een woord dat als ouderwets was 

afgeschreven en alleen nog maar gebruikt 

werd in de zin van het verzet tegen de 

burgerlijke 'fatsoensrakkerij' zoals die in 

de jaren zestig gevoerd werd. 

h ph milikowski 

lot 

heid en het vertoon van rijkdom onder 

welgestelden, of de handigheid waarmee 

deze zich nog meer verrijken (of de 

schaamteloosheid waarmee belasting 

wordt ontdoken). 

der 
onaangepastheld 

Waar gaat het over - over manieren, over 

omgangsvormen? - en wie beklaagt zich 

over wie? Wie zijn degenen die anderen 

onfatsoenlijk vinden, en om welke reden? 

Dat zijn de vragen die als eerste opdoemen. En is er 

wel sprake van normverval: weten ouders en leer

krachten niet meer welke normen en waarden ze wil

len overdragen? Om met het laatste te beginnen: ik 

denk dat er eerder sprake is van een gehoorzaam

heidsprobleem dan van onzekerheid over normen en 

waarden; het probleem is vooral hoe regels af te 

dwingen waar dwang verboden is en autoriteit onder-

graven. 

Wel zijn de normen veranderd. De regels zijn minder 

vast geworden, de gedragscodes minder strikt, de om

gangsvormen minder strak geregeld, het vertoon van 

eerbied en respect verminderd. Minder strak en strikt 

- een proces dat de socioloog CasWouters informali

sering noemt -waarbij er meer waardering is voor 

spontaniteit en meer ruimte voor variatie. De religi

euze verankering van de moraal is verdwenen, goed 

en kwaad is mensenwerk geworden, maar daarmee is 

de moraal niet verdwenen. Deze is 'relationeler' ge

worden, meer wat men een 'afstemmings- en instem

mingsmoraal' zou kunnen noemen. Het is een lastiger 

moraal, menigeen kan beter overweg met het houvast 

van strakkere verboden en geboden. Als we kijken 

wie het woord fatsoen gebruikt over wie, of wie zich 

beklaagt over het gebrek aan fatsoen van wie, dan 

zien we een interessante verschuiving. Was het protest 

in de jaren zestig vooral gericht tegen de gevestigde 

orde, vanaf begin jaren tachtig richt dit zich vooral 

tegen alles wat die orde bedreigt, schrijft de eerder 

genoemde Cas Wouters. En dat is in de jaren negen

tig alleen maar sterker geworden. Afgezien van inci

denten als de Bijlmerramp, waarbij het wantrouwen 

tegen de overheid groot is en er iets opleeft van het 

sentiment dat Hofland vertolkt in zijn Tegels lichten: 

woede om wat van hogerhand 'onder de pet' zou zijn 

gehouden, richt in het algemeen de maatschappelijke 

verontrusting en verontwaardiging zich meer tegen 

criminaliteit op straat dan van de maatschappelijke 

bovenlaag, meer op toenemend geweld onder jonge

ren dan op de toenemende maatschappelijke ongelijk~ 
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Herlezing van Milikowski's Lof der on

aangepastheid laat deze omslag in de 

richting van de kritiek en van de veront

rusting helder zien. Het boek verscheen 

in 1961, trok toen niet veel aandacht, 

een tweede druk kwam in 1967, en toen 

volgden de drukken elkaar in rap tempo 

op. De openingszinnen van het boek zet 

direct de toon: 'Het euvel van misschien 

wel elk opvoedingssysteem tot op heden is, dat het wei
nig of geen plaats heeft voor de onaangepaste mens, 

voor de onaangepastbeid in de mens. De onaangepaste 

was in de historie de zondige, de afvallige, de misdadi
ge, (. .. ) de onmaatschappelijke. Hij moest verdoemd 

worden, uitgebannen (. .. ) Hij werd beschouwd als de 

ordeverstoorder, al was hij in werkelijkheid slechts de

gene, die uitriep dat de orde verstoord wás, dat alle or

de tijdelijk is.' Het is eerherstel voor de ordeverstoor

der en identificatie met de onaangepasten, niet met 

de gevestigden. Hierin schuilt de grootste verande

ring: het actuele perspectief is niet zozeer hoe mensen 

te beschermen tegen kwalijke maatschappelijke syste

men, maar hoe de samenleving te beschermen tegen 

gevaarlijke ordeverstorende mensen. 

Wat veranderd is, is de richting van de identificatie: 

leefde er in de jaren zestig een collectieve identificatie 

met de underdog, nu is die met de gevestigden, de 

machtigen, de rijken, de succesvollen. Het perspectief 

is verschoven: wie nu bestraffend worden toegespro

ken zijn degenen die de orde verstoren, wegens ge

brek aan respect en fatsoen. En de 'fatsoensrakkers' 

van weleer heten nu weer verontruste burgers. 

De essentiële vraag hierbij blijft natuurlijk altijd wel

ke verstoringen een samenleving kan verdragen, en 

welke haar ontwricht; of wat vernieuwend is en wat 

destructief. Dat is deels een kwestie van positie en 

perspectief. En zowel hoog als laag, zowel de gevestig

den als de maatschappelijk buitenstaanders, kunnen 

zich in de ogen van de ander in het maatschappelijk 

verkeer onfatsoenlijk gedragen. Maar ze verwijzen 

dan meestal naar andere dingen, naar andere vergrij

pen of overtredingen. En het varieert welk perspectief 

domineert. 

Christien Brinkgreve 

Hoogleraar sooale wetenschappen, Un1versite1t Utrecht 

(H. Ph. Mil1kowski, Lof der onaangepastheid, 

1961, Boom. Meppel) 



Jongeren gedragen zich op 
goed voor als nu, maar het werd veroor
deeld of ontkend op grond van een ideaal 
model. Dat soort modellen zijn thans in 
diskrediet geraakt. De autoriteiten verlo
ren hun geloofwaardigheid en de burgers 
maken zelf uit wat hun idealen en ambities 
zijn. Wij erkennen vandaag de dag geen au
toriteiten meer, geen machtscentra, geen 
maatschappelijke of politieke elite, geen fa
milie, buurt of sociale omgeving, geen lei
ders, voorgangers of deskundigen die ons 
vertellen hoe het zit en wat behoort. De 
vragen van welke normen je als ouders 
mag uitgaan, waar de grens getrokken 
wordt, hoe je met bepaalde dilemma's 
moet omgaan zijn in hoge mate een indivi
duele zaak. Er bestaat grote terughou
dendheid om zich te bemoeien met elkaar, 
deskundigen grijpen alleen in bij ernstige 
misstanden en niemand pretendeert te we
ten hoe het hoort. 
De moeilijkheid is evenwel dat opvoeden 
-zoals elke normatieve praktijk - in wer
kelijkheid geen zaak is van louter individu
ele beslissingen. Ik wees al op het feit dat 
elke leeftijdsgroep zich normatief sterker 
op soortgenoten dan op voorgaande gene
raties richt. Dat geldt óók voor degenen 
die kinderen opvoeden. In feite is er zo niet 
een heel dorp dan toch een veel wijdere 
omgeving nodig om te weten wat je doet. 
Dat verklaart wellicht de grote populariteit 
van bladen waarin deskundigen de ouders 
van informatie of advies voorzien. Men 
heeft wel beweerd dat deze deskundigen 
hun professionele inzichten op een subtie
le wijze opdringen en ouders afhankelijk 
maken. Maar in feite willen de ouders zelf 
weten wat een ander vindt om na te gaan 
in hoeverre de eigen normen houdbaar 
zijn. Het is wat hypocriet om te doen als
of die normen louter individuele zaken zijn. 
Het lijkt mij veel verstandiger en realisti
scher om de normen die veel ouders in 
Nederland feitelijk met elkaar gemeen 
hebben tot onderwerp te maken van een 
collectieve gedachtewisseling. Het zou ou
ders in elk geval helpen om vast te houden 
aan hun eigen intuïties en ervaringen wan
neer die in de dagelijkse stress van het op
voeden onder druk komen te staan. 

BRUTALITEIT 
Deze omstandigheden dragen ertoe bij dat 
het opvoeden van kinderen vandaag de dag 
voor velen als een zware opgave ervaren 
wordt. Veel ouders houden er hoge 
idealen op na maar beschikken wellicht 
over onvoldoende middelen om deze blij
vend over te brengen op hun kinderen. 
Daarvoor heb ik drie redenen genoemd. 
Ten eerste ondervinden zij veel concur
rentie van opvoeders buiten het gezin en 
wel des te meer naarmate hun kinderen 

straat en in de 

openbare ruimte even 
egocentrisch en 

agressief als vele 

volwassenen. 

opgroeien. Ten tweede lijkt de geldigheid 
van hun normen zich sterk tot één bepaal
de generatie te beperken. Het verband 
met de normen van de vorige en de ko
mende generatie(s) kent veel onzekerheid. 
Ten derde worden hun normen niet in het 
openbaar gesanctioneerd door anderen. 
Het ontbreekt hen aan een collectief mo
del waarop ze zich kunnen beroepen als 
het nodig is. Aldus bestaat er op pedagogi
sche vlak een permanente spanning tussen 
doelen en middelen- een spanning die met 
het groter worden van de kinderen alleen 
maar stijgt. De eerste levensjaren slagen 
ouders er vermoedelijk het beste in hun ei
gen normen door te geven. Maar naarma
te hun kinderen ouder worden neemt die 
invloed af en wordt de normatieve impact 
van school en leeftijdsgenoten sterker tot 
de fase waarin het effect van de omgeving 
allesoverheersend is en de invloed van ou
ders nog maar gering. 
Deze afnemende invloed kent niet alleen 
een tijdelijk maar ook een ruimtelijk ver
loop. Men zou het sociale leven van de 
jeugd als een drietal concentrische cirkels 
kunnen voorstellen waarbij het gezin van 
herkomst in het centrum staat, de wereld 
van school en leeftijdsgenoten als een 
tweede ring daarbuiten ligt en de laatste 
ring door het openbare domein gevormd 
wordt. In de loop der jaren breidt het so
ciale leven van de kinderen zich naar bui
ten uit. In de eerste levensfase vormt het 
ouderlijk gezin nog de kern van het be
staan. Tijdens de basisschool komt de 
tweede ring erbij en vanaf de middelbare 
school komt het leven van de kinderen op 
steeds grotere afstand van het ouderlijk 
gezin te staan. In deze drie sectoren zijn 
echter niet dezelfde normen en vaardighe
den noodzakelijk. In het moderne gezins
leven gaat het vooral om affectieve be
trekkingen en de opbouw van lichamelijke 
en psychische reserves. In de tweede fase 
staat het aanleren van sociale vaardigheden 
centraal, een taak die ten dele bij de ou
ders maar voor een belangrijk deel bij de 
school en de leeftijdsgenoten ligt. In de 
derde fase manifesteren de kinderen zich 
sterk in het openbare domein: de straat, 
het winkelcentrum en het uitgaansleven. 
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Bij dit laatste gaat het echter niet om af
fectieve betrekkingen en ook niet om so
ciale vaardigheden maar om zaken als om
gangsvormen, openbaar fatsoen en bur
gerzin. De school en zeker de ouders heb
ben maar heel weinig invloed op hetgedrag 
van jongeren in dit derde milieu. Juist daar 
deden zich de afgelopen jaren de meest 
ernstige ontsporingen voor. Ik denk niet 
dat dit voortvloeit uit gebreken in de sfeer 
van opvoeding of opleiding, dat wil zeggen 
uit een falen van de ouders of het onder
wijs. Belangrijker lijkt mij de meer algeme
ne erosie van burgerzin in de hedendaagse 
maatschappij. De jongeren gedragen zich 
op straat en in de openbare ruimte even 
egocentrisch en agressief als vele volwas
senen. Het is waar dat ze door hun over
matig alcoholgebruik en jeugdige brutaliteit 
vaker in de fout gaan dan de meeste vol
wassenen. Maar in wezen wijst hun gedrag 
op een lacune die het openbare leven en 
dus ook de politiek aangaat en niet zozeer 
de school of het gezin. 
Kortom: opvoeden is wel moeilijker ge
worden maar een echte crisis zie ik niet. 
De crisis die in het agressieve en asociale 
gedrag van jongeren tot uiting komt heeft 
betrekking op onze publieke moraal en het 
functioneren de onze openbare instellin
gen. GroenLinks zou zich tot taak kunnen 
stellen om aan dat laatste iets te doen. 
Voor zover het gaat om opvoeding in strik
te zin, tekenen zich naar mijn smaak voor 
rechts of links geen specifieke taken af. In 
de jaren zestig en zeventig kwam bezorgd
heid om opvoeding en gezin vooral onder 
conservatieven voor. De laatste tien jaar 
vindt men bezorgdheid in alle geledingen, 
óók bij links. Wat dit aangaat zou Groen
Links het gesprek met alle politieke stro
mingen moeten aangaan. Het heeft weinig 
zin om te proberen op dat punt een speci
fieke visie te ontwikkelen. Maar voor de 
huidige problemen rond jongeren in het 
publieke domein en de erosie van burger
zin als gevolg van de verharding in het 
maatschappelijk klimaat geldt het tegen
deel. Daar is een eigen visie van Groen
Links meer dan wenselijk. 

Gabriël van den Bnnk 1s wetenschappelijk on
derzoeker bij het NIZW Hu IS auteur van het 
boek Hoge eisen, ware liefde. De opkomst 

van een n1euw gez1ns1deaal 1n Nederland, 

Utrecht (NIZW). 1997 
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Overleeft de markt 

ORAA 
Door zich louter op winst maken te richten, is de bijdrage van een 

onderneming aan de samenleving het hoogst. 

Andere doelstellingen nastreven is 

welvaartsverminderend en ondemocratisch. 

Als de markt perfect is, wat moet ze dan met een moraal? 

HarroMaas 

ll 

In 1705 publiceerde de uit Holland afkom
stige arts Bernard Mandeville in Londen 
een satirisch gedicht dat door de onver
bloemde beschrijving van de toenmalige 
maatschappelijke verhoudingen meteen 
bijzonder populair was. Om een halt toe te 
roepen aan de vele roofdrukken publi
ceerde hij een aantal jaren later een be
commentarieerde versie onder de titel 
'The Fable of the Bees or Private Vices, Pub/ie 
Beneftts'. Onder deze titel werd het werk
je wereldberoemd (Nederland uitgezon
derd). Het oorspronkelijke gedicht had de 
niet minder kruidige titel: 'The Grumbling 
Hive: or Knives tum'd Honest', in de eerste 
Nederlandse uitgave, tweehonderdtachtig 
(!) jaar later, in 1985 dus, vertaald als 'De 
Mopperkorf: of schurken tot inkeer geko
men'. Het is nog steeds lezenswaardig. 
In het kort is de strekking van het gedicht 
als volgt. Mandeville beschrijft een maat
schappij waarin een ieder er met de mond 
een hoogstaande moraal op na houdt, 
maar ondertussen leeft van het liegen en 
bedriegen van de ander. Op zeker moment 
wordt de Oppergod Jupiter zo boos over 
al het gemopper in de korf over al die frau
de, dat hij iedereen verandert in een 
deugdzaam mens. De gevolgen zijn vrese
lijk. Uit hoogmoed hadden de mensen zich 
in luxe gewenteld, maar met het verdwij
nen van die hoogmoed valt tevens de hele 
toeleverende industrie in duigen. Werk
loosheid en totale ontwrichting van de sa
menleving is het gevolg. En de boodschap 
is vanzelfsprekend dat geen natie in weel
de kan leven zonder ondeugden als hoog
moed, bedrog, winstbejag enzovoort op de 
koop toe te nemen. 
Bij de tegenwoordige hausse in belangstel
ling voor 'verantwoord ondernemer-

schap', ook wel 'ethisch ondernemen' ge
noemd, moet ik onwillekeurig aan Mande
viiie's meesterwerk denken. Het begrip 
verantwoord ondernemen duidt op een 
bedrijfsvoering die niet door louter winst
streven wordt gestuurd, maar ook reke
ning houdt met de buitenwereld. Het zijn 
niet de minsten die verantwoord onder
nemerschap als een nieuwe legitimatie, ja 
zelfs overlevingsnoodzaak, beschouwen 
voor een onderneming op de lange ter
mijn. Zo werd onlangs in Het Financieele 
Dagblad vertrekkend topman van de Ra
bobank Herman Wijffels geciteerd die 
meent dat bedrijven steeds vaker zullen 
worden afgerekend op wat genoemd 
wordt de triple p bottom/ine: proftt, people, 
planet. En oud Shell-topman Cor Herk
ströter heeft er de afgelopen tijd bij her
haling op gewezen dat een bedrijf van de 
gehele samenleving een 'licence to operate' 
heeft gekregen en daarop ook door die
zelfde samenleving mag worden afgere
kend. Ook Herkströters afscheidscadeau
tje aan Shell en de samenleving, het rapport 
'Proftt and Principles, does there have to be a 
choice?', ademt de sfeer dat tussen markt 
en moraal geen principiële tegenstelling 
bestaat, maar dat bedrijven, die zich ge
dragen als 'good corporate citizens' een wel
daad voor de samenleving zijn. Niet gering 
ook zijn de juichverhalen in de financiële 
pers over de bovengemiddelde rendemen
ten van 'ver;;ntwoorde' en 'groene' fond
sen op de beurs. 
Niets mis mee, lijkt het, als een bedrijf zich 
in zijn interne en externe bedrijfsvoering 
keurig gedraagt, daar openlijk verantwoor
ding over aflegt, en liefst op een voor het 
publiek controleerbare manier. Ethica/ au
diting, dat is: ethische controle op de be-
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drijfsvoering, wordt langzamerhand een 
even geaccepteerde term als het 'sociale 
jaarverslag'. En KPMG lntegrity Consulting 
probeert naar analogie van de ISO-keur
merken te komen tot een meetsysteem 
voor het 'ethische gehalte' van een onder
neming. Het definitieve ongelijk van Man
deville lijkt aangetoond. Met ethisch en 
ecologisch ondernemen is de samenleving 
niet slechter af dan met puur winstbejag. 
Integendeel, bedrijf en samenleving winnen 
beide: de modieuze win-win-situatie. 

LOSZINGEN 
Toch zijn er nog steeds marktideologische 

diehards als de Amerikaanse econoom Mil
ton Friedman, en in zijn voetspoor de neo
liberalen, die vasthouden aan het stand
punt dat een bedrijf dat zich in zijn onder
nemingsbeslissingen door andere motie
ven dan de winst laat leiden, niet alleen het 
bedrijf zelf- of juister: de eigenaren van het 
bedrijf- schaadt, maar ook de samenleving 
als geheel. Een beursgenoteerde onderne
ming is eigendom van de aandeelhouders. 
Van het management mag worden ver
wacht, zo is het argument, dat de belangen 
van de aandeelhouders zo goed mogelijk 
worden gediend. De winst per aandeel, de 
moeder van alle beursgraadmeters, dient 
zo hoog mogelijk te zijn. Als het manage
ment besluit om geld aan allerlei goede 
doelen te geven dan doet het dat in feite 
op de zak van iemand anders. Shareho/der
value en niet de waarde van andere be
langhebbenden, andere stakeho/ders zoals 
dat tegenwoordig wordt aangeduid, dient 
te worden nagestreefd. Een tweede argu· 
ment uit dezelfde koker is hier nauw mee 
verbonden. In feite mengt een directie zich 
met het steunen van sociale doelen in de 
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politieke besluitvorming. Een bedrijf gaat 
immers op de stoel zitten van de gemeen
schap en verandert op eigen houtje de pri
oriteiten die blijkbaar politiek leven. Een 
dergelijke ingreep is ondemocratisch, want 
niet onder de jurisdictie van de democra
tisch gekozen organen die die prioriteiten 
behoren te bepalen. Als een democratie 
vindt dat er aan bepaalde zaken meer ge
daan moet worden, dan moet zij ofwel col
lectieve middelen anders verdelen, of meer 
belasting gaan heffen, ook op bedrijfswin
sten. Door zich louter op de winst te rich
ten, is de bijdrage van een onderneming 
aan de samenleving automatisch het 
hoogst. In feite berust een dergelijke argu
mentatie op een Montesquieu-achtige ver
dediging van een scheiding van maatschap
pelijke competenties en op een onbe
grensd vertrouwen in de efficiënte werking 
van het marktmechanisme. 
Niets mis, kortom, met het zelfzuchtige ge
drag van een onderneming. Sterker nog, in 
de ogen van Friedman (en vele pub/ie choi
ce-theoretici met hem) is er alle reden om 
aan te nemen dat ook andere organisaties 
in de maatschappij een zelfde zelfzuchtig 
gedrag ten toon spreiden. Wat door 
overheidsinstanties of door lobbyclubs als 
Greenpeace verkocht wordt als algemeen 
of maatschappelijk belang, houdt in feite 
weinig anders in dan verhuld eigenbelang. 
Een samenleving heeft, in de ogen van men
sen als Friedman, maar twee correctieme
chanismen op het najagen van eigenbelang 
ter beschikking: de markt en democratisch 
stemmen, en van deze twee werkt alleen 
de eerste perfect. 'De markt heeft altijd ge-

lijk', was de kop boven een interview met 
Friedman dat eind jaren zeventig in NRC 
Handelsblad verscheen, een uitspraak die 
nog niet zo lang geleden bijna letterlijk 
werd herhaald door onze staatssecretaris 
van cultuur, de neo-liberaal Riek van der 
Ploeg: 'De markt behoeft geen correctie'. 
Maatschappelijke instellingen die zich 'los
zingen' van ofwel de democratische con
trole, ofwel controle door de markt zijn in 
een dergelijke visie al op voorhand ver
dacht (denk aan de Rijksluchtvaart Dienst 
of Rijkswaterstaat). Non-gouvernemente
le organisaties, van welke pluimage dan 
ook, zijn om dezelfde reden alleen maar te 
beschouwen als ondemocratische lobby
clubs die het best kunnen worden getuch
tigd door ze zo snel mogelijk bloot te stel
len aan de wetten van de markt. 

GRETIG 
Het is echter de vraag of marktcorrectie al

tijd in overeenstemming is met wat vanuit 
een algemener standpunt moreel wenselijk 
is. Het vingertje wijst dan al snel in de rich
ting van de overheid en dat is precies de in
stantie waarachter de meeste bedrijven 
zich voor de rechtvaardiging van hun han
delen verschuilen. Wat de wet toestaat, is 
toegestaan. Een mooi recent voorbeeld is 
de order die het Nederlandse bedrijf IHC 
Caland vorig jaar kreeg voor de bouw van 
olieopslagfaciliteiten in Birma. Gevraagd 
naar een reactie op de maatschappelijke 
onrust die deze investering in Nederland 
veroorzaakte, zei bestuursvoorzitter Bax 
van IHC: 'Als directeur kan ik geen verant
woordelijkheid in dit soort zaken nemen 
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( ... ) Ik houd me aan de wet.' (Het Finan
cieele Dagblad 13-1 0-98). 
De heer Bax krijgt steun uit onverwachte 
hoek. In een interview uit 1997 in de Volks
krant ( 13-5-97) zei Benjamin Barber, een 
van de grote voorvechters van het begrip 
civil society: 'Bedrijven moeten winst ma
ken. De democratische gemeenschap 
moet aangeven welke grenzen zij daarbij 
stelt. Dat is de rolverdeling. In plaats daar
van trekt de overheid zich terug en hopen 
we dat het bedrijfsleven zich als een goede 
burger gedraagt. Dat is waanzin.' Het on
derscheid tussen Barberen Friedman is dat 
de eerste er niet van uit gaat dat markten 
automatisch efficiënt werken. Barber ziet 
om die reden een rol weggelegd voor con
sumentenorganisaties en maatschappelijke 
pressiegroepen om het gedrag van bedrij
ven te sturen, op het moment dat de over
heid het af laat weten. En dat is natuurlijk 
precies het punt waar IHC-directeur Bax 
zich in zijn rechtvaardiging voor de inves
tering in Birma gemakkelijk van af maakt. 
Inderdaad, hij doet niets tegen de wet, 
want er is geen wet. Hij treedt wel inter
nationale afspraken van organisaties als de 
VN, ILO, OECD met voeten, maar derge
lijke internationale afspraken hebben nau
welijks dwingende kracht. Birma is wat dat 
betreft een herhaling van het Zuid-Afrika 
van voor de afschaffing van de apartheid. 
Systematisch en op grote schaal worden de 
mensenrechten daar geschonden en het is 
evident dat het dictatoriale regime zich 
vooral staande houdt door de inkomsten 
uit de handel in olie. Pogingen om in EU
verband tot een boycot te komen, zijn tot 
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H ij weet nog precies wan

neer hij aardigheid kreeg in 

de politiek. Dat was toen het mis 

leek te gaan in de kabinetsforma

tie van 1977. Hij had de op

dracht van zijn partij, het kersver

se CDA, standvastig te blijven te

genover steeds nieuwe ononderhan

delbare eisen van de PvdA. 'L 'appétit 

venait en mangeant. Dat voor zeker. Ik 

ben een heel koppig mannetje geworden 

in die formatie.' Toch was de eetlust niet 

zo groot dat Van Agt na zeven maanden ka- Opland 

binetsformatie ook zelf premier wilde worden. Hij 

belde buiten medeweten van zijn partijtop Jelle Zijis-

tra en nog vier CDA-toppers om hen die post aan te 

bieden in zijn plaats. Niets hielp. 'Het moest zo no-

dig, zeiden anderen', zegt hij op de vraag waarom hij 

het toch maar zelf ging doen. Was dit een pose? Dries 

van Agt kende een fundamentele twijfel aan de 

maakbaarheidsgedachte. Het bedrijven van de politiek 

voldeed nooit als het ging om de wezensvragen van 

mens en maatschappij. Omdat Van Agt een kind van 

het katholieke zuiden is, was die fundamentele twijfel 

ook wel een beetje een ontsnapping aan de al te zware 

ernst bij de beantwoording van die wezensvragen. 

Ethiek en moraal kon hij van huis uit goed onder

scheiden. Dries van Agt is een wielrenner. Die weten 

dat moraal een gesteldheid is. Wie geen moraal heeft 

in de koers 'is niet scherp'. Begin 1977 kwam Van Agt 

bij de start van de verkiezingscampagne onverhoeds 

met het betoog dat ons land een ethisch réveil nodig 

had. Let wel: hij pleitte niet voor morele herbewape

ning of iets dergelijks, maar voor een wat fundamen

teler begrip. Een ethisch réveil is te zien als een uit

vloeisel van nadruk op moraal als bindende factor in 

de samenleving, niet alleen in politiek opzicht. Een 

herleving van ethische overwegingen als criteria voor 

het maatschappelijk leven zou, aldus Van Agt, de te

genbeweging moeten zijn tegen de polarisatie die in 

die jaren de dominante politieke cultuur was. De poli

tisering van alle dilemma's en alle verschijnselen in de 

samenleving was in zijn ogen een verarming. Als alles 

politiek is, wordt alles een machtsvraag en is niets 

meer eigen. Vandaar dat zijn tegenstanders het verwijt 

lieten klinken dat Van Agt zedenpreker en zedenmees-

ter wilde zijn. 

Vijf jaar bleef hij premier. Zijn gebrek aan kouwe 

drukte bevorderde dat hij twee houdingen kon combi

neren: een min of meer apolitieke relativering van al

les wat druk op te ketel dreigde te zetten én een soms 

provocatieve afscherming tegenover pogingen van de 

linkerzijde het maatschappelijk debat te monopolise

ren. Relativering was in zekere zin zelf al een provoca-

Ethisch réveil 

tie in de ogen van velen, overigens. Hard

nekkig is het verhaal dat Van Agt tijdens een 

spannende fase van een kabinetsformatie in 

het weekend de Tour de France opzocht en 

van het mengsel genoot van uitputting op de 

Alpe d'Huez en andere jongensboekenro

mantiek Terug in Den Haag sprak Juliana 

hem toch wel een beetje aan op zijn optreden 

midden in de crisissfeer. 'Mevrouw, dát nu is 

het verschil tussen Rome en de Reformatie', 

was zijn riposte, heet het. Zijn rococo met de 

Nederlandse taal of bestuurlijke problemen 

werd wel eens ruw beschadigd door de media en 

andere tegenstrevers. 'Een recessie van strikt biolo

gische aard', noemde hij zijn dan opeens opkomende 

'buikgriep' die hem verongelijkt thuis geveld hield in 

de Heilig Land Stichting in Nijmegen. Moraal voor de 

volgende koers moest hij krijgen door langdurig te re

cupereren, om zijn lievelingswoord te gebruiken. 

Is het eigenaardig dat Van Agt een reputatie van car

navalesk gedrag in combinatie met zedelijk obscuran

tisme overhield aan zijn Haagse jaren? Zijn vreugde 

om de franje wakkerde dat wel aan. Schande werd er 

van gesproken. Nu laten politici zich een hele avond 

prime time bij Astrid Joosten als net echte mensen 

kennen. Van Agt heeft in dit opzicht de Haagse mores 

veranderd door zich er nooit aan te storen. En die 

faam van obscurantist dan? Die is een misverstand uit 

de periode dat hij op Justitie de rechtsstaat stelde te

genover de eis van de politisering van de rechtsbede

ling. Tegenover het individuele belang- en een op

bloeiende commerciële praktijk- stelde hij bij de dis

cussie over de abortuswetgeving de beschermingsvraag 

bij individu en rechtsorde. Hier formeerde zich voor 

het eerst een Paarse meerderheid die marktwerking en 

individualisering boven die beschermingsvraag plaats

te. Kijken we naar de feiten dan valt Van Agts obscu

rantisme nogal mee. Naast de hervorming van het 

strafrecht waar hij zich voor inspande en het gedoog

beleid ten aanzien van cannabisgebruik dat hij door

voerde, valt op dat de door zijn kabinet geregelde 

abortuswetgeving zo gedegen blijkt dat deze onveran

derd van toepassing is. Zijn weerzin tegen de openlij

ke pornografie en zijn pogingen dit te reguleren zijn 

niet lang na zijn ministerschap tot een geloofsartikel 

van de vrouwenbeweging geworden. Niet de beleids

daden van een duister reactionair dus. 

PG Kroeger 

Pieter Gemt Kroeger IS samen met Joop Stam auteur van het 

boek De rogge staat er dun biJ. Macht en verval van het 

CDA 1974-1998, onlangs verschenen b~ Balans; de Citoten 

in bovenstaande artikel zijn uit dit boek. 
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nu toe gestrand en multinationals maken 
maar al te gretig gebruik van de geboden 
ruimte om het met de moraal niet zo nauw 
te nemen. 
Bij die stand van zaken kun je het alleen 
maar toejuichen dat een bedrijf openheid 
van zaken geeft over de wijze waarop het 
intern en extern met zijn omgeving om
gaat. Shell is wijs geworden van de nega
tieve effecten van de Brent Spar-affaire en 
zijn 'milieu-management' in Nigeria. En ook 
al geeft oud Shell-voorzitter Herkströter 
ruiterlijk toe dat de nieuwe beleidsuit
gangspunten nogvooral een papieren leven 
leiden, toch bieden zij voor 'Shell-watchers' 
aangrijpingspunten om het bedrijf op de 
vingers te tikken wanneer het zijn eigen re
gels schendt. Shell heeft, aldus Herkströ
ter, geleerd van fouten uit het verleden. 
Het bedrijf consulteert nu uitgebreid aller
lei non-gouvernementele organisaties, na
tuurlijk en heel begrijpelijk om zich op 
voorhand te verzekeren van publieke 
steun. Shells Web-site heeft doorklik-mo
gelijkheden naar organisaties als Amnesty 
International en Greenpeace, wat op zijn 
minst openheid van beleid suggereert. 
Maar het blijft de vraag of het wenselijk is 
dat een bedrijf als Shell zijn moreel hande
len reguleert in samenspraak met uiteinde
lijk even particuliere belangenorganisaties 
als Shell zelf. Herkströter ziet dit probleem 
zelf ook en heeft in interviews duidelijk ge
maakt dat het bij ontstentenis van interna
tionale regelgeving is dat Shell met een ei
gen gedragscode komt. Zelfs als je bedenkt 
dat er door organisaties als de VN, OECD, 
ILO etc. toch al het nodige op dit gebied is 
gedaan, is Herkströters opmerking niet 
van zin gespeend. Afgezien van een paar 
Amerikaanse grensoverschrijdende wet
ten over steekpenningen en handel met 
'terroristische landen', is er op dit gebied 
tot op heden weinig afdwingbaar. In de hui
dige situatie bieden de verdragen van der
gelijke organisaties hooguit ammunitie aan 
non-gouvernementele organisaties om be
drijven op hun handelen aan te spreken. 
Het lijkt mij evenwel niet de bedoeling het 
terugdringen van kinderarbeid afhankelijk 
te maken van de effectiviteit van een actie 
hiertegen door 'het maatschappelijke mid
denveld'. 'So vice is beneficia/ found, Wh en it's 
by justice topt and bound': de wet was het 
beperkende kader waarin volgens Mande
ville de mensen hun ondeugden mochten 
uitleven. Je kunt, met Benjamin Barber, al
leen hopen dat overheden ook internatio
naal wat dat betreft hun verantwoordelijk
heden nemen. Het bedrijfsleven zal er ze
ker niet aan ten onder gaan. 

Horro Maas 1s econoom aan de Universiteit 
van Amsterdam en redacteur van de Helling 

Meestal doet het achterlicht van mijn 

fiets het niet. Een fiets in de grote stad is 

nu eenmaal een wankel bezit. Investeren 

in onderhoud is hachelijk als je morgen 

niet méér aantreft dan een doorgeknipte 

ketting. Veel maakt zo'n lampje overigens 

niet uit. De stad is een fel verlichte 

uitvinding. Bovendien overleef je alleen 

in de stedelijke chaos als je je eigen regels 

maakt en overtreedt. 

Maar sinds kort denk ik er geheel anders 

over. In een portret in HP/De Tijd van 

onze minister voor Grote steden en 

lntegratiebeleid, Rogier van Boxtel, 

ontvouwt hij de volgende gedachte: 'Ik 

vind dat je gewoon weer moet durven 

praten over het feit dat er een achterlicht 

op een fiets hoort te zitten. Als je 

tolereert dat dat niet gebeurt, is al het 

volgende ook snel aan erosie onderhevig'. 

Mijn god, ik zie het verband plots in het 

helle licht van de koplampen van een heel 

wielerpeloton. Als ik niet als de donder 

met de fiets aan de hand over het trottoir 

naar de rijwielhersteller loop, dan ben ik 

persoonlijk verantwoordelijk voor de 

verloedering van het hele 

maatschappelijk bestel. Geen wonder dat 

er bij mij om de hoek laatst relletjes met 

Marokkaanse jongeren waren. 

Van Boxtel moet lang en diep in de 

fietstas hebben gekeken. Hij leidt zijn 

uitspraak zelfs in door de psychiater Van 

Dantzig aan te halen die beweert dat 

sluipende normvervaging gevaarlijk is. 

Ook verder worden prominente denkers 

van stal gehaald om het eminente belang 

van het achterlicht voor de 

maatschappelijke ordening te 

benadrukken. 

Ik vind zijn opvatting een typisch 

voorbeeld van het huidige populaire 

vluchtgedrag voor politieke 

verantwoordelijkheid. Wie het individu 

alleen aanspreekt op zijn burgerzin, 

ontslaat zichzelf al gauw van collectieve 

daden. De economische groei voor ons 

allen en verder ieder voor zich. 

Zijn uitspraak is een bedenkelijke vorm 

van sociaal darwinisme. Het hele 

maatschappelijk welzijn hangt aan een 

draadje, het lijkt de voedselpiramide in 

de natuur wel. Gaat er wat mis met de 

worm dan stort onvermijdelijk ook de 

roofvogel neer. Dynamiek en 

verandering liggen zo buiten handbereik. 
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Zo verengt het politieke speelveld zich 

tot een op de persoon gericht normen- en 

waardendebat. De vraag of een vitale, 

multiculturele stad niet veeleer moet 

uitdagen tot het verkennen van grenzen 

en het omgaan met culturele verschillen 

past daar niet bij. Laat staan een overheid 

die investeert in het publiek domein als 

ontmoetingsplek waar normen en 

waarden met elkaar kunnen botsen om 

juist echte integratie te kunnen bereiken. 

De fatsoenspolitiek is mode aan het 

worden in dit fin-de-siecle met haar hang 

naar burgerlijke geborgenheid. Zo 

bezwijken zelfs de prudente provo's van 

D66 voor de verleiding van de 

fatsoensrakkerij. Van progressief via 

sociaal-liberaal tot conservatief in een 

vloeiende ruggengraatloze beweging. 

In hetzelfde portret zegt D66-prominent 

en NOS-baas Wolffensperger: 'Als Roger 

niet angstig is om een verband te leggen 

tussen grote steden en normen en 

waarden, dan vind ik dat logisch en goed. 

Hij heeft natuurlijk een keurige 

opvoeding gehad.' Het gelegde verband 

lijkt mij nu juist wel uit angstig 

cultuurpessimisme voort te komen. 

Gezegend zijn wij met deze twee 

sombermannen als hoeders van het 

publiek domein op plein en buis. 

Zelfs de filosoofHans Achterhuis merkte 

onlangs op naar aanleiding van zijn boek 

waarin hij afrekent met de erfenis van de 

utopie, dat fatsoen en respect als 

uitgangspunt voor een betere 

samenleving van groter belang zijn dan 

hemelbestormende plannen. Zo zal 

politiek straks alleen nog maar gaan over 

de spreekwoordelijke plaatsing van 

lantaarnpalen waaronder wij ons 

allemaal blijmoedig met de dynamo aan 

het wiel op beschaafde tijd naar huis 

spoeden. Het hoofd afwendend voor de 

erosie die in het donker schuilt als ons 

achterlicht uit zicht verdwijnt. 

Toe geef ons een ons visie, een pond 

verbeelding en een kilo creativiteit. En 

leg de cultuurpessimisten terug in de la 

waar ze uit zijn gekomen. 

Hans Schoen 
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' De tijd heeft 
zich verstuikt' 

De dikke Van Dale geeft van het begrip engagement als derde verklaring: 'van 

kunstenaars, het in werk ervan blijk geven bij de tijdsproblemen betrokken te 

zijn, het daarop reageren'. Hoe staat het met engagement in de kunsten vandaag 

de dag? Durven ze nog wel, die kunstenaars, of is het begrip 'engagement' na de 

definitieve 'sluiting' van de jaren zestig en zeventig, en na de val van De Muur-

en alles wat daarna kwam- ondertussen zo beladen geworden, dat men het 

begrip met een vies gezicht als bedorven etensrest voor zich uit schuift? 

Zeven stellingen over de chaos. 

Loek Zonneveld 
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[I] 
De titel van dit opstel is ontleend aan Wil

liam Shakespeare's Hamiet. Als de Deense 
koningszoon in de gaten heeft in welk wes
pennest hij zijn hoofd heeft gestoken, zegt 
hij aan het slot van de eerste acte: 'The ti
me is out of joint. 0 cursed spite I Th at ever I 
was bom to set it right'. Wat Gerrit Komrij 
ooit vertaalde als: 'De tijd heeft zich ver
stuikt. Vervloekte kwelling I Dat ik moet leven 
om hem recht te zetten'. Dat zinnetje is ook 
de titel van een Duitse documentaire die is 
gedraaid in het najaar van 1989 en de win
ter van 1990 in Berlijn, de meest turbulen
te maanden die de Duitse hoofdstad mee
maakte na de luchtbrug in 1948, de arbei
dersopstand in 1953 en de bouw van De 
Muur in 1961. In die tijd was de DDR
schrijver Heiner Müller ( 1929-1995) bezig 
aan een regie van Hamlet in combinatie 
met zijn eigen tekst De Hamletmachine -
een van de meest compacte (zes pagina's) 
en hermetische teksten die in deze eeuw 
voor het toneel zijn geschreven. Die Mül
ler-tekst opent aldus: 'Ik was Hamiet. Ik 
stond aan de kust en praatte met de branding 
BLABLA, achter mij de ruihes van Europa. De 
klokken luidden de staatsbegrafenis in, moor
denaar en weduwe een paar, de raadsheren 

in paradepas achter de kist met het Verheven 
Kadaver, jammerend in slecht betaalde rouw.' 
Toen deze in 1977 geschreven tekst in de 
winter van 1990 in een DDR-theater was 
te horen, ging er een huivering door de 
zaal. Het was alsof de regels zich recht
streeks bemoeiden met het kruiend we
reldbeeld waarvan Berlijn op dat moment 
het centrum was. Heiner Müller zou Hei
ner Müller niet zijn als hij er niet meteen 
de grijnslachende relativering bij leverde. 
Toen hij sprak op de grote demonstratie 
op Alexanderplatz tegen het afbrokkelen
de staatssocialistische regime van de DDR, 
in oktober 1989, besloot hij zijn - goed
deels onverstaanbare en verwarrende 
speech - met de woorden: 'Op de volgen
de demonstratie mag worden gedanst'. 
Toen in die turbulente periode aan Müller 
werd gevraagd of hij iets voelde voor 'ac
tueel-politiek-documentair, geëngageerd 
tijdstheater' was zijn besliste antwoord 
nee: 'Ik geloof niet in actualiteit op het to
neel. Andere media doen dat beter. Aan 
Bertolt Brecht werd eens gevraagd waar
om hij geen stukken over de actualiteit 
schreef. Zijn antwoord was: De meest pro
ductieve periode uit de geschiedenis van 
het Europese toneel was het theater van 
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de Elizabethaanse renaissance, eind zes· 
tiende begin zeventiende eeuw. De belang· 
rijkste politieke gebeurtenis in die tijd was 
de vernietiging van de Spaanse Armada 
door de Engelse vloot. Die gebeurtenis 
komt in geen enkel Elizabethaans stuk 
voor. Dat bewijst: de actualiteit kan een zij· 
spoor zijn, nooit een hoofdzaak. Verande
ringen van de betrekkingen tussen mensen 
hebben tijd nodig. Het duurt ook even 
voor je die veranderingen waarneemt. En 
met deze tijdsduur moet kunst, en zeker 
toneelkunst zich inlaten.' 

[ 11 ] 
Als de dikke Van Dalegelijk heeft in zijn om

schrijving van 'engagement' ('het reageren 
op de tijdsproblemen') - en waarom zou 
Van Dale ongelijk hebben? - dan ziin we 
meteen van één knellend probleem ver
lost: het vermeende dictaat van de expli· 
ciete maatschappijkritiek wanneer het gaat 
over 'geëngageerde kunst'. Kijkend naar de 
recente geschiedenis komt dat vermeende 
dictaat uit de jaren zestig en zeventig. Veel 
kunstuitingen in die periode richtten zich 
expliciet tégen de gevestigde slagorden die 
de Tweede Wereldoorlog nog hadden 
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'Ik ben een schrijver van 

meegemaakt. Maar daarmee is nog niet ge
zegd dat iedere vorm van engagement bin
nen de kunsten in de jaren negentig, de 
maat kan worden genomen aan de hand 
van wat dertig jaar geleden te doen ge
bruikelijk was. Dat kán ook helemaal niet. 
De kunstenaars die dertig jaar geleden te
gen het cultuurbeleid, de onderwijsopvat
tingen en de politiek van vorige generaties 
aanschopten, waren opgevoed in de jaren 
vijftig - het 'aspirine'-decennium, waarin 
alle pijn en verdriet over de oorlogstijd, de 
weggevoerde landgenoten, de rotzooi in 
'ons Indië', onder de groene zoden van de 
Wederopbouw waren geschoffeld. Toen 
stukje bij beetje de rafels aan de verzwe
gen werkelijkheid van het keurig opge
ruimde tafellaken werden gescheurd, was 
het nominale resultaat: ongecensureerde 
woede. Een deel van de maatschappijkriti
sche toon van de geëngageerde cultuur -
korte tijd zelfs door de centrale overheid 
omarmd binnen het kabinet Den Uyl 
( 1973-1977) - is daaruit verklaarbaar. Dat 
die toon doorsloeg in excessen evenzo: 
woede is zelden een gezonde basis ge
weest voor nuances. Maar daarmee is nog 
niet de toon gezet voor het omschrijven 
van engagement in de kunsten. Ik heb mij 
altijd fel verzet tegen het tot karikatuur 
maken van het engagement in de cultuur in 
de tweede helft van de jaren zestig en de 
vroege jaren zeventig. Het moést gebeu
ren, de ontlading was noodzakelijk. Waar
schijnlijk is in die tijd- in talloze kunstvor
men - tevens de ruimte ontstaan om het 
fenomeen engagement in de cultuur te 
herformuleren, los van de geheven vuist, 
het strijdlied, het politieke straattheater of 
de bezetting van de Nachtwacht-zaal in het 
Rijksmuseum. Per slot wroet in het 'oude' 
steeds het 'nieuwe'. 

[ 111 ] 

stukken. Ik toon wat 

ik heb gezien.' 

op, die onder meer leidden tot een ex
treem antisemitisme. De auteur/acteur/ 
toneelleider William Shakespeare, die 
overigens in ruime mate profiteerde 
van de relatieve welvaart van het Eliza
bethaanse Engeland, durfde in zijn toneel
stukken een vorm van engagement aan die 
op zijn minst zeer moedig is te noemen: hij 
durfde te twijfelen. In zijn koningsdrama's 
stelde hij de grenzen van het absoluut ko
ningsschap zo brutaal aan de orde, dat Eli
zabeth I zich genoodzaakt zag één van die 
stukken - Richard 1/, waarin een levend 
monarch wordt afgezet en vervolgens ver
moord- tijdelijk te verbieden. In zijn ko
medies balanceerde hij tussen de hypocri
sie van gearriveerde yuppen en de overle
vingsdrang van eenlingen die van hun leven 
nog iets probeerden te maken. En in zijn 

grote tragedies analyseerde hij op een ge
nadeloze wijze het mechaniek van het po
litiek bedrijf- door zijn beste analist in on
ze eeuw, de Pool Jan Kott, ooit getypeerd 
als 'Het Grote Mechanisme'. Vrijwel geen 
moment werd William Shakespeare in dit 
omvangrijke oeuvre prekerig. Altijd bleef 
hij zijn tijd opnieuw en opnieuw en op
nieuw een spiegel voorhouden, tegen het 
licht houden, verbaasd hoe ze van kleur 
kan verschieten, hoe wat echt lijkt dat bij 
nader inzien niet zo blijkt te zijn. William 
Shakespeare is één van de meest geënga
geerde kunstenaars uit het nu bijna voor
bije millennium. 

[IV] 
Een van de talloze mooie voorbeelden van 
de hierboven genoteerde omschrijving van 
engagement als: 'de moed tot twijfel' is de 
van oorsprong impressionistische schilder 
Paul Cézanne. Hij sleet in het vorige (ln-de
siècle zijn nadagen eenzaam in Aix-en-Pro-

William Shakespeare ( 1564-1616) is wel een 
goed voorbeeld voor hoe je engagement in 
de kunsten óók kunt waarderen, interpre
teren en herformuleren. Het Engeland van 
zijn productieve jaren leefde in een soort 
'poldermodel' -avant-la-lêttre: er was een 
einde gekomen aan slepende burgeroorlo
gen, het land dreef een levendige handel 
met het continent, op de zeeën was Enge
land militair superieur, en er was sprake 
van een relatief hoge levensstandaard. Dat 
alles echter had zijn prijs: de opkomst van 
de stedelijke overheden leidde tot een ui
terst scherpe, voor een belangrijk deel bin
nenskamers uitgevoerde veldslag met de 
adel en het hof. Koningin Elizabeth I leidde 
een totalitaire politiestaat, compleet met 
een zeer goed georganiseerde geheime 
dienst. En er laaiden etnische wrijvingen Hamiet, van het Nationale Toneel, foto: Pon Sok 
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'De tijd heeft zich verstuikt. 

vence. Als impressionist leefde hij in het 
tijdvak waarin de fotografie ontstond en 
zich razendsnel technisch ontwikkelde. 
Het illusionisme in de schilderkunst werd 
daardoor feitelijk overbodig. Toch bleef hij 
proberen om het beeld van de werkelijk
heid op zijn doeken als het ware 'te van
gen'. Tot hij er bijna bij neerviel en zag dat 
het niet meer ging. Op hoge leeftijd klau
terde hij dag in dag uit de Mont Victoire bij 
Aix op, om te proberen die grillige berg en 
het omringende landschap te schilderen, 
steeds opnieuw. Die reeks schilderijen is 
een monumentale registratie van nieuws
gierigheid en twijfel, gepaard gaand met de 
vraag of hij de realiteit in zijn schilderijen 
zelfs maar kon benaderen. De kunsthisto
ricus Robert Hughes citeert in zijn stan
daardwerk 'De schok van het nieuwe -
Kunst in het tijdperk van verandering', een 

Vervloekte kwelling; 

dat ik moet leven om 

hem recht te zetten.' 

door de angstige vraag zié ik dit? De schil
derijen van die berg worden qua kleur
schikking en compositie steeds kubisti
scher, terwijl het kubisme als stijlfiguur in 
de moderne schilderkunst nog moest wor
den 'uitgevonden'. 

[V] 
Onlangs keek ik opnieuw naar het meester

werk North by Northwest van de master of 
suspence Alfred Hitchcock uit 1959, een 

ZuidZuidWest; regie: Carina Molier, foto: BIFO 
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ontroerende brief van Paul Cézanne aan 
zijn zoon, vlak voor zijn dood in 1906: 'Ik 
moet je zeggen dat ik als schilder de natuur 
steeds scherper begin te zien, maar ik vind het 
uitbeelden van mijn indrukken altijd heel pijn
lijk. Ik kan de intensiteit van de wereld die zich 
voor mij ontvouwt niet evenaren. De natuur 
heeft een veel geweldiger kleurenrijkdom in 
zich dan ik. En hier, op de rivieroever, verme
nigvuldigen de motieven zich keer op keer.' 
Volgens een kunstcriticus werd in die laat
ste zestien jaar van Cézanne het impres
sionistisch adagium dit zie ik vervangen 

speelfilm met Cary Grant als eenzaam 
mensenkind die het - tegen zijn wil en 
deels achter zijn eigen rug om - moet op
nemen tegen de rest van de wereld, een 
zeer geëngageerd thema zou ik zeggen. In 
die film komt een scène voor die klassiek 
geworden is. 'Oid Hitch' zet de tijd stil. En 
dat was aan het eind van de jaren vijftig, 
toen Hollywood al aardig lawaaierig aan 
het worden was, een ware revolutie. Het 
betrof een scène zonder muziek, nagenoeg 
zonder geluid en ook bijna zonder dialoog. 
Cary Grant stapt in the-middle-of-nowhere 
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uit een Greyhound-bus. Hij heeft een af
spraak met de man voor wie hij ten on
rechte voortdurend wordt aangezien. Hij 
wacht en wacht. Er passeert nog een bus. 
Er passeren wat auto's. Er waait stof op. 
Stilte. Dan stopt er een zwarte auto. Een 
man met hoed stapt uit. Grant en de man 
staan minstens een halve minuut in stilte 
tegenover elkaar. Dan vraagt Cary Grant 
aan de-man-met-hoed of hij zijn afspraak is. 
In de verte horen we het geluid dat lijkt op 
een vliegtuigje. Nee, zegt de man, ik wacht 
op de bus. En jawel, daar komt de bus. 
Vreemd, zegt de man tegen Cary Grant. 
daar vliegt een landbouwsproeivliegtuig, 
maar er groeit hier niks. Man-met-hoed 
stapt in de ondertussen genaderde bus. 
Bus rijdt weg. Ondertussen zijn er einde
loos durende minuten voorbijgegaan. En 
dan incasseert Alfred Hitchcock het effect 
van het stilzetten van de tijd. Het sproei
vliegtuigje is daar helemaal niet om gewas 
te sproeien. Het valt Cary Grant aan. En 
niet zo'n beetje ook. De rest van de scène 
zal ik niet verklappen. (North by Narth
West is in iedere betere videotheek te 
huur.) Hitchcock is een fraai voorbeeld van 
engagement in de filmkunst. Als parallel 
met de verschuiving van Cézanne's stelling 
dit zie ik naar de klemmende vraag zie ik dit? 
- zette de oude meester van de spanning 
niet alleen de tijd stil, hij bekende te pas en 
te onpas niet geïnteresseerd te zijn in de 
afloop van het verhaal, maar vooral in het 
verloop ervan. Net als bij Bertolt Brecht, die 
als leitmotiv van zijn werk koos: ik geloof 
helemaal niks over welk gelijk dan ook, als 
ik de werkelijkheid niet eerst heel erg vaak 
en steeds opnieuw tegen het licht heb ge
houden. 

[VI] 
Misschien wordt het tijd voor een grondige 
herdefiniëring van het begrip 'engagement' 
in de kunst. In het tijdvak van de zogehe
ten historische avant-garde in de nu bijna 
voorbije eeuw - met hoogtepunten in de 
jaren twintig en dertig in met name Duits
land, Frankrijk en Rusland -was dit begrip 
nog heftig verknoopt met ideologieën, uto
pieën. Piscator, Brecht, de expressionisti
sche schilders, filmers als Fritz Lang, de 
dichter en toneeltheoreticus Antonin Ar
taud, beeldend kunstenaars als Malevitsj en 
Popova, de toneelvernieuwer Vsevolod 
Meyerheld - het waren woeste waar
heidszoekers, 'wordt wild en maak mooie 
dingen' en graag in die volgorde. Het na
zisme, het stalinisme en uiteindelijk de 
Tweede Wereldoorlog hebben dié praktijk 
van engagement met de grond gelijk ge
maakt - geëngageerde kunstenaars gingen 
voor lange tijd in ballingschap, verdwenen 
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in de kampen of in de Goelag. Binnen het 
kunstenaarsverzet in de jaren zestig en ze
ventig leek die wilde en woeste praktijk 
weer even te herleven. Deze wederop
standing hield echter op den duur geen 
stand. Ons 'poldermodel' is - anders dan 
in de dagen van William Shakespeare- niet 
meer repressief maar repressief-tolerant 
en politiek uitermate correct. Het plakt de 
wilde en woeste schreeuwlelijkerds een 
pleister op de mond en zet een bescheiden 
zak met geld naast ze. Hun speelruimte is 
een zandbak waarvan de deksel op inklap
pen staat: zoet zijn, anders wordt papa 
boos. Ik kan me voorstellen dat veel kun
stenaars langzamerhand gillend gek wor
den wanneer hun de maat wordt genomen 
met meetlatten die drie decennia mis
schien actueel waren, maar die dat nu in 
het geheel niet meer zijn. De kindskinde
ren snappen hun papa's en mama's allang 
niet meer. Sterker nog: ze willen dat ook 
helemaal niet. Ze eisen in toenemende ma
te de ruimte op om het verschijnsel enga
gement in eigen termen te formuleren. 
Ik kies tot slot nog één voorbeeld uit de 
actuele praktijk van wat hier gemakshalve 
maar even een kruisbestuiving tussen 
theater, performance, muziek en video
kunst wordt genoemd: het werk van de 
'jonge' - je blijft erg lang jong in kunsten
land - kunstenares Carina Molier. Zij 
maakt al jarenlang voorstellingen die ze zelf 
op de speelvloer, samen met de met haar 
samenwerkende kunstenaars, compo
neert, monteert, in elkaar steekt. Ze schil
dert als het ware haar wereldbeeld zoals 
Henri Matisse en sommige dadaïsten eer
der deze eeuw tot hun kunstwerken kwa
men: een groot leeg vlak wordt met lijm in
gesmeerd, de kunstenaar laat stukken lap 
of papier over het vlak dwarrelen, of 
schrijft teksten achter elkaar zonder te be
antwoorden aan de wetten van de logica 
(écriture automatique). Het resultaat is de 
vaak monsterlijke afdruk van de verwar
ring, de chaos. Met als overduidelijke in
tentie - dus niet: be-doe-ling- om via het 
in kaart brengen van de verwarring en de 
chaos, de zoektocht te hernemen naar 
rust, misschien wel naar utopie. Carina 
Molier heeft 'documentaire' voorstellingen 
gemaakt over Lou Reed, Velvet Under
ground, de zangeres Nico, de rol van drugs 
in het leven van de moderne mens. Maar 
ook over een van de meest populaire 
volksschrijvers in Nederland, Godfried Be
mans die zich in 1971 liet verleiden om een 
week op een onbewoond eiland te gaan 
zitten, om vervolgens dag in dag uit via de 
radioverslag te doen van deze voor hem af
schrikwekkende martelgang. Carina Me
lier maakt in haar meest recente voorstel
ling- ZuidZuidWest - de waanzin van onze 

zap-cultuur tot direct uitgangspunt voor 
de productie: ze noemt het zelf de 'porno
grafisering' van de levensangst (iedereen 
die wel eens een show van Jerry Springer 
op de televisie heeft gezien weet meteen 
wat ze bedoelt). Haar theater is riskant, en 
in het nemen van de risico's ongemeen 
geëngageerd- 'verbonden met de tijd'. Het 
mag de ironie van de geschiedenis worden 
genoemd, dat ze voor een voorstelling die 
ze in het begin van de jaren negentig maak
te, een motto koos van één van haar 'pa
pa's' uit de geëngageerde jaren zeventig, 
Mickery-directeur Ritsaert ten Cate: 'We 
moeten ons voorstellen dat het opnieuw in de 
mode kan zijn om een Utopia te ontwerpen. 
Niet enkel omdat dat nodig is, maar omdat we 
het verlangen ernaar weer hebben uitgevon
den.' 

[VIl] 
Laat ik eindigen bij wat misschien een testi

monium paupertatis lijkt, een armoedig ci
tatenpakhuis. Engagement in de kunst gaat 
over kijken en luisteren. Twee citaten over 
die inspanning, en over de energie die de
ze inspanning kost. Piet Meeuse schrijft in 
zijn fascinerende bundel Doorkijkjes (De 
Bezige Bij, Amsterdam 1995) over kijken 
en beelden dit: 
'Wat er gebeurt als je iets waarneemt is vaak 
zo complex dat het eerst gereduceerd moet 
worden tot iets enkelvoudigs (een visueel, een 
auditief of een verbaal beeld) voordat het goed 
tot je doordringt. Niet zelden ontdek ik pas 
achteraf wat ik gezien heb: wanneer ik me 
plotseling herinner of er eindelijk in slaag iets 
goed te formuleren. Wanneer het op de een 
of andere manier tot beeld is geworden. ( .. .) 

Bijna alles wat je waarneemt vergeet je on
middellijk. Ogen zijn niet gemaakt om naar 
beelden te kijken - maar zonder die beelden 
zouden we ons nauwelijks bewust zijn van de 
onuitputtelijke rijkdom van het zichtbare. De 
verbluffende schoonheid van de eenvoudigste, 
alledaagse dingen: spiegelingen in een mod
derplas, de sculptuur van een inderhaast neer
geworpen jas, een glas water waar de zon in 
schijnt, of een stuk brood op een tafel - vaak 
zie je het pas nadat je er beelden van hebt 
gezien. Dat wil zeggen: nadat je hebt gezien 
hoe anderen het zagen. Het beeld is de op
voeder van het oog.' 

Het tweede citaat komt uit 'Het lied van de 
stukkenschrijver', een tekst van Bertolt 
Brecht uit 1942. 
Ik ben een schrijver van stukken. Ik toon 
wat ik heb gezien. Op de mensenmarkten heb 
ik 
gezien hoe de mens verhandeld wordt. Dat 
toon ik. 
Ik. De stukkenschrijver. 
Hoe ze elkaar tegemoet komen met plannen. 
Of met knuppels. Of met geld. 
Hoe ze op de straten staan en wachten. 
Hoe ze voor elkaar een val opzetten. 
Vol hoop. Hoe ze afspraken maken. 
Hoe ze elkaar de strop omdoen. 
Hoe ze beminnen. 
Hoe ze de buit verdelen. 
Hoe ze eten. 
Dat toon ik. 
Ik. De stukkenschrijver. 

Loek Zonneveld IS toneelverslaggever en 
docent theatergeschiedenis 
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DE ANGST VOOR EENHEIDSWORST EUROPA 

Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europese 

Parlement leggen de lijsttrekkers van Groenlinks en de Partij van 

de Arbeid, Joost 

NIEUWE Lagendijk en Max van 

den Berg, uit wat 'links' 

in Europa te winnen heeft. Ze doen afstand van een paar oude 

stokpaardjes en klappen uit de school 

over hun Europese fractiegenoten. GROND 
Menno Hurenkamp en Maarten van Poelgeest 
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Joost Lagendijk en Max van den Berg heb
ben beiden een grote internationale erva
ring. Lagendijk was buitenlandsecretaris 
van de PSP, later GroenLinks. Hij zag in de 
loop der jaren hoe geestverwanten in an
dere landen dezelfde dingen totaal ver
schillend benaderden - daar begon de fas
cinatie. Lagendijk (41) zit sinds vorig jaar 
september in het Europarlement, hij ver
ving Nel van Dijk, en is straks bij de Euro
pese verkiezingen op I 0 juni lijsttrekker 
voor GroenLinks. 
De eerste kennismaking met Europa kwam 
voor Max van den Berg in 1979 toen hij, na 
acht jaar wethouder te zijn geweest in 
Groningen, een half jaar rondliep in de 
krottenwijken van Latijns Amerika. Daar 
bleek iedereen hoge verwachtingen van 
'Europa' te hebben, ten onrechte besefte 
hij, omdat Europa verdeeld was en een 
protectionistische politiek voerde. Van 
den Berg (SI) was meer dan een decenni
um lang directeur van de Novib en is nu 
PvdA-lijsttrekker voor het Europarlement. 
Hoewel ze allebei het grote federalistische 
ideaal, Europa als superstaat, niet langer 
koesteren, zien ze de Europese Unie als 
meer dan een trits zakelijke afspraken tus
sen nationale staten. Lagendijk: 'Het ging 
de afgelopen jaren alleen maar over die ene 
munt en de interne markt. Het is te weinig 
als het bij dat kille project blijft, dan wordt 
het nooit het "Europa van de burger". In 
optimistische buien denk ik dat er moge
lijkheden zijn.' Van den Berg nuanceert: 
'Vanuit een politiek idee is gekozen voor 
de economische kant, opdat het begrip 
'lotsgemeenschap' een economische bete
kenis zou krijgen. De euro moet zorgen 

voor gemeenschappelijkheid. Maar Arjo 
Klamer heeft terecht gezegd dat de EU ook 
sociaal, politiek en cultureel beleid moet 
maken omdat de euro anders onderuit 
gaat.' 

Kun je over Europa praten als een cultuurpoli
tieke eenheid? 

Lagendijk: 'De discussie over een Europe
se identiteit met een hoofdletter moeten 
we niet meer voeren. Pluriformiteit is de 
eerste Europese waarde. Een gemeen
schappelijke identiteit is daarmee volstrekt 
in tegenspraak. Je moet de angst van men
sen voor een eenheidsworst Europa waar 
alles centraal beslist wordt- een angst die 
door de euro toch al lijkt toegenomen -
niet aanwakkeren. Dat is niet eenvoudig. 
GroenLinks wil de Europese instellingen 
versterken, bijvoorbeeld op buitenlands
beleid en misschien uiteindelijk ook defen
sie, maar tegelijkertijd de culturele diversi
teit in standhouden. Dat is een lastige 
boodschap.' 
Van den Berg: 'De Europese landen kunnen 
niet zonder elkaar. Gezamenlijke proble
men dwingen tot het creëren van gemeen
schappelijke grond. Vanuit die noodzaak 
ontstaat een nieuwe Europese cultuur. 

Jullie hebben een ontnuchterend verhaal over 
een pragmatisch Europa. Een coming of a ge van 
het Europese denken, waarin de Europese Unie, 
waar deze niet noodzakelijk is, op afstand wordt 
gehouden. 

Lagend ijk: 'Twintig jaar geleden hadden we 
een mooi, optimistisch eurocentrisch ver
haal. Democratie en vrijheid als centrale 
waarden van een Europese traditie die we 
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even zouden uitdragen aan de rest van de 
wereld. Daar ben ik van teruggekomen. 
We neigen te vergeten dat het in grote de
len van Europa een paar keer kantje boord 
is geweest met de democratie in deze 
eeuw. Er is geen continue opgaande lijn. De 
hang naar autoritaire regimes was stevig, 
en niet alleen in Duitsland. Er zijn intellec
tuele boekenplanken vol tegen de demo· 
eratie geschreven.' 
Van den Berg: 'Ik weet niet of ik voor \"let 
woord ontnuchterend ben. Europa kan 
een plek van vrede zijn, een plek die voor 
de 320 miljoen bewoners een sociale en li· 
berale rechtsstaat overeind weet te hou
den. En een plek met een sociaal gezicht 
naar de wereld. Als dat project ook nog 
een antwoord weet te vinden op het eco· 
logische vraagstuk, dan vind ik dat een heel 
hoog ideaal.' 

Was het conflict over het functioneren van de 
Commissarissen tussen de Europese Commissie 
en het Europees Parlement winst of verlies voor 
'Europa'? [Het interview vond plaats voor het 
opstappen van de Europese Commissie.] 

Van den Berg: 'Jij mag eerst, jij hebt mee ge· 
daan.' 
Lagendijk: 'Het is winst voor het parle
ment. Er ontstaat gewoonterecht om indi· 
viduele Commissarissen ter verantwoor· 
ding te roepen. Dat was tien jaar geleden 
nog ondenkbaar.' 
Van den Berg: 'Daar ben ik het mee een>. 
Wat ik teleurstellend vind is dat zowel de 
nationale als de partijpolitieke stromingen 
verdedigingslijnen hebben die niet passen 
bij de taken van het parlement. De houding 
is: "Als het mijn Commissaris is, bijt ik niet 



Lagendijk: 'GroenLinks doet 

door". Dat deugt niet. Ik hoop dat in maart, 
als het onderzoek naar het functioneren 
van de Europese Commissie uitkomt, er 
naar individuele verantwoordelijkheid 
wordt gekeken. Dan is de schade van de 
route die men gekozen heeft te overzien. 
Anders wordt het parlement een lam.' 
Lagendijk 'Dit zijn de conclusies als je naar 
binnen kijkt. Maar door de burgers wordt 
alles op één hoop gegooid: parlement, in
stellingen, Commissie. Dat is fraude, cor
ruptie en bestuurders die maar blijven zit
ten, zo is het oordeel. Als Kees Schuyt 
schrijft dat hij niet gaat stemmen, dan 
schrik ik daarvan. Als hij dat al vindt, dan 
weet je wat anderen denken.' 
Van den Berg: 'Het is oprechte boosheid 
omdat in Europa bepaalde lijnen niet 
scherp worden getrokken. Maar het intel
lectuele antwoord om met de rug naar Eu
ropa te gaan staan helpt niet. Wat wel helpt 
is voldoende mensen die gaan stemmen, en 
een krachtige opdracht geven. Europa be
paalt ons leven, en dus moeten we onze 
idealen ook daar uitdragen.' 
Lagendijk 'Groenlinks doet haar best om 
onrechtmatigheden boven tafel te halen, 
maar als ik zie wat het gevolg is voor het 
imago van de EU, twijfel ik soms of dat wel 
slim is. Ook wij zijn er niet bij gebaat als al
le instituties weer op één hoop gegooid 
worden.' 
Van den Berg: 'Ik heb goede hoop dat we 
dit keer meer mensen naar de stembus 
kunnen krijgen. Het besef dat in Brussel 
veel beslissingen genomen worden, wordt 
steeds groter.' 
Lagendijk 'We zullen met elkaar in debat 
moeten om te laten zien dat er politieke 
meningsverschillen zijn. Ik kan me van de 
vorige keer nog herinneren dat we allemaal 
in de zaal zaten iedereen aan te raden 
vooral te gaan stemmen.' 
Van den Berg: 'PvdA en Groenlinks botsen 
op het nationale vlak. Maar Europees zijn 
er geen fundamentele meningsverschillen, 
niet over een defensiemacht, niet over za
ken als wat je in Brussel regelt en wat na
tionaal, hooguit in gradaties. De grote ver
schillen zijn er met delen van de liberalen 
en de conservatieven die nationalistische 
en inwaarts gerichte ideeën hebben. Zij 
brengen in mijn ogen de euro in gevaar en 
dus de economie. Ze maken, cultureel ge
zien, de burgers bang. Die tegenstelling zie 
ik steeds meer.' 

Wat denken jullie van de man die door de En
gelsen 'Europe's most dangerous man' werd ge
noemd, en meer in het bijzonder van zijn poli
tiek-economische ideeën over toezicht op de Eu
ropese Centrale Bank? 

Van den Berg: 'Wie? Oh, Oscar Lafontaine. 
Dat is een leuke man, wel wat autoritair 

haarbest om 

onrechtmatigheden in 

Brussel en Straats

burg boven tafel te 

halen, maar als ik zie 

wat het gevolg is voor 

het imago van de E.U, 

twijfel ik soms of dat 
wel slim is., 

misschien. Over zijn houding ten aanzien 
van de Europese Bank ben ik het niet met 
hem eens. Ik vind niet dat je èn minister èn 
president van de Europese Bank moet wil
len i1jn. Dat hij economisch beleid wilde 
voeren, omdat de euro onderuitgaat als je 
dat niet doet, daarin was hij modern. Ik 
vind de huidige Duitse regering veel meer 
tot de verbeelding spreken, en een meer 
realistisch debat voeren en meer risico's 

nemen, dan het kabinet-Kohl.' 
Lagendijk 'Ik kan me bij de roep om meer 
controle op de Europese Bank wel wat 
voorstellen. De autonomie van de bank is 
erg groot. Het parlement zou wel iets meer 
inzage mogen hebben in het beleid van de 
Europese Centrale Bank: via notulen om 
maar eens wat lulligs te noemen. Wat La
fontaine over belastingconcurrentie naar 
voren bracht, vind ik een heel goed punt. 
Daar gaan nu tientallen miljarden verloren 
en dat is wel van een andere orde dan het 
terughalen van de zogenaamd te hoge con
tributie van Nederland.' 

Geef eens een voorbeeld van een onderwerp 
waar Europa de komende jaren veel kan bete
kenen? 

Van den Berg: 'Het vluchtelingenprobleem. 
Het zou enorm helpen als er Europees be
leid komt. Wat ontbreekt is gemeenschap
pelijke opvang, iedereen schuift vluchtelin
gen af. Er is geen eerlijke verdeling van de 
lasten. Het beeld van politieke vluchtelin
gen die teruggestuurd worden aan de 
grens is onverdraaglijk. Er moet een ge
meenschappelijk beleid komen, met een in
telligente politieke analyse, waardoor bur
gers snappen waarom het voor vluchtelin
gen gevaarlijk is terug te gaan.' 
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Van den Berg: 'We moeten 
zakelijker zijn over het 

De verdeeldheid op dit onderwerp kan bijna niet 
groter zijn. Is er perspectief op een Europees 
vluchtelingenbeleid? 

Van den Berg: 'Onvoldoende en dat komt 
ook omdat een aantal sociaal-democrati
sche partijen uit andere landen dit onder
werp niet op de agenda durft te zetten.' 
Lagendijk: 'Er is inderdaad een enorme dis
balans tussen Noord- en Zuid Europa, ter
wijl toch in landen als Frankrijk en Italië so
ciaal-democraten en groenen in de rege
ring zitten. Die landen willen geen Europe
se afspraken maken, omdat ze zelf heel 
weinig asielzoekers toe laten.' 
Van den Berg: 'We moeten zakelijker zijn 
over het verschil tussen economische en 
politieke vluchtelingen. Politieke vluchte
lingen zijn altijd welkom, en we moeten in 
Europa afspraken maken over arbeidsmi
granten, een quotum vaststellen voor men
sen waaraan de arbeidsmarkt behoefte 
heeft. Nu drukken we het probleem weg. 
Mensen denken dat we een artificiële muur 

rond Europa kunnen bouwen. Alsof dat 
vluchtelingen weg zal houden! We moeten 
dit vraagstuk niet overlaten aan de conser
vatieve krachten.' 

Hoe verhoudt die 'muur rond Europa' zich tot 
de aanstaande uitbreiding naar het Oosten? 

Van den Berg: 'Ik vind de suggestie dat de 
uitbreiding formeel wel, maar materieel 
niet door kan gaan, omdat het teveel geld 
kost, onverdraaglijk. In Oost-Europa 
wacht men vol spanning af, daar zijn bur
gers die iets willen. Dat gaat niet alleen 

verschil tussen econo

mische en politieke 

vluchtelingen. We 

moeten in Europa 

voor arbeids

migranten een 

quotum vaststellen.' 

over geld, dat gaat over een samenleving 
die zich moet ordenen. Het betrekken van 
die landen bij Europa is een groot vredes
project.' 

Dat komt toch wel goed? Is het verzet tegen 
de uitbreiding geen achterhoedegevecht, ver-

gelijkbaar met de protesten eertijds tegen de 
toetreding van de 'autoritaire ontwikkelings
landen' Portugal, Spanje en Griekenland? 
Lagendijk: 'Nee, integendeel. De scepsis 
neemt toe. Kijk hoe links in Oostenrijk en 
Duitsland reageert op de toestroom van 
Polen op hun arbeidsmarkt, die discussie 
wordt hoog opgezweept. De uitbreiding 
wordt ook in progressieve kringen een 
minder populair onderwerp. Ook in Ne
derland, kijk maar naar de enquêtes. De uit
breiding kost natuurlijk veel geld en Noord 
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Europa zal dat moeten opbrengen. Die be
reidheid lijkt af te nemen. Dat is triest.' 
Van den Berg: 'Ondertussen zijn we bang 
voor drugs en vrouwenhandel uit die lan
den. Dus we zullen toch afspraken moeten 
maken. Uitbreiding is belangrijk voor de 
stabiliteit en de huidige lidstaten moeten 
niet vergeten dat ze de problemen, inclu
sief de kosten, hoe dan ook krijgen.' 

Waar houdt Europa op? 
Lagendijk: 'Uiteindelijk kom je uit bij de 
vraag: hoort Rusland bij Europa? Daar is 
vanaf de 17de eeuw al discussie over. Ik kan 
me dat gewoon fysiek niet voorstellen. 
Rusland is Rusland. Rusland moet samen 
met de andere voormalige staten van de 
Sovjet-Unie een eenheid vormen. Die lan
den hebben zo veel gemeen. Met zo'n unie 
kan Europa afspraken maken.' 

Kunnen jullie - geheel tegen jullie aard in - op
heldering geven over de verschillen van mening 
die in jullie eigen fracties bestaan? 

Lagendijk: 'Ik heb me erg verbaasd dat ten 
tijde van de motie van wantrouwen tegen 
de Europese Commissarissen, iemand als 
Cohn-Bendit daar furieus tegen was. Een 
Jacobijnse rechtsgang vond hij het, omdat 
de beschuldigingen niet hard gemaakt zou
den kunnen worden. Ook opmerkelijk is de 
opstelling van de Zweedse Groenen, die 
zijn gewoon anti-EU. Ze hebben 20 procent 
van de stemmen in Zweden gehaald met 
een verhaal tégen Europa. Alles wat met 
verdere integratie te maken heeft, stem
men zij tegen. Al draaien ze na vijf jaar wel 
een beetje bij.' 
Van den Berg: 'Labour bijvoorbeeld is veel 
minder pragmatisch dan wij; zij komen uit 
een winner takes all cultuur, wij uit een con
sensusmodeL De zuidelijken zijn enorm 
etatistisch: een staat moet sterk zijn, daar 
heb je raketten voor nodig, dat is de hou
ding daar. Een deel van de sociaal-demo
craten kijkt nog steeds te veel naar de staat, 
en te weinig naar de burgermaatschappij. 
Ook het vermogen om boven de belangen 
van het eigen land uit te stijgen is onder de 
sociaal-democraten onvoldoende. Er 
wordt te weinig energie gestoken in het 
zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Als 
ik met de trein naar Parijs ga, staat-ie mid
den in België een kwartier stil, zonder re
den. Dat is illustratief voor het onvermo
gen. De rails liggen er, maar er zijn geen af· 
spraken om die trein zo snel mogelijk te la· 
ten rijden.' 

Gloort er achter jullie gedeelde analyse over het 
bestaan van een progressief blok tegenover een 
conservatief blok, en gezien jullie grote eensge· 
zindheid over vele onderwerpen, een progressie· 
ve Europese samenwerking? 



Van den Berg: 'In dit geval niet. De eerste 
opgave nu is duidelijk maken aan de trou
we aanhang dat het van belang is te gaan 
stemmen. Herkenbaarheid speelt een gro
te rol. Mijn plaats is in het blok van al die 
sociaal-democratische partijen in Europa. 
Daar wil ik tijd in investeren. Dat betekent 
niet dat ik een klassiek geforceerd verschil 
wil creëren met Groenlinks om nog een 
paar extra stemmen te winnen. Ik zie ons 
als bondgenoten, maar misschien ben ik 
wel atypisch doordat ik dertien jaar buiten 
de partijpolitiek heb gestaan.' 
Lagendijk: 'Binnen het progressieve blok 
bestaan verschillende stromingen. Die 
moet je niet geforceerd op een lijst willen 
verenigen. Daar wordt niemand beter van. 
Maar het is natuurlijk wel zo dat wij veel 
meer optrekken met de socialisten dan 
met de christen-democraten.' 

Menno Hurenkamp en Moorten van 
Poelgeest zun redacteur van de Helling 

Zojuist verschenen 

Jaren geleden werd onze Chileense 

vriend illegaal. Na een eindeloze 

procedure waarin hij had geprobeerd de 

status van politiek vluchteling te 

bereiken, werd hij ongewenst 

vreemdeling in Nederland. Van de 

zenuwen maakte hij een puinhoop van 

zijn studie waardoor hij ook nog eens een 

keer toetrad tot het leger der 

ongeschoolde werklozen. Daar zat ie 

dan. Zonder diploma, zonder 

verblijfsvergunning, zonder geld en zo 

bang voor uitzetting dat hij het niet 

aandurfde bij de Sociale Dienst aan te 

kloppen voor een uitkering. Binnen de 

kortste keren werd onder goede 

vriendinnen en vrienden een hulpactie 

op touw gezet. Het kwam erop neer dat 

wij allemaal maandelijks wat geld 

stortten op zijn girorekening. 

Aanvankelijk leefden wij in de illusie dat 

deze regeling geen enkele invloed zou 

hebben op onze vriendschap, maar al vrij 

snel werd duidelijk hoe moeilijk het is 

een gelijkwaardige relatie te 

onderhouden met iemand die 

afhankelijk is van jouw centen. Voor ons 

als gevers was het niet zo ingewikkeld; 

wij konden gemakkelijk beweren dat je 

zoiets nu eenmaal doet voor een vriend 

in nood. Als wij nog eens in de goot 
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zouden geraken, zouden wij op onze 

beurt bij hem aankloppen. Maar hij had 

natuurlijk toch het idee voortdurend 

Dankbaar te moeten zijn en daar zijn 

leuke mensen nu eenmaal niet op 

gebouwd. Inmiddels is hij Nederlands 

paspoorthouder geworden, maar als we 

zwaar getafeld hebben, willen we nog wel 

eens memoreren hoe het was toen hij als 

illegaal door het leven ging. Geen 

landgenoot die zich zo legaal gedroeg als 

hij; steevast stilstaan voor een rood 

stoplicht, altijd betalen in de tram en bij 

het verlaten van de kroeg nooit eens een 

mooi borrelglaasje jatten. 

Zowat iedereen schijnt tegenwoordig te 

denken dat Nederland ernstig bedreigd 

wordt door de aanwezigheid van niet

Europeanen zonder verblijfsvergunning. 

Zodra het over illegalen gaat, begint men 

dermate zorgelijk te kijken dat het wel 

lijkt alsof alle legale inwoners van ons 

land persoonlijk gedupeerd worden door 

enorme hordes desperate documentlozen 

die elk greintje menselijke waardigheid 

hebben verloren. Zo zijn er steeds meer 

autochtone Nederlanders die bang zijn 

dat ze tijdens het boodschappen doen 

bestolen worden door een Gevaarlijke 

Illegaal. Laatst legde een meneer van de 

vreemdelingenpolitie nog eens 

publiekelijk uit dat slechts een klein deel 

van onze illegale medelanders steelt en 

dat de overgrote groep van de illegalen 

die ons land telt zich voornamelijk erg 

rustig houdt. Sommigen krijgen kost en 

inwoning van familie of vrienden. Velen 

doen voor heel weinig geld heel rottig 

werk en worden voor veel geld heel krap 

gehuisvest door types die rijk van ze 

worden. Hoeveel illegale buitenlanders er 

in Nederland zijn, weet niemand. 

Deskundigen schatten - met veel slagen 

om de arm- zo'n honderdduizend. 

Verstandige mensen voorspellen dat een 

strenger toelatingsbeleid voor 

asielzoekers ervoor zal zorgen dat het 

aantal illegalen toeneemt. Een gegeven 

waar menigeen erg zenuwachtig van 

wordt. Maar wie heeft er nu eigenlijk last 

van Het Illegalenprobleem? Volgens mij 

voornamelijk de illegalen zelf. 

Marja Vuijsje 
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Dialect is in, heemkunde floreert, eigenheid verkoopt. Mensen willen wonen 

in een authentieke buurt of streek, ze stellen ruimte, rust en regionale 

identiteit op 

prijs. Door die THUISKOMEN! 
territoriale 

binding is de belangstelling voor landschap, wonen en verkeer groot. In de 

regie van die betrokkenheid ligt de toekomst van het provinciebestuur. 

Bas van Stokkom 
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De opkomst voor de provinciale verkie
zingen was wederom erg laag. Kennelijk 
spreken deze 'tweederangsverkiezingen' 
niet aan. Veel politieke waarnemers ver
onderstellen dat de provincies morsdood 
zijn. Dat is echter zeer de vraag. Want 
sinds de jaren tachtig is er merkwaardig ge
noeg een sterke hang naar het 'streekeige
ne' ontstaan. De regionale taal, geschiede
nissen en landschappen mogen zich op een 
grote belangstelling verheugen. Ik zal hier
onder aangeven dat dit verlangen naar ei
gen identiteit weliswaar haaks staat op de 
tendens van verdere culturele homogeni
sering (televisie; standaardtaal), maar des-

ondanks aan kracht wint. Deze opbloei laat 
zich evenwel niet direct vertalen in een 
grotere politieke belangstelling voor loka
le en regionale (partij)politiek. Als dat zo 
was dan zouden de verkiezingen in bij
voorbeeld Limburg, Friesland en Drenthe 
een beduidend hogere opkomst moeten 
hebben dan de randstedelijke provincies 
waar de identiteitskwestie minder leeft. 
Wellijkt de nadruk op het streekeigene te 
leiden tot een grotere belangstelling voor 
de leefbaarheid van de eigen woonomge
ving. Om die reden is ook de belangstelling 
voor gebiedsgerichte projecten toegeno
men waarbij burgers en maatschappelijke 
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organisaties samen met de overheid pro
beren tot overeenstemming te komen 
over bijvoorbeeld de herinrichting van een 
bepaalde streek. 
Tot in het laatste kwart van de vorige eeuw 
was de Nederlandse cultuur zeer hete· 
rogeen samengesteld. De meeste Neder
landers identificeerden zich niet met de 
moderne natie die Nederland in sommige 
opzichten wel was, maar met het dorp, de 
stad of de streek. De regionale en religieu· 
ze verschillen waren groot. De streekbe
woners hadden hun eigen ambachten, eet· 
gewoonten, klederdracht, feesten en spra
ken dialecten. De standaardtaal was nog 



Reclamemakers maken 
maar net aan zijn opmars begonnen (zie H. 
Knippenberg en B. de Pater, De eenwording 
van Nederland, 1997). 
In deze eeuw en met name in de naoor
logse periode is de regionale heterogeni
teit voor een groot deel verdwenen. De 
groei van geografische mobiliteit zorgde 
ervoor dat bewoners uit allerlei streken 
met elkaar in contact kwamen. In de jaren 
vijftig gingen alle regio's en provincies in
dustrialiseren en grootschalig bouwen. 
Pleitbezorgers van mobiliteit, schaalver
groting en verstedelijking vonden een ge
willig oor. Door het gestegen scholingsni
veau en vooral de televisie werden de lo
kale zeden en gewoontes gemarginali
seerd. De standaardtaal drong de dialecten 
steeds verder in het defensief. 
In de jaren zestig en zeventig heerste over
al euforie over het eind van de oude plat
telandsbeschaving. Haast niemand vond de 
eigen Brabantse, Twentse of Drentse cul
tuur de moeite van het verdedigen waard. 
Het progressivisme van die jaren stond het 
niet toe om verleden en traditie te omar
men. De houding van de plattelander, met 
name zijn wantrouwen van de buitenwe
reld, werd verafschuwd. Er ontstond een 
grote maatschappelijke druk om zich als 
randstedeling te gedragen. Het Hollandse 
zelfbeeld- of moet men zeggen: het Gooi
se zelfbeeld - breidde zich geleidelijk over 
Nederland uit. 
Dit nationale cultuurpatroon lijkt de laat
ste decennia alleen maar sterker te wor
den. Dat heeft in vele opzichten tot nivel
lering van taal en gewoontes geleid. Gaan 
we af op televisie, film en populaire cultuur 
dan is dat proces nog altijd gaande. Ne
derland wordt monocultureler. 
Toch is er ongeveer vanaf de jaren tachtig 
een ommekeer ingetreden. Sinds die tijd 
wordt er weer meer belang gehecht aan 
het 'cultuureigene'. Met enige zorg consta
teerde de volkskundige en schrijver J.J. 
Voskuil in 1984 dat de belangstelling voor 
volksverhalen, volksliederen, volksgenees
kunde, volksgeloof en volkskarakter groei
ende was; allemaal zaken 'waarnaar al in 
dertig jaar geen vraag meer was'. Die ten
dens heeft zich doorgezet. 

JORWERD 
Opvallend is de grote wetenschappelijke en 
populaire belangstelling voor het regionale 
taaleigen. In heel Nederland zien dialect
verenigingen hun aanhang groeien. Litera
tuur in de streektaal, bands die in de 
streektaal zingen, de verbreiding van dia
lectwoordenboeken, dat alles wijst op een 
wederopstanding van de regionale cultuur. 
Ook de belangstelling voor 'kleine' ge
schiedenis zoals heemkunde en genealogie 
groeit. Naar schatting bestaan er momen-

gretig gebruik van het 

streekimago, niet 
alleen om het 
toerisme te 

bevorderen, maar 

bijvoorbeeld ook om 
bier te verkopen. 

teel tussen de vier- en vijfhonderd plaatse
lijke en regionale historische verenigingen. 
Ongeveer een kwart miljoen mensen is bij 
die verenigingen aangesloten. Ook levens
verhalen en opgetekende biografische er
varingen liggen goed in de markt. De lot
gevallen van een onbetekenend dorp in 
Friesland, zoals door Geert Mak beschre
ven in Hoe God verdween uit)orwerd, kan re
kenen op een geweldige populariteit. Ook 
de plaatselijke radio- en tv-zenders zijn in 
opmars. Tenslotte maken reclamemakers 
gretig gebruik van het streekimago, niet al
leen om het toerisme te bevorderen, maar 
bijvoorbeeld ook om bier te verkopen. 
Hoe deze hernieuwde belangstelling te 
verklaren? Wellicht vormt regionale profi
lering een tegenwicht voor een gehomo
geniseerde cultuur waarin informatie is 
ontdaan van haar historische context. Ver
halen over het streekeigene dienen als te
gengif voor een jachtige, op hol geslagen 
wereld. Tegenover de toegenomen actie
radius en de verkleining van de wereld tot 
een globa/ village (auto, vliegtuig, digitale 
snelweg, fax en mobiele telefoon), is een 
groeiende behoefte aan geborgenheid be
speurbaar. Jachtigheid maakt gevoelig voor 
de aspecten van het 'goede leven': rust, 
ruimte, buiten wonen en een schoon mi
lieu. Bovendien ervaren velen de opkomst 
van een mondiale geld- en consumptiecul
tuur als een bedreiging van hun vertrouw
de omgeving. Hoe meer ontbinding wordt 
gesignaleerd, des te meer zal het motief 
van 'eigenheid' aan belang winnen. De on
duidelijkheid over de eigen plaats en rol in 
de wereld prikkelt te zoeken naar eigen 
wortels. 
Een andere tegenkracht die dwars tegen 
het proces van culturele uniformering in
gaat, is de toestroom van buitenlanders en 
rijksgenoten over zee waardoor de au
tochtone bevolking kennis heeft gemaakt 
met vele 'vreemde' cultuuruitingen. Hoe
wel de vestiging van migranten al eeuwen
lang plaatsvindt, is het multiculturele palet 
van de Nederlandse bevolking vooral van-
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af de jaren zestig, toen de eerste gastar
beiders uit Zuid-Europa, Marokko en Tur
kije hierheen werden gehaald, kleurrijker 
geworden. 
Kortom, homogenisering (uniformiteit) en 
heterogenisering (culturele differentiatie) 
zijn beide waarneembaar. Maar elk op een 
ander niveau. Feitelijk neemt de Neder
landse cultuur steeds meer homogene vor
men aan. De ontkerkelijking schrijdt voort, 
etnische minderheden passen zich aan de 
Nederlandse taal en cultuur aan. Niette
min zijn mensen in toenemende mate ge
neigd zich op hun uniciteit en eigenheid te 
laten voorstaan. Ondanks alle uniformiteit 
(van Oranje-gekte tot het navertellen van 
Youp van 't Hek-grappen), lijkt de behoef
te om uitdrukking te geven aan symboli
sche verschillen en een verbeeld anders
zijn te groeien. Het dialect is daarvan een 
voorbeeld. Paradoxaal genoeg verliest het 
dialect aan terrein (er zijn minder mensen 
die het dialect echt beheersen), maar 
niet aan kracht en uitstraling. 
Het verlangen de eigen identiteit in het on
derwijs, media en pers tot uitdrukking te 
brengen is in sommige provincies duidelijk 
waarneembaar, met name in Friesland en 
Limburg. In de Randstad daarentegen be
staat weinig behoefte het regionale zelf
beeld te profileren. West-Nederland lijkt 
geen duidelijk afgebakende provinciale cul
tuur te hebben. Niettemin zijn er in de 
Randstad- anders dan dit uniforme begrip 
suggereert - vele lokale identiteiten en 
stadsdialecten te onderscheiden. 

WELDADIG 
Veel provincies prijzen het eigene van hun 

regio's aan in de hoop investeerders, nieu
we bewoners, toeristen of een koop
krachtig publiek te trekken. Identiteit 
loont. Die tendens wijkt sterk af van het 
traditionele motief zich verwant te voelen 
met de eigen regio: de blik van de insider 
die zich onvoorwaardelijk identificeert 
met de gemeenschap. De belangstelling 
voor het verleden, voor de eigen provin
cie, streek, stad of dorp, wordt nu per
soonlijker ervaren. De identificatiepunten 
zijn niet gegeven of opgelegd, maar worden 
individueel gekozen. De oude collectieve 
identiteitslijn (van de Friese Beweging bij
voorbeeld), bestaande uit gemeenschappe
lijk ervaren mythen, heeft geen zeggings
kracht meer. 
Dat duidt erop dat de emancipatie van de 
regio's is afgerond. Taal en identiteit wor
den gewaardeerd om hun intrinsieke waar
de, om hun bijdrage aan culturele verrij
king. De voedingsbodem voor een geslo
ten, naar binnen gekeerd regionalisme is 
verdwenen. Zo gaat de opleving van de 
Friese taal en cultuur geenszins gepaard 
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Er is een grote behoefte aan 
met separatistische ne1gmgen. Zelfs de 
kleine Fryske Nosjonale Partij beoogt geen 
afscheiding van het Koninkrijk der Neder
landen te bewerkstelligen. Ook in Limburg 
leidt de vergrote aandacht voor eigen taal 
en geschiedenis niet tot een afwijzing van 
de Nederlandse cultuur. Integendeel, Lim
burgers hebben zich nog nooit zo sterk 
Nederlands gevoeld als op dit moment. 
Bovendien presenteert de provincie zich
zelf als de proeftuin van een geïntegreerd 
Europa. Kennelijk zijn burgers in staat en 
bereid om de erkenning van de eigen taal 
en cultuur in de context te plaatsen van 
een open en meertalig Europa. 
In hoeverre wordt deze grotere aandacht 
voor het streekeigene nu ontkracht door 
het gegeven dat de afhankelijkheid van 
mensen van hun directe omgeving is afge
nomen/ Mensen en organisaties verplaat
sen zich steeds gemakkelijker en over gro
tere afstanden. Vestigingspatronen zijn gril
liger geworden. De activiteiten van burgers 
waaieren steeds meer uit: mensen bezoe
ken tal van centra buiten de eigen woon
kernen in betrekkelijke anonimiteit. Wo
nen, werken en recreëren gaan de grenzen 
van gemeenten ver te boven. Burgers leven 
in feite in diverse gemeenten, provincies en 
(soms) staten tegelijk. City-shopping vindt 
meer en meer ingang. Fysiek gesproken 
gaat het niet meer om nabijheid, maar om 
bereikbaarheid. 
Veel wijst erop dat de gemiddelde Neder
lander minder binding heeft met de lokale 
woonomgeving, de eigen wijk of woon
kern. Toch lijken streek, wijk en buurt 
weer een hernieuwd belang te krijgen, on
der andere in landschapsarchitectuur, ste
denbouw en sociale vernieuwing. Burgers 
stellen een aantrekkelijke en levendige om
geving of de nabijheid van 'echte' en 'on
aangetaste' landschappen in toenemende 
mate op prijs. Hoewel werkmilieu en 
vriendennetwerk zich vaak buiten de eigen 
stad of regio bevinden, interesseren zij zich 
sterker voor de kwaliteit van hun woon
omgeving. Het gaat niet meer om een col
lectief ervaren geborgenheid, maar om het 
weldadige gevoel in een authentieke buurt, 
streek of dorp te wonen, om het gevoel 
deel uit te maken van een lokatie die 'bij
zonder' is, waarvan uitstraling uitgaat. 
Het motief van het streekeigene ontleent 
mede zijn kracht aan het gegeven dat bur
gers meer waarde hechten aan postmate
rialistische maatstaven. Het zelfbeeld be
paalt voor een groot deel of men ergens 
prettig woont, werkt, recreëert en samen
leeft. In de tijd dat men werd opgeslorpt 
door alledaagse zorg in grote gezinnen en 
verlangde naar een eigen huis en een eigen 
vervoermiddel speelde deze zorg om wel
bevinden en leefbaarheid veel minder. Er is 

'thuis zijn' en 

'thuiskomen', en dat 

bevestigd te zien in 
een symboliek van 

authentieke 
producten en 

ervaringen. 

een grotere behoefte aan 'thuis zijn' en 
'thuiskomen', en dat bevestigd te zien in 
een symboliek van authentieke producten 
en ervaringen. 

REGIE 
Het belang van de ruimtelijke omgeving voor 

het leven van alledag lijkt dus te zijn ge
groeid, al geldt dat vooral voor bewoners 
in suburbs en buitenkernen, voor pen
sioenmigranten, eigenaren van een tweede 
huis en liefhebbers van natuurgebieden. 
Ook de trend dat de koopwoning een do
minantere positie inneemt, vergroot de 
territoriale binding. Veel burgers stellen 
ruimte, rust en woongenot sterker op 
prijs; een perifere ligging en een leeg land
schap zijn in trek. In plaats van de aanwe
zigheid van voorzieningen wordt een an
dere factor steeds belangrijker: hoe ziet de 
natuurlijke omgeving eruit/ Wat heeft de 
streek te bieden/ Spreekt de streekge
schiedenis aan/ 
Een trend die daarbij aansluit is de inscha
keling van landschapsarchitecten die een 
bepaald gebied opnieuw vormgeven, de 
fouten er uit halen en de landschappelijke 
waarde vergroten. Bij landscaping gaat het 
er om dat de ruimtelijke ingrepen, inrich
ting en aankleding van het landschap be
paald worden door de specifieke eigen
schappen van het gebied in kwestie. Het is 
de kunst om woningbouw op betekenis
volle wijze te integreren en te verweven 
met het cultuurlandschap en de resteren
de agrarische gebieden. 
Er lijkt een nieuwe ecologische identiteits
lijn te zijn ontstaan- met ecologie in de be
tekenis van woonhuis, de plaats waar het 
leven zich afspeelt- die ook in de weste
lijke provincies waarneembaar is. De ruim
telijke identiteit is opnieuw een herken
baar en betekenisvol concept geworden. 
Mede door deze ontwikkeling kunnen de 
zogenaamde gebiedsgerichte projecten on
der burgers op grote belangstelling reke
nen. De laatste jaren wordt in de provin
cies meer en meer geëxperimenteerd met 
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deze nieuwe vormen van overleg en beleid. 
Binnen de projecten nemen bewoners- en 
milieuorganisaties medeverantwoordelijk· 
heid voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
Steeds gaat het om de vraag hoe de be
hoefte aan meer woningbouw en bedrijfs
ruimte zich laat verenigen met de specifie
ke streekidentiteit en het behoud van kwa
litatieve natuurgebieden. Voor een groot 
gedeelte gaat het om een 'herontdekking' 
van de territoriale aanpak van problemen. 
Dit pionierswerk treft men overigens 
vooral aan in de gemeenten, daar waar het 
directe leefmilieu in het geding is en pro
blemen zich als het ware aan de betrokken 
bewoners opdringen. Sommigen spreken 
van een 'fascinerende vernieuwingsopera
tie' voor de Nederlandse democratie (Lex 
Veldboer, De inspraak voorbij, 1996). 
Het gebiedsgerichte beleid heeft zich een 
vaste plaats weten te verwerven in het 
provinciale beleid. Zo heeft de provincie 
Zuid-Holland enige jaren terug uitdrukke
lijk gekozen voor 'gebiedsgericht bestu· 
ren'. Sinds 1995 stelt de provincie zich op 
als 'regionale gebiedsautoriteit', die her
kenbaar en zichtbaar in de projecten aan
wezig is. In Zuid-Holland lopen op dit mo
ment veertien 'strategische projecten en 
programma's' waarin vorm wordt gegeven 
aan het gebiedsgericht werken. Daartoe 
behoren landelijke gebieden als het Groe
ne Hart en Hoeksche Waard, maar ook 
stedelijke agglomeraties als Haaglanden en 
Drechtsteden. 
Via de omweg van gebiedsgerichte projec
ten kunnen de onderwerpen die de pro
vinciale staten traditioneel behartigen -
ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en 
vervoer- op groeiende aandacht rekenen. 
De provincies beseffen dat ze zelf initiatief 
dienen te nemen. Als doorgeefluik van de
partementaal beleid is de provincie geen 
lang leven meer beschoren. Terwijl de pro
vincies vroeger nauwelijks toekwamen aan 
het oplossen van problemen op bovenlo
kaal niveau, nemen ze nu de rol van regio
nale regie overtuigender op zich. De re· 
gionale identiteit wordt beter benut. Niet 
alleen om lokaties, historisch erfgoed, 
stadsschoon en landschappelijke eigenheid 
aan te prijzen, maar ook om de betrok
kenheid van burgers te vergroten. 

Bas van Stokkom rs sooo/oog ec 
hoo(dredacteur van justitiële Verkennrngen 
Hu rs auteur van het rn (ebruari verscheneé 

boek: De provrnc1ale factor·. Regronale 

versche1denhe1d binnen constitutionele 

eenhe1d, De Balie, Amsterdam 
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Tegen vrienden in de kroeg zei ze twee jaar geleden: op mijn veertigste zou ik 
wel voorzitter willen zijn van GroenLinks. Het werd een paar jaar eerder. 

Mirjam de Rijk (36) was tot voor kort redacteur van De Groene Amsterdammer. 
Haar politieke carrière begon ze op zeer jeugdige leeftijd als anti-kernenergie 

activist, vredesactivist en kraker. Toen ze gevraagd werd voor het 
voorzitterschap was ze geen lid van GroenLinks. De Rijk woont in Amsterdam. 

tllirjam de Rliik 
Wat staat er in je functieomschrijving? 

Mijn eigen omschrijving is: voortbouwen, 

opengooien, aanjagen, samenbinden. 
Hoe is het om opeens aan de andere kant te 
staan en geïnterviewd te worden? 
Journalisten moeten conflicten signaleren, 
maar ze creëren ze ook maar al te vaak. 

Dus ben ik op mijn hoede, terwijl ik niet 
zo'n politicus wil zijn die steeds op zijn 

hoede is. 

Hoe vond je het om voor het eerst geschminkt 
en wel op televisie te verschijnen? 
Plakkerig, maar op tv ziet het er wel mooi 

uit. 
Welke televisieprogramma's moeten het uit hun 
hoofd laten jou uit te nodigen? 
Voorlopig voel ik me alleen geroepen tot 

informatieve programma's. Daar reken ik 

ook de Ontbijtshow en Koffietijd toe; pre
sentatoren van dit soort programma's zijn 

eigenliik veel nieuwsgieriger dan die van de 

politieke programma's. Typisch hè? 
Moet Paul Rosenmöller blijven als over drie jaar 
zijn twaalf dienstjaren erop zitten? 

Ik hoop van harte dat hij blijft. 
Wat denk je in twee jaar te kunnen bereiken? 
Twee jaar is wel erg kort. Als partij stevi

ge standpunten hebben en toch open zijn, 
dat is een mooi streven. En met open be

doel ik nieuwsgierig en zelfbewust. Ik zoek 

nog naar een woord tussen partij en net
werk. Partij is zo'n archaïsche term en net

werk is te vrijblijvend. 

Waarom zei je in het GroenLinks-Magazine dat 
werven van jonge partijleden zo modieus is? 
Wat ik bedoelde was, dat ik niet houd van 

denken in categorieën. Voor ouderen or
ganiseer je ook geen brei middag. 

Heeft actie voeren nog zin? 
Natuurlijk. 

Waarvoor zou nu actie gevoerd moeten wor
den1 
Voor de multiculti en tegen het ondoor

dacht volplempen van Nederland met as

falt en beton. 
Wat doe jij als je last van iemand hebt in het 
openbaar? 

Ik vind het zelf niet zo prettig om aange

sproken te worden op het naleven van de 

verbodsbordjes, maar als ik echt last heb 

van rook, zeg ik dat. 
Wat is de definitie van fatsoen? 

foto: )orgen Krielen 

Dat je je rekenschap geeft van het effect 

van je gedrag op anderen en op de samen

leving. Vanuit die definitie is het goed om 
te pleiten voor fatsoen. Fatsoeneren bete

kent 'op orde brengen' en 'vormgeven'. 

Dat ligt dicht bij maakbaarheid. 

Moet GroenLinks zich mengen in de discussie 
over fatsoen? 

Ja. Er ontstaat namelijk een misverstand 
dat links een 'laat maar waaien' houding 

heeft. En dat de jaren zestig en zeventig 

daar debet aan zijn, terwijl deze periode bij 

uitstek fatsoenlijk was, volgens mijn defini

tie van fatsoen. 

Ben je het ermee eens dat er te weinig cultuur 
op de televisie te zien is? 

Geen idee, daarvoor kijk ik te weinig. 

Nu je het heel druk krijgt, zou je willen dat de 
Albert Heijn 24 uur per dag open is? 

Nee. Ik zou niet willen dat anderen ten be

hoeve van mijn moderne levensgevoel 's 

nachts moeten werken. 

Ga je wel eens naar een avondwinkel? 
Ja, af en toe, maar dat wil nog niet zeggen 
dat het normaal zou zijn dat winkels de he

le nacht open zijn. 
Woon je liever in een stad of op het platteland? 
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Stad. 

Reis je met de auto of met de trein? 
Trein. Alleen in de vakantie huren we een 

auto. 

Hoe zou het fileprobleem bestreden kunnen 
worden? 

Dat moet je niet willen oplossen. Mensen 

schijnen het zelfs fijn te vinden om even bij 
te komen in de file. 

Welke politicus heb je altijd bewonderd? 
Ik heb niet één held. Wat me aanspreekt, 
is als politici authentiek en niet moreel su

perieur zijn. 

Vind je dat de politiek te weinig emotie kent? 
Nee. Wel mag de politiek zich vaker be

zighouden met onderwerpen die mensen 
raken. Onderwerpen worden al snel een 

dossier. 

Moet GroenLinks groener of linkser worden? 
Groenlinks moet completer worden. 

Naast sociaal en milieu zijn er genoeg the

ma's waarmee de partij zich zou kunnen 

profileren. 
Is GroenLinks klaar om te regeren? 

Daarvoor moeten we nog een beetje 
groeien. Het ligt dus aan de kiezers. 

Ben je een familievrouw? 
Ja, maar als ik twee dagen weg ben voor 
mijn werk, vergeet ik wel eens naar huis te 

bellen. 

Plan jij je carrière? 
Daar kan ik moeilijk ja op zeggen, nu ik zo'n 

onverwachte stap gemaakt heb. 

Geef je geld aan bedelaars? 
Soms. Ik voel me ongemakkelijk als ik niet 

geef, maar ook als ik wel geef. 
Wat was je laatste theaterbezoek? 

'Het barre land' in de Balie, bij het afscheid 

van de directeur, Chris Keulemans. 

Heb je ergens spijt van? 
Ooit, vijftien jaar geleden, heb ik negen 

maanden op de Academie voor Expressie 

gezeten. Die tijd heeft werkelijk niks aan 

mijn leven toegevoegd. 

Heb je wel eens zinvol geweld toegepast? 
Ik houd mijn dochtertje wel eens in de 

houdgreep om een luier te verwisselen. 

Doe je wel eens onfatsoenlijk? 
Uitgaande van mijn definitie ben ik tamelijk 

fatsoenlijk, maar ik peuter wel eens in mijn 

neus ... in gezelschap. 
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Marjolijn Drenth von Februar 

'U bent geïnteresseerd in mensen?', vroeg 
een verbaasde interviewer aan Amartya 
Sen. 'Waarom is dat?' Eerdere Nobelprijs
winnaars waren voornamelijk gèinteres
seerd in geld, kapitaal, aandelen of de 
markt, en nu werd de Nobelprijs toege
kend aan een econoom met belangstelling 
voor mensen en het menselijk gedrag. Re
den genoeg voor verbazing. Het is mis-

foto: M. Knapen 

VAN DE 
ONOMIE 

De in India geboren Amartya Sen 

schreef over honger, toonde aan dat 

economie verweven is 

met ethiek en bekritiseerde het 

beperkte uitgangpunt van de homo 

economicus van de klassieke 

economie. De 'te linkse' Sen kreeg 

vorig jaar zijn lang verwachte 

Nobelprijs voor economie. 

schien te wijten aan deze uitzonderlijke be
langstelling van Sen dat de Nobelprijs zo 
lang op zich heeft laten wachten; er zijn 
economen die onderzoek naar menselijk 
gedrag niet vinden passen binnen de harde 
wetenschap die de economie volgens hen 
zou moeten zijn. 

renlang was gepasseerd bij toekenning van 
de prijs: hij zou te links zijn. En inderdaad, 
zijn kritiek op het westerse materialisme 
wordt hem niet door iedereen in dank af
genomen. Toch is het te eenduidig om Sen 
zonder meer af te schilderen als een linkse 
econoom: de grote waarde die hij hecht 
aan individuele vrijheden plaatst hem mid-Deskundigen kwamen nog met een andere 

verklaring voor het feit dat 
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Sen pleit voor een meer 

Amerikaanse begrippen is hij daarmee links 
te noemen, binnen de Nederlandse ver

houdingen moet zijn positie genuanceerder 
worden beschreven. 

Sens inzet voor individuele vrijheid kreeg al 
vroeg in zijn carrière vorm. In 1951 ver
scheen van Kenneth Arrow het boek Social 
Choice and lndividual Values, een studie over 

democratische stemprocedures en sociale 
besluitvorming. Arrow vroeg zich af of het 
formeel mogelijk zou zijn om een procedu
re op te stellen waarmee je op basis van een 
aantal bekende individuele voorkeuren tot 
een sociale beslissing zou kunnen komen. 

Zo'n procedure moest dan wel aan een 
aantal minimale voorwaarden voldoen: er 
mocht bijvoorbeeld geen 'dictator' zijn die 
zijn beslissing aan anderen oplegde en er 
was een milde eis van rationaliteit. Arrows 
antwoord was tamelijk onthutsend: hij kon 
bewijzen dat het nooit mogelijk is om zo'n 
procedure te vinden. Het is, anders gezegd, 
nooit mogelijk om een maatschappelijke 
beslissing te legitimeren aan de hand van de 
voorkeuren van de afzonderlijke burgers. 

Onmiddellijk na publicatie van dit resultaat 
gingen wetenschappers uit verschillende 
disciplines op zoek naar een uitweg uit de
ze impasse. Het lag voor de hand om daar
toe een van de voorwaarden te versoepe
len die in Arrows 'Onmogelijkheid-Stelling' 
aan de procedure werden opgelegd. Ook 
Amartya Sen raakte enthousiast voor de 
sociale besluitvormingstheorie. Hij zocht 
de oplossing voor het probleem in het ver
groten van de informatiebasis voor de pro
cedure: het opnemen van meer criteria 
voor het maken van keuzes. Als, bijvoor
beeld, sociale situaties niet alleen worden 
beoordeeld op het nut, of de hoeveelheid 
geld of goederen die ieder individu in zo'n 
situatie bezit, maar ook op de vrijheid die 
wordt geboden, dan blijkt het niet langer 
onmogelijk om een aanvaardbare procedu
re voor sociale besluitvorming te vinden. 
De verbreding van de informatie-basis is 
een steeds terugkerend motief in het oeu

vre van Sen. Ook binnen de welvaartseco
nomie moet er volgens hem meer infor
matie betrokken worden in de beoordeling 

van sociale situaties. Het meten van wel
vaart alleen is niet voldoende, het per
soonlijke welzijn van mensen moet worden 

afgemeten aan vele, uiteenlopende criteria. 
Niet alleen informatie over nut is van be
lang, ook 'niet-nut' -informatie speelt een 

rol in het beoordelen van welzijn. Dan gaat 
het om vriiheid, maar ook om de verdeling 
~an welvaart, om medische gegevens, om 
de rol die instituties spelen bij het vormen 
van individuele voorkeuren en om allerlei 
andere achtergrondinformatie. De kritiek 
op het we/farism - op de exclusieve aan-

pluralistisch 
mensbeeld in de 
economische theorie, 
waarin ruimte is voor 
het streven naar 
welvaart én voor de 
betrokkenheid op 
waarden en idealen. 

dacht voor nut, inkomen en welvaart -

deelt Sen met Rawls, de voormalig huisfi
losoof van zowel PvdA als VVD. Maar er is 
een belangrijk verschil in de aard van de 
'niet-nut' -informatie die ze van belang ach
ten; een verschil dat gedeeltelijk valt te 
herleiden op Sens persoonlijke geschiede

nis. 

PLEZIER-MACHINES 
Amartya Kumar Sen werd in 1933 geboren 

in Bengalen, in India, en hoewel hij al in 

1953 naar Engeland vertrok om in Cam
bridge verder te studeren, is hij altijd zeer 
betrokken gebleven bij de Indiase samen
leving. Na zijn promotie in Cambridge 
werkte hij lange tijd als hoogleraar in Cal
cutta en Delhi. Ook later, toen hij achter
eenvolgens hoogleraar was in Londen, Ox
ford en Harvard, was een groot deel van 

zijn werk gewijd aan ontwikkelingsecono
mie en het armoedeprobleem. Hij heeft re
gelmatig empirisch onderzoek gedaan naar 
de gezondheid en leefomstandigheden van 
de Indiase bevolking en naar de positie van 
de vrouw in Derde Wereld-landen. Door 
die ervaringen en betrokkenheid werd hij 
doordrongen van de onderlinge verschillen 
tussen mensen en de verschillen in moge
lijkheden om welzijn te bereiken. Persoon
lijke omstandigheden en persoonskenmer
ken kunnen bepalend zijn voor de mate 
waarin mensen aan armoede weten te ont
komen. Een chronisch zieke vrouw in een 
arme deelstaat van India heeft meer pro
blemen om haar inkomen om te zetten in 
een zekere mate van welzijn dan een ge
zonde man in een nabijgelegen rijkere deel
staat, waar de gezondheidszorg en sociale 
voorzieningen beter zijn geregeld. Bij het 
nadenken over verdelende rechtvaardig
heid moet met die fundamentele ongelijk
heid van mensen rekening worden gehou
den. En anders dan Rawls, die uitgaat van 
gelijkheid en die sociale rechtvaardigheid 
zoekt in de verdeling van primaire goede-
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ren (waaronder rechten, kansen, inkomen 
en de sociale basis voor zelfrespect), richt 

Sen zich op de capaciteiten die mensen heb
ben om bepaalde functies te verwezenlijken 

die ze waardevol achten. Het gaat hem niet 
om de verdeling van goederen, hij is geïn
teresseerd in de mogelijkheden die door 
bezit van die goederen ontstaan. Zijn 'ca
paciteiten-benadering' concentreert zich 
op de vrijheid die een mens heeft om zijn 

welzijn na te streven. leder mens moet een 
aantal functies kunnen realiseren: beings en 
doings zoals wonen, zichzelf voeden, on
derwijs volgen, gezond blijven, zichzelf re
specteren en met anderen bevriend zijn. 
De capaciteiten-benadering van Sen heeft 

geresulteerd in een andere manier om eco
nomische groei te meten: met behulp van 
pluralistische meetmethoden die ingaan op 
achtergronden van welvaart. In de praktijk 
heeft Sen met deze benadering van welzijn 
invloed gehad op de Hu man Development In
dex van de VN. 
De nadruk op de ongelijkheid van mensen 
geeft Sen ook een belangrijk argument in 
handen tegen het utilitarisme, de ethische 
theorie die triomfen viert binnen de wel
vaartseconomie. Als nutsmaximalisatie het 
enige criterium is voor verdeling van inko
men of goederen, zoals het utilitarisme 
stelt, dan is het verstandig om zo min mo
gelijk inkomen te geven aan de mensen die 
het niet gemakkelijk kunnen omzetten in 
nut - en zoveel mogelijk aan de grootste 
'plezier-machines'. Sen noemt dit een per
vers resultaat. Hij wijst daarbij op het ver
schijnsel dat mensen geneigd zijn hun wen
sen aan te passen aan hun mogelijkheden. 
Hij citeert onderzoeken waaruit blijkt dat 
ernstig gedepriveerde mensen vaak vrede 
lijken te hebben met hun lot - ze verlan

gen niet naar het onmogelijke en klagen zel
den. Omdat zulke mensen al buitengewoon 
gelukkig zijn met een aalmoes, zou dat vol
gens het utilitarisme reden zijn om een aal
moes te geven aan een koelie en een kapi
taal aan een edelman. Voor Sen is dit van

uit een ethisch gezichtspunt niet accepta
bel, hij stelt inhoudelijke normatieve eisen 
aan verdelingsprincipes en kiest voor een 
model waarin de economische en sociale 
achterstand van mensen niet wordt wegge
moffeld. 
Vaak wordt verondersteld dat Sen een 
ethische dimensie heeft toegevoegd aan de 
discussies over fundamentele economische 
problemen, maar zelf zegt Sen in zijn boek 
On Ethics and Economics ( 1987) dat hij de re
latie tussen economie en ethiek alleen maar 
nieuw leven heeft ingeblazen. Hij grijpt te
rug op het gedachtegoed van Adam Smith 

en John Stuart Mill, en trekt de lijn door 
naar Aristoteles om aan te tonen dat de 
economische wetenschap in oorsprong 

39 



40 

Al vele jaren groepeert 

hecht verweven was met de ethiek. Pas in 
de eerste helft van deze eeuw, zegt Sen, 
heeft de gedachte postgevat dat de twee 
disciplines onderling onafhankelijk zijn. 

SOCIALE IMBECIEL 
Een duidelijk normatief en politiek stand
punt nam Sen in bij zijn onderzoek naar de 
economische mechanismes die ten grond
slag liggen aan hongersnood, gepubliceerd 
in het befaamde boek Poverty and Famines: 
An Essay on Entitlement and Deprivation 
( 1981 ). Hoewel Sen zelf stamt uit een so
ciale middenklasse en niet in armoede is 
opgegroeid, is hij toch sterk beïnvloed ge
raakt door zijn herinnering aan de Bengaal
se hongersnood van 1943. Later heeft hij 
onderzoek gedaan naar honger en armoe
de in India en Bangladesh, en kwam tot de 
conclusie dat een hongersnood niet altijd 
het gevolg is van gebrek aan voedsel, maar 
van distributieproblemen. Er zijn gevallen 
bekend waarin zelfs voedsel werd geëx
porteerd vanuit gebieden die getroffen wa
ren door hongersnood. In het boek Hunger 
and Pub/ie Action ( 1989), geschreven in sa
menwerking met Jean Drèze, is Sen opti
mistisch over de mogelijkheden om dit me
chanisme te doorbreken, door ingrijpen 
van de overheid en inzet van de gemeen
schap. Hij stelt zijn vertrouwen in de de
mocratie en haar instituties: vrije pers, ac
tieve oppositie en vrije vakbonden kunnen 
druk uitoefenen op de overheid om radi
cale veranderingen in beweging te zetten. 
Niet alleen in zijn empirische onderzoek, 
ook in zijn theoretische werk neemt Amar
tya Sen normatieve overwegingen op. Zo 
pleit hij vanuit een moreel standpunt voor 
uitbreiding van het klassieke economische 
model waarin de homo economicus centraal 
staat. Binnen het standaardmodel is het in
dividu een rationele egoïst die doelgericht 
zijn eigen nut maximaliseert. Voor andere 
motieven, plannen en ambities is in dit mo
del geen plaats; niet voor de sociale be
trokkenheid waardoor mensen soms tegen 
hun eigenbelang ingaan, en niet voor het 
belang dat mensen hechten aan keuzevrij
heid en persoonlijke autonomie. In zijn be
roemde artikel Ratio na/ Foo/s ( 1977) heeft 
Sen dit beperkte mensbeeld hard aangeval
len. Hij noemt de rationele egoïst hier een 
rationele gek, iemand die veel weg heeft 
van een socio/ moron, een sociale imbeciel. 
Sen meent dat er een uitgebreidere struc
tuur nodig is om recht te doen aan het ge
compliceerde gedrag van het individu. Hij 
pleit voor een meer pluralistisch mens
beeld, waarin ruimte is voor het streven 
naar welvaart én voor de betrokkenheid op 
waarden en idealen. De verschillende as
pecten van het individu moeten allemaal 
aan bod komen bij de beslissing tot hande-

vrijwel iedere discussie 

op het gebied van de 

welvoortstheorie of 
politieke economie 
zich rond het werk 

van Sen. 

I en. Sen stuurt hiermee niet aan op een vol
ledige vervanging van de klassieke econo
mie, maar hij zoekt naar verbreding van be
grippen en naar een betere theoretische 
onderbouwing. 

LEGENDARISCH 
Zo klinkt in zijn hele oeuvre de aanbeveling 

om modellen uit te breiden en meer infor
matie op te nemen in de economische 
theorie. In tegenstelling tot de welvaarts
theorie, die alleen rekent met het individu
ele nut, eist Sen aandacht op voor 'niet
nut' -informatie en voor pluralistische 
meetmethoden. In tegenstelling tot de tra
ditionele economische theorie, waarin aan 
ieder individu maar één motief wordt toe
geschreven, kiest Sen voor een structuur 
die recht doet aan de menselijke complexi
teit. En iedere keer blijkt hij weer voldoen
de thuis te zijn op de verschillende weten
schapsgebieden om de benodigde informa
tie bij elkaar te brengen. 
Amartya Sen heeft zich uitgesproken over 
alle centrale thema's van de economie, en 
hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het denken over rechtvaardigheid en 
sociale keuze. Al vele jaren groepeert vrij
wel iedere discussie op het gebied van de 
welvaartstheorie of politieke economie 
zich rond het werk van Sen. Een aantal van 
zijn eigen publicaties zijn inmiddels onbe
twiste klassiekers, zijn boek Col/ective Choi
ce and Socia/ Welfare uit 1970 is nog steeds 
in gebruik als handboek op het gebied van 
de sociale besluitvormingstheorie. 
Een nadeel van Sens werklust en producti
viteit is de angstaanjagende hoeveelheid 
tekst die er het resultaat van is. In een voor
dracht over het werk van Sen merkte Phi
lippe van Parijs ooit op: 'Het is onnodig te 
zeggen dat ik hier niet alle boeken en arti
kelen bespreek die het oeuvre van Sen uit
maken. Zelfs wanneer ik me strikt beperk
te tot het oplezen van het eerste woord 
van iedere titel, zou mijn tijd waarschijnlijk 
al lang om zijn voordat ik aan het eind van 
de lijst was gekomen.' Het werk werpt zijn 
vruchten af: op het moment van toekenning 
van de Nobelprijs in 1998 waren aan Sen al 
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28 eredoctoraten verleend, van Leuven tot 
aan Calcutta, van Athene tot aan George
town. Sindsdien komen daar alleen maar 
eredoctoraten bij - en prijzen, en fellows
hips. Bovendien is Sen erevoorzitter of 
voorzitter (geweest) van talloze redactier
aden van toonaangevende tijdschriften op 
het gebied van filosofie en economische 
theorie. In 1998 heeft hij Harvard verlaten 
om terug te keren naar Cambridge, waar 
hij op het moment Master is van Trinity 
College. 
Ondanks alle roem die hem ten deelt valt 
is de bescheidenheid van Sen legendarisch. 
Toch heeft zijn oprechte vriendelijkheid en 
zijn morele inspiratie hem niet geheel en al 
ongevaarlijk gemaakt. Zijn reactie op on· 
welwillende kritiek is Brits van toon: uiter
mate hoffelijk- en dodelijk. Amartya Sen is 
zo complex als de gemiddelde mens die hij 
beschrijft; misschien is hij met de woorden 
van Robert Solow het best te karakterise
ren: 'Amartya Sen is het geweten van de 
economie.' 

Marjolijn Drenth von Februar deed een pro
motieonderzoek naar het werk van Amartyo 
Sen en is als rechtsfilosoof verbonden aan de 

Faculteit Rechtsgeleerdheld van de Kathol1eke 
Un~vers1te1t Numegen 

In Nederlandse vertal1ng verscheen van 

Amartya Sen: Welzun. vrijheld en maatschap
pelijke keuze; Opstellen over de politieke eco 
nomie van het plurol1sme; gekozen en Inge

leid door Jos de Beus: Amsterdam, Van 

Gennep, 1995, 25 gulden. 
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De gezondheidszorg is in de ban van een nieuwe mode: maatschappelijk 

ondernemen. Het betekent meer bedrijfsmatig werken, dus 

klantvriendelijk en efficiënt, zonder de solidariteit op te geven. Zelfs 

Borst loopt er mee weg. Hype of panacee? 

0 

cE 

Christine Reit:zema 

Shell ging het doen na de Brent Spar-affai
re, kledingketen C&A is er mee bezig om
dat kinderarbeid niet meer goed verkoopt, 
de Body Shop doet het van huis uit en nu 
is ook de gezondheidszorg in de ban van 
het maatschappelijk ondernemen. Toch is 
er een groot verschil: trekt het bedrijfsle
ven zich als maatschappelijk ondernemer 
meer aan van de maatschappij en de daar
in heersende denkbeelden, de gezond
heidszorg gaat zich als maatschappelijk on
dernemer meer als bedrijf opstellen. Dat 
lijkt op het eerste gezicht vreemd. De ge
zondheidszorg is immers geen bedrijfstak, 
maar een grotendeels collectief gefinan
cierde sector die niet gericht is op het ma-

ken van winst. De zorg heeft met andere 
woorden een maatschappelijke taak bij uit
stek. Toch kan de gezondheidszorg wat le
ren van het bedrijfsleven, zoals een klant
vriendelijke aanpak, een efficiënte bedrijfs
voering en innovatief gedrag. Een maat
schappelijke onderneming in de zorg is 
derhalve te omschrijven als een particulie
re, niet op winst gerichte organisatie, die 
publieke doelen nastreeft en daarbij prin
cipes uit het bedrijfsleven gebruikt. 
De uitwerkingen hiervan kunnen heel di
vers zijn. Zo noemt de ziekenhuisdirecteur 
uit Gorcum wiens ziekenhuis onlangs fu
seerde met een verpleeghuis, een verzor
gingshuis en een thuiszorgorganisatie, zich 
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'maatschappelijk ondernemer'. De reden 
daarvoor is tweeledig. Door de fusie kan 
hij de patiëntenstroom beter verwerken. 
Zodra de patiënt is uitbehandeld in het zie
kenhuis, stroomt deze door naar het ver
pleeghuis om te revalideren, of naar huis al
waar hij thuiszorg krijgt. Allemaal binnen 
dezelfde organisatie. Ook voor de patiënt 
is dit prettiger omdat hij zeker weet dat 
zijn hele 'zorgtraject' van begin tot eind ge
regeld is. Deze maatschappelijk onderne
mer voert kortom zijn publieke taak- het 
helpen van patiënten - uit met behulp van 
principes uit het bedrijfsleven, namelijk 
door klantvriendelijk, efficiënt en goed·· 
koop te zijn. 
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E.en bewoner die hele dagen 

Een ander voorbeeld van maatschappelijk 
ondernemen is de psychiatrische inrichting 
die serieus werk wilde maken van klantge
richtheid. Dat betekende niet langer den
ken vanuit de hulpverlener maar vanuit de 
patiënt. Een bewoner die hele dagen met 
zijn hoofd onder de rododendrons lag, 
werd eindelijk eens gevraagd waarom hij 
dat deed. Hulpverleners waren er altijd 
vanuit gegaan dat dit gedrag bij zijn ziekte 
hoorde. Het bleek dat de man niet wilde 
zien wat er om hem heen gebeurde, hij 
sloot zich domweg af van de omgeving 
waar hij verbleef omdat hij die zo ver
schrikkelijk vond. Nu woont hij zelfstandig 
in een huis en kan onder begeleiding een 
redelijk normaal leven leiden. Maatschap
pelijk ondernemen betekent in dit geval 
klantvriendelijkheid. 
De wens tot een bedrijfsmatiger aanpak in 
de zorg is te begrijpen vanuit de achter
grond van de financieringsstructuur. De 
gezondheidszorg is een grotendeels col
lectief gefinancierde sector waarin zo'n 70 
miljard gulden omgaat. Uit de premies 
voor de volksverzekeringen wordt het 
fonds van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten gevuld waaruit de langdurige 
zorg in bijvoorbeeld psychiatrische inrich
ting of verpleeghuis wordt betaald. De kos
ten voor kortdurende zorg, zoals huisarts
of ziekenhuisbezoek wordt vrijwel geheel 
gedekt door ziekenfonds of particuliere 
verzekering. 
Loopt de financiering grotendeels via de 
overheid, de uitvoering van de gezond
heidszorg gebeurt door particuliere instel
lingen. De meeste instellingen in de zorg 
kennen een lange private geschiedenis. 
Veel organisaties zijn lang geleden op le
vensbeschouwelijke grond gesticht. Pas in 
de loop van deze eeuw is de financiering 
door de overheid overgenomen. Net als bij 
vele andere sociale regelingen die dit mil
lennium het levenslicht zagen, zoals het 
stelsel van sociale zekerheid, ligt ook aan 
de collectieve financiering van de zorg het 
idee van onderlinge solidariteit ten grond
slag. ledereen betaalt mee en als het nodig 
is, kan iedereen er gebruik van maken. 
De bewaking van de solidariteit is een van 
de grote voordelen van overheidsbemoei
enis. Een nadeel van staatsinmenging is 
echter de onvermijdelijke bureaucratie en 
de daarmee gepaard gaande log- en traag
heid. In de gezondheidszorg komt dit 
vooral tot uitdrukking in een sterk aan
bodgerichte zorg: het aanbod staat vast en 
wordt niet aangepast aan de wensen van de 
patiënt. Van klantvriendelijkheid hebben de 
meeste instellingen nauwelijks gehoord. 
Weinig informatie, lange wachttijden en 
een onpersoonlijke aanpak zijn wijdver
spreid in de zorg. De bedrijfsvoering is 

met zijn hoofd onder 

de rododendrons lag, 

werd eindelijk eens 
gevraagd waarom hij 

dat deed. 

vaak onnodig kostbaar. Tekorten worden 
immers automatisch door de staatskas op
gevangen. 

HYPE 
De overheid dacht deze nadelen te lijf te 

gaan door marktwerking in de zorg te in
troduceren. De thuiszorg was proefkonijn. 
Tijdens het eerste paarse kabinet kregen 
de reguliere thuiszorginstellingen concur
rentie van op de vrije markt opererende, 
commerciële thuiszorgleveranciers. Al 
snel bleek de concurrentie niet de ge
wenste veranderingen op te leveren. De 
commerciële instellingen, gericht op het 
maken van winst, leverden alleen de lucra
tieve zorg. Zij lieten de intensieve, en dus 
dure zorg, over aan de reguliere thuiszorg 
die daarmee nog verder in de problemen 
kwam. Ook stak de gevreesde tweedeling 
de kop op. De rijkeren konden zorg inko
pen terwijl anderen maanden op de wacht
lijsten stonden. Het experiment is dan ook 
al snel in de ijskast gezet. 
Het maatschappelijk ondernemerschap in 
de zorg kan als een tussenweg uitkomst 
bieden, het beoogt immers het beste van 
beide systemen te verenigen. Het neemt 
de solidariteitsgedachte van de overheid 
over, combineert die met een efficiënte 
bedrijfsvoering en speelt daarbij in op de 
wensen van de patiënt, tegenwoordig ook 
wel cliënt genoemd. 
Sterker nog, de cliënt staat voor de maat
schappelijk ondernemer centraal. Zijn of 
haar wensen vormen het uitgangspunt van 
de organisatie, uiteraard binnen bepaalde 
grenzen. Dat vereist flexibiliteit en bete
kent goed luisteren en structuren instellen 
die inspraak in beleid en de uitvoering van 
de zorg mogelijk maken. Het betekent: 
goede informatie, niet al te lange wachttij
den, een gestroomlijnde behandeling met 
zo min mogelijk verschillende hulpverle
ners, waarbij stopwatch-zorg uit den boze 
is. 
Het principe van solidariteit is essentieel in 
een maatschappelijke onderneming. Juist 
dat element maakt het verschil tussen een 
gewone en een maatschappelijke onderne
ming. Een onderneming die winst moet 
maken zal zich richten op lucratieve zorg, 
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bijvoorbeeld een particulier verzorgings
huis voor vermogende bejaarden. Een 
maatschappelijk ondernemer zou dat ook 
kunnen opzetten, maar zal de winst ge
bruiken om een woonvorm voor minder 
bedeelden te financieren. Maatschappelijk 
ondernemers hebben bij uitstek oog voor 
de zwakkere groepen in onze samenleving 
en zorgen ervoor dat die niet buiten de 
boot vallen. 
Inmiddels is het maatschappelijk onderne
men in de zorg een hype. Geen congres 

slaat het onderwerp over en zelfs het re
geerakkoord rept van een nieuwe be
stuurlijke aanpak waarin zorginstellingen 
en zorgverzekeraars zich opstellen 'als 
maatschappelijke ondernemingen: private 
organisaties die op maatschappelijk ver
antwoorde wijze publieke taken uitvoe
ren'. 
De aandacht voor het onderwerp is fan
tastisch ware het niet dat de hype-status 
samenhangt met een verwatering van het 
concept. Aanknopingspunt voor deze con

statering vormt de lezing die minister 
Borst van Volksgezondheid eind vorig jaar 
hield, in het kader van een debatreeks in 
politiek-cultureel centrum De Balie in Am
sterdam. Deze debatten, georganiseerd in 
opdracht van het ministerie van VWS en 
zorgverzekeraar Anova-ZAO Groep, had
den tot doel het prille concept uit te wer
ken en te concretiseren. De minister sprak 
in haar Balie-lezing lovende woorden over 
het maatschappelijk ondernemen in de 
zorg en noemde het zelfs een 'derde weg 
voor de sector en mijn enthousiasme doet 
op dit punt weinig onder voor dat van To
ny Blair'. 

RISICO'S 
Volgens minister Borst is het kernpunt van 

maatschappelijk ondernemen in de zorg de 
nieuwe bestuurlijke aanpak waarin zoge
naamde meerjarenafspraken met 'het veld' 
centraal staan. De meerjarenafspraken 
met instellingen zijn een novum en komen 
erop neer dat de overheid extra geld be
schikbaar stelt en in ruil daarvoor afspra

ken met de sector maakt over maatschap· 
pelijke doelstellingen, zoals het wev;Ner
ken van wachtlijsten en het verlagen van de 
werkdruk. Het niveau waarop de afspra
ken tot stand moeten komen, en dat is een 
tweede kenmerk van maatschappelijk on
dernemen, is de regio. Een derde kenmerk 
is dat de zorg patiëntgericht moet zijn en 
als vierde hoort bij maatschappelijk onder
nemen dat zorgverzekeraars verdergaand 
risicodragend zullen worden. 
Ten opzichte van de eerder gegeven ken
schets van maatschappelijk ondernemen 
(solidair, efficiënt en patiëntgericht) bete
kenen de vier kenmerken van Borst een 



verwatering van het oorspronkelijke con
cept. Hoe staat het met de waarborg van 
solidariteit in de beschrijving van Borst? In 
haar visie wordt niet duidelijk hoe die ver
ankerd wordt. Sterker nog, door de zorg
verzekeraars risicodragend te maken is de 
kans groot dat zij zich als ondernemers 
gaan gedragen. Risico dragen kan het uit
sluiten van risico's betekenen en met alle 
consequenties voor zwakke groepen: ille
galen, chronisch zieken, mensen met een 
\aag inkomen. Dat zijn de grootste kosten
posten voor een verzekeraar. Niet voor 
niets hebben veel commerciële verzeke
raars een gedifferentieerde premie: ben je 
oud en heb je kanker in de familie, dan be
taal je aanzienlijk meer dan een gezondere 
jongere. Solidariteit staat met andere 
woorden op gespannen voet met risico
dragende zorgverzekeraars. 
Zorgen meerjarenafspraken voor meer ef
ficiency en vernieuwing? Meerjarenafspra
ken hebben zeker positieve kanten. De 
overheid bedisselt niet langer alleen wat de 
sector wel en niet mag. Verantwoordelijk
heid neerleggen bij de uitvoerende instel
lingen past derhalve prima bij maatschap
pelijk ondernemen. Het is echter de vraag 
of de overheid daarvoor ook de goede 
voorwaarden schept om echt vernieu
wend en efficiënt te ondernemen. 
De regio is volgens Borst het niveau waar
op afspraken vorm moeten krijgen. Toch 
staan regelgeving en financiering samen
werking in de weg, de problemen van het 
hierboven genoemde ziekenhuis in Gor
cum, dat fuseerde met een thuiszorginstel
ling en enkele verzorging- en verpleeghui
zen, laten dat zien. Het is klantgericht on
dernemen en het spaart geld uit, maar toch 
mag het niet: de directeur werd op zijn vin
gers getikt door de accountant omdat hij 
financieringsstromen door elkaar gooide. 
Voor echte samenwerking is een versoe
peling van regels en financieringsstromen 
gewenst. Veel verder dan het aankondigen 
van een experiment op dit gebied is de mi
nister nog niet gekomen. 
l'en slotte de patiëntgerichte zorg. De mi
nister breekt daar een lans voor, maar het 
is slechts lippendienst. Echte patiëntge
richte zorg betekent snelle en op de vraag 
aansluitende zorg, maar zo flexibilisering 
van het zorgaanbod is met de huidige re
gelgeving moeilijk te verwerkelijken. Pa
tiëntgericht betekent ook inspraak en me
dezeggenschap in instellingen. Tijdens de 
onderhandelingen over de meerjarenaf
spraken, van de minister met de zorgin
stellingen, mocht de landelijke patiënten
organisatie pas op het allerlaatste moment 
een keer meepraten. Geld voor onder
steuning van cliëntenraden in instellingen 
blijft onder de maat. Het is de vraag hoe op 

regionaal niveau patiënten een stevig par
tijtje kunnen meeblazen bij de uitwerking 
van de meerjarenafspraken. Het geld voor 
de regionale cliëntenplatforms laat voor
alsnog op zich wachten. Ook het gebruik 
van cliëntenpanels en tevredenheidsen
derzoeken wordt door de minister niet ge
noemd, terwijl die een goede rol kunnen 
spelen bij de ontwikkeling van zorg die aan
sluit bij de wensen van cliënten. 
Maatschappelijk ondernemen in de zorg 
kan een oplossing bieden voor een aantal 
problemen in de zorg: het kan ertoe bij
dragen zorg te ontwikkelen die aansluit bij 
de wens van de zorgconsument, het kan 
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een efficiënte bedrijfsvoering bevorderen 
en misschien nog wel het belangrijkste, het 
kan de solidariteit in de zorg blijvend waar
borgen. Daartoe zal het concept zoals dat 
nu door het kabinet wordt gehanteerd, 
moeten worden aangescherpt en zou mi
nister Borst meer moeten doen dan alleen 
lippendienst bewijzen aan een verwaterd 
concept. 

Chnsune Reitzerna IS medewerker van de 

Tweede-Kamerfractie van 

GroenLmks 
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Een kwart eeuw onderzoek van het Soci
aal en Cultureel Planbureau toont een 
verrassende stabiliteit in de opvattingen 
van de Nederlandse bevolking. Ook de 
links-rechts-verdeling is tamelijk constant. 
De grootste electorale verschuivingen 
vinden plaats binnen deze twee blokken 
en niet daartussen. Het zijn niet zozeer 
de kiezers, maar de partijen die zweven. 
Het meest frappant was dat bij het CDA. 
In 1994 koos Brinkman voor een hard 
neoliberaal programma. In 1998 werd De 
Hoop Scheffer opgezadeld met een com
munitaristisch manifest, dat de PvdA links 
passeerde. 
Als de partijen zweven moet de standvas
tige kiezer telkens een nieuwe partijkeuze 
maken. Geheide sociaal-democraten gaan 
twijfelen of zij deze keer niet aan Groen
Links of het CDA de voorkeur moeten 
geven boven een sociaal-liberale PvdA. 
Gelukkig voor de PvdA is de merken
trouw nog steeds groot. In verkiezingstijd 
kan zij altijd de angst voor een rechtse 
overwinning mobiliseren. 
In ons kiessysteem van evenredige verte
genwoordiging is voor de regeringsvor
ming de formatie nog steeds belangrijker 
dan de verkiezingsuitslag. De soms gefor
muleerde regel, dat grote verliezers zich 

verre dienen te houden van regerings
deelname wordt in de praktijk genegeerd. 
Zie de kwantitatief overbodige deelname 
van D'66 in Paars 11. Ons kiesstelsel 
maakt het praktisch onmogelijk om de 
voortdurende links-rechts-tegenstelling te 
vertalen in een afwisseling van linkse en 
rechtse regeringen. 
De links-rechts dichotomie is weliswaar 
stabiel, maar schuift mee met de tijdgeest. 
Links in de jaren zeventig was anders dan 
links nu. Het einde van de Koude Oorlog, 
de crisis van de verzorgingsstaat, het eco
logisch bewustzijn, de individualisering en 
de mondialisering dwingen tot een voort
durende herbezinning op de actualiteit 
van linkse uitgangspunten. Die herbezin
ning kan radicaal zijn. Niet voor niets zijn 
zoveel geëngageerden uit de jaren zestig 
terechtgekomen in het kamp van de scep
tische neo-conservatieven. Met de instru
menten van progressieve politiek hebben 
voor hen ook de doelstellingen afgedaan. 
De linkse partijen proberen die doelstel
lingen overeind te houden binnen de 
nieuwe context. Conservatieven hebben 
het buiten crisistijden altijd gemakkelijker. 
Het bestaande heeft nu eenmaal een ster
kere legitimatie dan het onbekende nieu
we. Vanuit dat inzicht heeft Groenlinks 
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besloten om het verkiezingsprogramma 
te onderwerpen aan de per definitie be
houdende toets van het Centraal Planbu
reau. 
De inhoudelijke worsteling van links heeft 
een hernieuwde zegetocht van progres
sieve partijen in Europa niet verhinderd. 
De Europese kiezer heeft een dam willen 
opwerpen tegen de expansie van het 
markt-denken. Europeanen hechten aan 
de sociale rechtstaat en zijn afkerig van 
de extreme ongelijkheid die zo zichtbaar 
het ontketende kapitalisme kenmerkt. 
Het is vooral een defensieve reactie. 
Wordt behoud nu opeens vooruitstre
vend? 
Dat is de vraag die het dilemma van Euro· 
pees links tekent. Het dilemma is vooral 
tekenend voor de Rood-Groene-coalitie 
in Duitsland. Welslagen of falen van die 
coalitie is bepalend voor de toekomst van 
links op ons continent. Als in de ogen van 
de Duitse kiezers Schröder slaagt, waar 
Kohl mislukte, kan links de eeuwwisseling 
met een rustig gemoed ingaan. In de boe
zem van de Duitse regering - zowel bij 
de sociaal-democraten als bij de Groenen 
-vechten twee richtingen om voorrang. 
Als Schröder een Derde Weg vindt, die 
de Duitse werkloosheid terugdringt, eco-



Als Nederland daadwerkelijk invloed in de dominante 

logische vooruitgang boekt en sociale 
rechtvaardigheid inhoud geeft, dan gaat 
links een zonnige toekomst in Europa te
gemoet. 

PROVINCIALISTISCH 
Het verbaast iedere keer weer, dat in de 
Nederlandse partijpolitieke discussies de 
Europese dimensie volstrekt ontbreekt. 
Ik heb zelf wel eens voorgesteld om in 
plaats van een nieuw PvdA-beginselpro
gramma af te koersen op een grondsla
gendiscussie in Europees socialistisch ver
band. Ook het lezenswaardige artikel van 
Jos van der Lans is in dat opzicht buiten
gewoon provincialistisch. Terwijl de klas
sieke pijlers van grote politiek- het mo
netair en budgettair beleid, in- en externe 
veiligheid, handelspolitiek, belastingen en 
sociale zekerheid - zich verplaatsen naar 
Europa, proberen wij de Haagse leegte te 
vullen met politiek entertainment en een 
voorhoede-rol voor het Wetenschappelijk 
Bureau van Groenlinks. Postmaterialisme, 
politisering van levensthema's als seksuali
teit, geweld, opvoeding en de nadruk op 
normen en waarden zijn geen verschijnse
len die alleen het uitverkoren volk van 
Nederland raken. Net zo goed als vele 
economische en ecologische vraagstukken 
hebben zij een internationale dimensie, te 
beginnen bij het potentieel machtige Euro
pa. 
In de dominante lidstaten bestaan kies
stelsels die de links-rechts dichotomie bij 
de kiezers omzetten in links of rechtse 
regeringsmeerderheden. In Engeland en 
Frankrijk wordt weliswaar regelmatig ge
discussieerd over veranderingen in dat 
systeem, maar zittende regeringen geven 
niet graag hun comfortabele parlements
meerderheid op. De fractievorming bin
nen het Europees Parlement dwingt ook 
keuzes af. Dat is het moeilijkste voor on
ze traditionele middenpartijen. Voelt het 
CDA zich thuis bij de anti-Europese To
ries en hoe behaaglijk is het voor D66 in 
de liberale fractie? Als het Europees Par
lement daadwerkelijk een machtsfactor 
wordt is de schizofrenie niet vol te hou
den. En omgekeerd, als Nederland daad
werkelijk invloed in de dominante Euro
pese fracties wil krijgen, zijn nationale 
partij-fusies in het nationaal belang. Euro
pa is te groot voor onze Hoekse en Ka
beljauwse twisten. Alleen al door de na
tionale eigenheden zullen de Europese 
partijen pluriformer zijn en daarmee bin
nen één partij allerlei vleugels kennen. In 
een socialistische fractie moet er daarom 
ruimte zijn voor Groenlinksers, sociaal 
liberalen uit D66 en oprechte communi
\ari>ten uit het CDA. 
In de proeve van een nieuw Beginsel pro-

Europese fracties wil krijgen, zijn fusies van 

partijen een nationaal belang. Europa is te groot 

voor onze Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

gramma voor de PvdA heeft de Commis
sie Witteveen, waarvan ik deeluitmaakte, 
gekozen voor een zeer open aanpak. Dat 
wordt ook geconstateerd door Tom van 
der Lee in een faire bespreking (Helling 
nr. 4-98, p. 32). Ik zou het zeer op prijs 
stellen als Groenlinks zich in die begin
seldiscussie zou mengen. Het zou mij niet 
verbazen, als per saldo het gemeenschap
pelijke overweegt. 
In elk geval zouden wij samen moeten na
denken over de post-Paarse periode. 
Paars wordt permanent als een alternatief 
ontbreekt. Bij de huidige krachtsverhou
dingen is Rooms-Rood passé. Onder De 
Hoop Scheffer neemt de afstand in het 
CDA tot het interessante verkiezingspro
gramma alleen maar toe. Een regerings
partij Groenlinks moet dan niet alleen 
compromissen sluiten met de PvdA maar 

ook met partijen als een rechtser CDA of 
de VVD. 
Moeten wij niet weer eens gaan naden
ken over een linkse meerderheid? En 
moeten wij niet daarvoor nu al de basis 
leggen? Wat te denken van een nieuwe 
'Doorbraak', een nieuw partijpolitiek on
derdak voor ouderwetse socialisten, vrij
zinnig democraten, ecologisten en chris
telijke communitaristen? En van een kies
stelsel dat de verkiezingen een groter ge
wicht geeft dan de formatie? Het lijkt mij, 
dat deze vragen de Nederlandse politiek 
aanzienlijk verlevendigen. 

Thijs Wöltgens, 

mede-auteur van 

'de proeve van een meuw 

begrnselprograrnmo voor de PvdA' 
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Groenlinks zoekt geen nieuwe ideologie 
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Jos van der Lans betoogt in het vorige 
nummer van de Helling dat GroenLinks 
zich een blijvende positie van belang in het 
politieke krachtenveld kan verwerven 
door de uitdrukking te worden van de 
'postmaterialistische' stroming. Een vierde 
ideologische stroming naast de 'liberaal
materialistische', de 'sociaal-materialisti
sche' en de 'klassiek christelijke', waaraan 
respectievelijk de VVD, de PvdA en het 
CDA een politiek huis bieden. 
Impliciet gaat Van der Lans ervan uit dat 
sociale tegenstellingen en problemen in af
nemende mate van belang zijn voor partij
vorming in Nederland. In ieder geval voor 
de groeiende groep mensen die - niet 
langer gekweld door materiële zorgen -
kwaliteitsaspecten zwaarder laten wegen 
dan kwantiteitsaspecten. Ik betwijfel of 
sociale kwesties minder dan vroeger te 
vertalen zijn in politieke tegenstellingen. 
Weliswaar veranderen sociale tegenstel
lingen van karakter, maar ze bepalen nog 
steeds veel politieke items. Wie het tradi
tioneel links engagement op dit punt over
laat aan de 'sociaal materialistische' stro
ming, vervreemdt zich van een aanzienlijk 

deel van de ideologische basis van Groen
Links. Dit zou onvermijdelijk zijn, als de 
veronderstelling juist is dat postmateriële 
waarden in toenemende mate de voor
keuren van mensen bepalen. Maar daarbij 
zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. Al
lereerst miskent de term 'postmaterieel' 
het feit dat 'niet-materiële' waarden in alle 
grote politieke stromingen van deze eeuw 
een belangrijke rol spelen. Van der Lans 
constatering dat de strijd tussen kapitaal 
en arbeid om de verdeling van de materië
le welvaart de Nederlandse politiek in de 
twintigste eeuw in hoge mate gedomi
neerd heeft, is te kort door de bocht. Als
of de christelijke partijen in dit beeld te 
vangen zijn. Alsof de sociaal-democratie 
onder leiding van Den Uyl zich niet per
manent bezig hield met de 'kwaliteit van 
het bestaan'. 
In de tweede plaats lijkt het er eerder op 
dat materiële waarden steeds belangrijker 
worden, althans in grote delen van de we
reld. De toenemende commercialisering 
van steeds meer terreinen, van cultuur tot 
seksualiteit, getuigt hiervan. Het consu
mentisme, de mens die vooral gericht is 
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op consumeren, lijkt in opmars. In de ac
tuele Nederlandse politiek, waar bijna ie
dereen het grootste electorale potentieel 
bij de 'middengroepen' vermoedt, is men 
als de dood het materiële bezit ter discus· 
sie te stellen. Met als treffend voorbeeld 
PvdA-leider Kok en de hypotheekrente
aftrek - toch een verdelingsvraagstuk, het 
onderwerp waarmee de sociaal-democra
tie kan scoren. Maar ook bij GroenLinks 
weet men hoezeer de kiezers gesteld zijn 
op materiële welvaart: een pleidooi voor 
soberheid is in verkiezingstijd al bijna een 
evengroot taboe als een discussie over de 
monarchie. 
In het algemeen lijkt me het ideologisch 
onderscheid tussen materialistisch politie· 
ke stromingen en een postmaterialistische 
stroming niet erg reëel. Links en rechts 
verschillen van oudsher zowel over mate· 
riële vraagstukken als over immateriële 
waarden. Als het om de verdeling 'lan ma· 
teriële welvaart gaat, of om het verhogen 
van de kwaliteit van bestaan door goed 
onderwijs en een toegankelijke gezond
heidszorg, of om het stellen 'lan mensen
rechten boven handel, dan zal GroenLinks 
zich van de PvdA voornamelijk in radicali· 
teit blijven onderscheiden. Wat is daar 
mis mee? Genoeg plaats in het politieke 
spectrum lijkt me, zeker als de P'ldA ver· 
der in sociaal-liberale richting schuift en 
de echte sociaal-democraten zich daar 
niet meer thuis voelen. Tenslotte zijn de 
kiezers heel wat stabieler in hun ideoiogi· 
sche voorkeuren dan zoekende partijen. 
Het zoeken van een nieuwe ideologie 
voor een partij die er nu eenmaai ai is, 
lijkt me geen vruchtbare bezigheid ~wat 
niet wegneemt dat ideologieën zich ont
wikkelen en politieke programma's zich 
aan de veranderende maatschappij moe
ten aanpassen, op straffe van neergang var 
een partij die daarin tekort schiet). 

LEVEN EN DOOD 
Waar GroenLinks niet alleen in radicaliteit 

maar ook in de keuze van dominante 
waarden verschilt van de PvdA, is in de 
spanning tussen milieu en economie. 
Daarin onderscheidt ze zich van alle (an
dere) grote partijen. Maar dit thema Hikt 
me niet bepalend voor de politieke tegen· 
stellingen in de volgende eeuw. Daarvoor 
is het idee dat een goed milieu te koop is. 
te wijdverbreid. Een ander thema waarop 
GroenLinks zich onderscheidt van andere 
grote partijen is de houding ten opzichte 
van migranten. Hier wordt de internatio· 
nalistische traditie van radicaal-links 
voortgezet en geactualiseerd. Het gaat oll'n 
een ideologische en politieke keuze van 
een minderheid van de bevolking. Meer 
dan op welk thema ook, is hier het be-



staansrecht van een partij als Groenlinks 
aan de orde. Maar deze vorm van solidari
teit beschouw ik niet als een postmaterië
le waarde. 
Traditioneel staat links op sociaal-econo
misch gebied voor een actief ingrijpende 
overheid, maar op cultureel gebied, in de 
ruime zin van het woord, juist niet. An
ders dan sommigen anderen, denk ik dat 
op het eerste gebied sprake moet zijn van 
continuïteit. Zij het dat de manier waarop 
dat ingrijpen vorm krijgt, steeds geactuali
seerd moet worden. Over de afzijdige 
houding op het cultureel gebied heb ik 
twijfels. Waar de politiek zich meer gaat 
bezighouden met ethische vragen, bij
voorbeeld als gevolg van wetenschappelij
ke ontwikkelingen die leven en dood ra
ken, of met opvoedingsvraagstukken, of 
met geweld in de media, om maar wat 
thema's te noemen, schiet de liberale lijn 
van maximale vrijheid voor het individu 
als richtlijn voor linkse politiek te kort. 
Dat wil niet zeggen dat een politiek-ideo
logische stroming met nieuwe opvattingen 
op genoemde thema's, die zich onder
scheiden van de liberale uitgangspunten, 
globaal gesproken in het vaarwater van de 
christen-democratie terechtkomt. Voor 

sommigen ethische vraagstukken zou dat 
voor Groenlinks, in tegenstelling tot vori
ge decennia, het geval kunnen zijn, bij
voorbeeld over het (niet) toepassen van 
gen-technologie. Waar het de rol van de 
overheid in opvoedingsvraagstukken be
treft, kan Groenlinks waarschijnlijker 
makkelijker met de PvdA uit de voeten. 
Waar het bijvoorbeeld gaat om het tegen
gaan van geweld in de media, zou Groen
Links samen met liberalen voor een terug
houdende politiek kunnen pleiten. 
Hiermee kom ik tot enkele opmerkingen 
over de reactie van Cees Klop van het 
CDA op het artikel van Jos van der Lans. 
Op zich is het een aantrekkelijk idee om 
tegenover 'het individu' en 'de markt' een 
coalitie te vormen die het gemeenschaps
denken centraal stelt. Dat Klop zo'n coali
tie van rechts tot links rond het CDA 
groepeert, laat ik nu maar terzijde. Een al
ternatieve coalitie van PvdA, CDA en 
Groenlinks zou voor zo'n oriëntatie kun
nen kiezen. Maar simpel is dat niet. De 
traditionele samenwerking van sociaal- en 
christendemocraten gericht op sociale 
vrede is voor Groenlinks zeker aantrek
kelijker dan de markt-oriëntatie van Paars. 
Maar is het streven naar meer sociale ge-

lijkheid in zo'n coalitie voldoende aanwe
zig om hier als Groenlinks herkenbaar 
aan deel te nemen. Een grotere aandacht 
voor immateriële waarden, voor de kwali
teit van het bestaan, is een aantrekkelijk 
alternatief. Maar kiest het CDA hier wel 
voor als bijvoorbeeld een gezond milieu 
tegenover de consumentenvrijheid van de 
automobilist staat/ 
Of het nu om postmaterialisme of com
munitarisme gaat, voor Groenlinks lijkt 
me een oriëntatie op deze ideeën eerder 
een beperking dan een verbreding van 
haar politieke basis. Juist nu de versmal
ling van Groenlinks tot 'groen' en 'links', 
met als verdere beperking 'milieu' en 'mi
nima', verlaten lijkt te worden, is dat geen 
wenkend perspectief. Waar het betoog 
van Jos van der Lans ertoe strekt om de 
aandacht van Groenlinks te verbreden 
naar actuele immateriële vraagstukken en 
de ideeënvorming op deze thema's te ver
diepen, lijkt het me wel een stap vooruit. 
Vertaald in politieke keuzes kan het wel
licht nog dienen als voorbereiding op een 
regeringscoalitie van PvdA, CDA en 
Groenlinks. 

Frank Köhler 

Maak van de partij een bedrijf 
Een belangwekkend artikel, dat stuk van 
Jos van der Lans in het winternummer 
van de Helling. Ik deel zijn zorg over de 
teloorgang van de politieke partij. Maar 
waar Van der Lans zich in allerlei moder
nistische bochten wringt om het partij
model nieuw leven in te blazen, trek ik uit 
zijn analyse een andere conclusie: Groen
Links moet van de partij een bedrijf ma
ken! 
Immers, als je echt de consequenties op 
een rijtje zet, kom je uit bij de vraag of de 
politieke partij überhaupt wel kan (of wel 
zou moeten) overleven. Economisering, 
individualisering en depolitisering conse
quent doortrekken is afscheid nemen van 
de verenigingsstructuur. Dat klinkt op het 
eerste gezicht misschien wat bot, maar 
eigenlijk zeg ik hiermee hardop wat de 
ideeën van Van der Lans tussen de regels 
door suggereren. Die vernieuwde, tech
nisch en intellectueel goed geoutilleerde, 
multi-interactieve organisatie uit Van der 
Lans' artikel krijgt feitelijk ook al sterk de 
trekken van een bedrijf dat een 'politiek 
product' levert (deze terminologie ge
bruikt hij ook letterlijk). De fine-tuning op 
de (politieke) behoeften van postmateria
listen met al die moderne communicatie-

instrumenten waar Van der Lans het over 
heeft, is net zo goed toe te passen op het 
gehele electoraat. Waar heb je dan nog 
leden voor nodig/ 
Van der Lans blijft krampachtig vasthou
den aan het conservatieve idee dat de po
litieke partij zelf nog van enig nut voor de 
democratie zou kunnen zijn. Ik ben niet 
zo optimistisch. Burgers zijn niet in de 
partijdemocratie geïnteresseerd, dat is de 
keiharde conclusie die niemand durft te 
trekken. Zeker voor postmaterialisten 
blijkt dit te gelden, gezien het feit dat 
Groenlinks van alle in de Tweede Kamer 
zittende partijen het geringste ledenaantal 
heeft. 
Ik zie dan ook weinig in de richting die 
Groenlinks nu opgaat met directe demo
cratie en groepen burgers die mee moe
ten gaan beslissen: ze hebben er geen be
hoefte aan (op een paar mondigen na), 
geen zin in en geen tijd voor. De postma
terialisten hebben het al zo druk, druk, 
druk. Ze willen met hun eigen mierokos
mesje bezig zijn en hun huis-, tuin- en 
keukenproblemen opgelost zien door de 
mensen die zij daar eens in de vier jaar 
voor aanstellen: de politici. Moeten ze 
naast het eigen leven ook nog eens de 
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wijk gaan managen/ Dat soort werk wil
len ze nu juist uitbesteden. 
Een meer Schumpeteriaanse benadering 
van de democratie is dus logischer: be
leidproducerende, professioneel georga
niseerde elites - politieke bedrijven dus -
die zich eens in de vier jaar op de kie
zersmarkt aanbieden met een politiek 
product (programma, beleid en bijbeho
rende topbestuurders) naast het bestaan 
van een passieve massa, de beleidconsu
menten, als voorwaarde voor politieke 
stabiliteit. De consument kiest, en als het 
geboden product hem niet bevalt, dan 
kiest hij (dat) niet. Dit democratiemodel 
gaat dus meer uit van de gedachte dat de
mocratie uiterst nuttig kan zijn als middel 
(voor het uitkiezen van een bestuurseli
te), dan dat het een doel op zich is. Het 
lijkt mij heel goed te passen bij de huidige 
vermarkte, postmaterialistische samenle
ving die Van der Lans zo treffend be
schrijft. 
Cynisch/ Ja. Niet realistisch of niet wen
selijk/ Misschien. Maar is het wenselijk die 
enkele wel geïnteresseerde, mondige bur
ger dan maar over alles te laten beslissen/ 

Ernst Naber, Alkmaar 
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Communiceren als wasmiddelenfabrikant 
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Jos van der Lans' idee dat Groenlinks 
zich dient te bekennen tot het postmate
rialisme ondersteun ik, maar ik wil daar 
enkele gedachten aan toevoegen. Er be
staat mijns inziens een spanning tussen de 
wens postmaterialistische politiek te voe
ren en het streven ' I 0 tot 20 procent van 
het kiezersbestand op duurzame wijze' 
(citaat Van der Lans) te binden aan 
Groenlinks. Inherent aan het postmate
rialisme is immers enige 'losbandigheid': 
een ware postmaterialist is wel begaan 
met de wereld maar is ook wars van lang
durige commitments. 
Hij/zij zet zich in voor diverse onderwer
pen en issues, maar steeds voor een be
perkte tijd. De postmaterialistische kiezer 
is bij uitstek een zwevende kiezer. 
Waar concurrentie om de aandacht van 
burgers toeneemt, neemt ook het belang 
toe van imago en emotie in de politiek. 
Een partij 'pakt' je of niet. Ik ken in mij 
omgeving talloze mensen die zich aange
sproken voelen door de politiek van 
Groenlinks, maar zich door haar imago 

fi 

laten weerhouden lid te worden. Dat 
imago is dat van een partij van bebaarde 
en verzuurde types op sandalen die zich 
als moderne asceten van de wereld heb
ben afgekeerd, alles verbieden wat leuk 
en lekker is, en zich in achterafzaaltjes 
opgeilen aan hun eigen morele gelijk. Wie 
nu kwaad roept dat dit beeld niet klopt, 
heeft wat mij betreft gelijk. Des te duide
lijker dat we hier te maken hebben met 
een imagoprobleem. 
Natuurlijk blijft inhoud belangrijk. Maar 
daarnaast wint de verpakking aan belang. 
Moeten we dat betreuren? Welnee. Het 
is onontkoombaar. En het was vroeger 
niet beter: de zwevende kiezer is in niets 
een achteruitgang ten opzicht van het 
stemmen uit automatisme ten tijde van 
de verzuiling. 
De aandacht van de hedendaagse burger 
dient te worden gevangen middels simpe
le quotes en catchy oneliners, inspelend op 
primaire emoties. Dit wordt in linkse 
kring nog al eens als verwerpelijk gezien, 
vanuit de valse aanname dat er een tegen-

ho 
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stelling bestaat tussen inhoud en vorm. 
Enerzijds heb je integere politic die een 
consistent en doorwrocht betoog hou
den (Groenlinksers natuurlijk), ander
zijds zijn er inhoudsloze gladjakkers, poli
tieke yuppen die uit eigenbelang louter 
lucht verkopen. Laat ons deze tegenstel
ling overstijgen. Als wij willen concurre
ren om de aandacht van de postmateria
listische kiezer, moeten wij gebruikmaken 
van moderne marketing-technieken. Om 
de steeds minder in partijpolitiek ge:inte
resseerde kiezer te bereiken, moeten wij 
communiceren als wasmiddelfabrikanten. 
Zonder dat de vorm ten koste gaat van 
de inhoud. De beelden en oneliners dek
ken immers een breder gedachtegoed. Er 
is verschil tussen een beargumenteerde 
mening die stoelt op een doorwrocht be
toog en het plat 'verkopen' daarvan. Het 
laatste is noodzakelijk, maar daarom hoe
ven we het eerste niet te laten. 

Bart Heller, Hilversum 
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Liever een duidelijk verhaal 
dat perspectief biedt 

Het postmaterialisme waar Jos van der 
Lans over schrijft is herkenbaar, maar ik 
denk niet dat GroenLinks er politiek van 
kan maken. Allereerst is het de vraag of 
er echt sprake is van een gevestigd post
materialistisch cultuurpatroon. Het is al
lemaal wel erg vaag en moeilijk meetbaar. 
Belangrijker is echter de vraag of een par
tij zich wel moet oriënteren op (veron
derstelde) gevoelens. Van der Lans is in 
zijn verhaal een reclameman. Hij zegt dat 
er een nieuwe markt voor de partij aan
geboord kan worden als we het juiste, 
postmaterialistische geluid maar laten ho
ren. Ik geloof dat ik een heel ander idee 
heb over wat politiek is. Politiek draait 
om machtsvorming en dus om stemmen 
winnen. Maar het gaat ook om zinnige 
doelen en dat vraagt om een duidelijk 
verhaal waarmee de partij een perspectief 
biedt op een betere wereld. Zonder zo'n 
verhaal gaan we lucht verkopen. Dus: 
voeg Van der Lans toe als adviseur van de 
campagne-commissie, zou ik zeggen, maar 

laten we het debat over de strategie van 
de partij eerst wat grondiger voeren op 
basis van wat er feitelijk in de wereld ge
beurt. Wat is ons antwoord op bijvoor
beeld de globalisering van de economie, 
de informatisering, de voortgaande uit
buiting van de natuur en de groeiende te
genstellingen tussen arm en rijk? Wie de
ze thema's laat liggen ten gunste van on
derwerpen die het op dit moment goed 
doen in de Nederlandse media zoals ge
weld en seksualisering van de cultuur be
gint aan de verkeerde kant. 

Jos van Dijk 

De rafel
rand 

De analyse door Jos van der Lans van het 
ideologisch landschap is interessant. Ik 
denk dat inderdaad een flink deel van on
ze achterban zich herkent in het postma
terialisme. Toch vind ik zijn benadering 
elitair. Ik mis in zijn analyse aandacht voor 
groepen die aan de onderkant van de sa
menleving terecht zijn gekomen. Diege
nen die niet profiteren van de gestegen 
welvaart en door de bezuinigingen juist 
op achterstand gezet zijn. Het gaat om 
een diverse groep: bijstandsgerechtigden, 
WAO-ers, vroeg gehandicapten, AOW
ers zonder of met een klein pensioen, 
langdurig werklozen. Als zij onder één 
noemer te brengen zijn kunnen we ze 
aanduiden als de uitvallers, of de rafelrand 
van de welvaartstaat. Toch gaat het naar 
schatting om zo'n 20 procent van onze 
bevolking. Veel van hen hebben alle ver
trouwen in de politiek verloren en mijden 
de stembus. Zij komen in het plaatje van 
Van der Lans niet voor. Het lijkt mij meer 
een uitdaging voor GroenLinks om hun 
vertrouwen te (her)winnen dan zich pri
mair op de postmaterialisten te richten. 

Henk Koetsier, Heemstede 

Parlementarisme is doorgeslagen 
GroenLinks moet zich inderdaad meer 
met maatschappelijke kwesties gaan be
zighouden. Daartoe moet de huidige, op 
besturen gerichte partijcultuur grondig 
veranderen; als er zelfs op de nieuwjaars
kaartjes stemhokjes staan, is het parle
mentarisme wel erg ver doorgeslagen. In 
Groningen kwam een keer het risico aan 
de orde dat de afdeling uitsluitend als een 
soort steunfractie zou gaan fungeren. Een 
jong lid vroeg in alle ernst: 'Wat moet de 
afdeling anders doen?' 
Bij morele kwesties moet GroenLinks 
niet tegen het CDA aan gaan schurken. 
Over seksualiteit, over opvoeding, over 
gemeenschapszin hebben wij een ander 
verhaal. In de jaren zestig en zeventig is 
niet alles goed gegaan, maar niet alle 
ideeën uit die periode zijn waardeloos. Er 
zijn mensen op originele manier met al
lerlei thema's bezig, bijvoorbeeld rond 
het blad Educare, dat nogal een New-Age 
inslag heeft maar dat ook over interes
sante initiatieven rond opvoeding bericht. 
Seksualiteit blijft een issue: 25 procent 
van de lezers van Sektant bleek een aantal 

jaar terug GroenLinks te stemmen. De 
partij houdt zich helemaal niet met dit 
soort dingen bezig. Het artikel van Chazia 
Mourali in de vorige Helling biedt aankno
pingspunten. De overheid kan concrete 
initiatieven nemen om contacten tussen 
mensen te vergemakkelijken, zonder ie
mand in zijn vrijheid aan te tasten; van fa
ciliteiten voor straatfeesten tot gratis ad
vertenties en bouwen voor Centraal Wo
nen-projecten. GroenLinks zou daar een 
pionier in moeten en kunnen zijn. 
Over het vooruitzicht van discussies in de 
partij ben ik niet optimistisch. Op artike
len in het GroenLinks Magazine verschijnt 
bijna alleen een reactie als het om Trix of 
Sportvisserij gaat. Ik ben er altijd erg voor 
geweest dat de partij mensen van buiten 
aantrok om de discussie aan te zwenge
len. Maar laat dat niet alleen mensen uit 
de milieu- of derdewereld-hoek zijn, maar 
ook uit de psychiatrie, gevangeniswezen 
(zowel werkers als cliënten), opvoeding, 
kunst. En laat het niet alleen wetenschap
pers zijn, maar ook eens lieden met een 
provocerende stellingname à la Midas 
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Dekkers of Gerrit Kom rij. 
Veel werklozen hebben een eigen kijk op 
arbeid, consumptie, bureaucratie, vrijwilli
gerswerk, tijdinvulling. Hun stem wordt 
te weinig gehoord omdat de werklozen
beweging zich steeds op materiële onder
werpen richt. Terecht laat GroenLinks de 
stem van die beweging horen, maar juist 
de 'autonome' werkloze hoort het meest 
tot onze doelgroep. 

Eisso Post, Groningen 
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WB -berichten 

PUBLICATIES 
Een toekomst in aanbouw 
Paul de Beer, Jacobus Delwai
de, Caroline van Dullemen, 
jan Willem Duyvendak, Her
man van Gunsteren, Lucas 
Reijnders en Paul Rosenmöller 
Zeven essays op weg naar een 
nieuw politiek programma 
voor GroenLinks. 
B. 15,- (boek, 1997,80 pag.) 
[in informatiekolom] 

Recht op bescherming 
Naar een humaan asielbeleid 
in Nederland en Europa 
Het recht op bescherming 
voor vluchtelingen komt staat 
onder druk. Steeds vaker 
klinkt in Europa het geluid 'te 
veel, te vol'. De politiek van 
open binnengrenzen heeft de 
Europese lidstaten met elkaars 
(im)migratiebeleid geconfron
teerd. Tegelijk is de behoefte 
tot afgrendelen van de bui
tengrenzen gestegen. Van een 
Europees beleid dat zowel ge
richt is op het wegnemen van 
oorzaken als het oplossen van 
het vluchtelingenprobleem is 
vooralsnog geen sprake. De 
regeringen beperken zich 

hoofdzakelijk tot restrictieve 
maatregelen. 
In Recht op beschermingwordt 
ingegaan op prangende en ac
tuele vragen rond het asielbe
leid. Hoe kan het aanscher
pingsbeleid worden gekeerd? 
Hoe kan in Europees verband 
worden bijgedragen aan een 
humaan beleid? In Recht op 
bescherming gaat het om het 
doel: bescherming bieden aan 
vluchtelingen. De knelpunten 
op Europees niveau en in Ne
derland worden beschreven 
en er worden aanbevelingen 
gedaan voor een humaan en 
rechtvaardig asielbeleid. 

Recht op bescherming (86 
pag.) is een publicatie van het 
Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks, in samenwer
king met de Tweede-Kamer
fractie en de Eurofractie. 
Redactie: Tjitske Lingsma en 
Gerrit Pas. Auteurs: Tineke 
Strik, Richard Wouters en 
Bram van Ojik. 
Prijs fl. 16,-. 

KERNGEGEVENS 
bestuur: jeroen Saris (voorzitter), Pascale Georgopoulou (namens het 
partij bestuur), Willibrord de Graaf(uitgever de Helling), ]os van der 

Lans, Tineke van der Schoor, Hans Schraven, Kees Vendrik, Marinus Ver

hagen; 

medewerkers: projectmedewerkers: Paul Basset- Onder
steuning bestuur wetenschappelijk bureau- De GroenLinks Kaart van 
Nederland- GroenLinks 2000; felle van der Meer- Hoofd- en eindre
dactie de Helling, Gerrit Pas- Buitenland achter het nieuws- Identiteit 
en diversiteit- GroenLinks aan het roer- Jeugdbeleid; Michel Houbbal 

- Bureausecretaris; 
projectmedewerkers: Floris Mooij. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 

GroenLinks 2000 

De afgelopen verkiezings
overwinningen maken het 
mogelijk, maar tegelijk ook 
noodzakelijk. De partijcul
tuur van GroenLinks moet 
nodig opgeschud worden. 
Wil GroenLinks haar kan
sen optimaal benutten, dan 
moeten we anders tegen 
onze manier van werken 
aankijken. Bijvoorbeeld: 
zijn ledenvergaderingen 
met inhoudelijke discussies 
niet veel interessanter dan 
de huidige fractie-controle
rende huiskamerbijeen
komsten? Of, waarom kun
nen op congressen kandi
daten niet zelf hun politie
ke programma presenteren 
in plaats van dat vrienden 
vertellen hoe betrouwbaar 
ze zijn? Electorale scherpte 

en het ontwikkelen van 
netwerken met mensen uit 
maatschappelijke organisa
ties, mag naast bekwaam 
politiek handwerk niet ont
breken. 

Het project GroenLinks 
2000 wil het komende jaar 
met nieuwe werkvormen in 
workshops en bijeenkom-
sten de cultuurvernieuwing, 

1 

verkennen en vormgeven, 
samen met kader en leden. 
Zodat meer mensen bii 
GroenLinks betrokken 
worden en blijven. En en
thousiast hun kennis en er
varing voor GroenLinks 
willen inzetten. 

Informatie: Paul Basset (pro
jectleider GroenLinks 2000) 

WB-werkplan 1999 
Voor 1999 heeft het Wetenschappelijk Bureau Groen
Links een groot aantal projecten op stapel staan. Onder 
meer over burgerschap, multiculturele samenleving, 
groene regeringsverantwoordelijkheid en internationale 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn onze medewerkers zeer 
nauw betrokken bij de meerjarenprojecten 'de Groen
Linkse kaart van Nederland en 'GroenLinks 200(}. Het 
een en ander staat uitvoerig beschreven in het Werkplan 
1999. Dit is aan te vragen via telefoonnummer 030-
2399900. 
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Thema islam 

Artikelen 

nr. 74 
lente 
1999 

Islamitische intellectuelen over modernisering en authenticiteit_ 
Michel Hoebink 
Verlichting in het islamitisch denken_ Nasr Hamid Abu Zayd 
Kamelenvlees op een bergtop. Averroës en lbn Taymiyya als 
paradigma's van het islamitisch denken _ Miehiel Leezenberg 
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0 p 22 november 1919 reisden tien
duizenden socialisten naar Amster

dam voor de crematie van een van de pio-
niers van het Nederlandse socialisme: Ferdi
nand Domela Nieuwenhuis. Voor Nederland 
waren het ongekende taferelen. Een immen
se stoet trok van het Weesperplein dwars 
door Amsterdam naar het Centraal Station, 
de kist om beurten gedragen door bootwer
kers. Bij het Centraal Station was een on
overzienbare zee aan vlaggen en banieren. 
Een veenarbeider uit Emmerenscheiderveen 
schreef later: 'Weldra stroomde het volk 
reeds toe mannen en vrouwen die ondanks 
alles nog bij de uitvaart tegenwoordig wilden 
zijn, [ ... ] en eindelijk werd de kist dat z'n 
dierbare last bevatte naar buiten gedragen 
met een roeden doek omhangen, geweldig 
was de ontroering ik zag mannen schreien 
als kinderen, en het is me niet mogelijk om 
m'n eigen gemoedstoestand te beschrijven 
daar lag nu de man die zoo ik later in het 
Handelsblad las door duizenden werd aanbe
den en door tienduizenden werd gehaat.' 
Het bijzondere afscheid paste bij de charis
matische leider uit de beginjaren van Neder
landse socialisme. Domela Nieuwenhuis was 
een van de weinige die het land daadwerke
lijk in beroering had gebracht: 'Us Fer/osser' 
werd hij door de Friese arbeiders genoemd. 
Een apostel der arbeiders, zo karakteriseer
de Jan en Annie Romein hem. Een valse Mes
sias voor zijn tegenstanders. 
Domela Nieuwenhuis, in 1846 geboren in 
Amsterdam, werd net als zijn vader en 
grootvader vrijzinnig Luthers predikant. On
der invloed van het modernisme brak hij in 
1879 met de kerk en richtte in hetzelfde jaar 
het blad Recht voor Allen op, de latere spreek
buis van de overigens kleine Sociaal Demo
cratische Bond. In de vijftien jaar daarna zou 
Domela een van de centrale figuren van het 
opkomende socialisme in Nederland wor
den. Niet in de laatste plaats vanwege zijn 
bijzondere kwaliteiten als spreker. 'Elk beeld 
van Domela dat geen indruk vermag te geven 
van de bezieling die zijn woord in de massa 
wist te wekken, is bleker dan de werkelijk
heid', zo schreven Jan en Annie Romein. Een 
licht ironisch artikel in Recht voor Allen, 
over het jaarlijkse bezoek van de koning aan 
de hoofdstad (titel 'De Koning komt') vorm
de de aanleiding om Domela Nieuwenhuis 
aan te klagen wegens majesteitschennis. Do
mela had dat verhaal niet geschreven maar 
was als hoofdredacteur verantwoordelijk in 
de ogen van de rechtbank. In 1886 werd hij 
tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na 

zijn vrijlating, hij kreeg na zeven maanden 
gratie, maakte Domela een ware triomf
tocht door het hele land. Het jaar daarop 
werd hij als eerste en enige socialist geko
zen in de Tweede Kamer. Eenzame jaren 
die zijn voorliefde voor het parlement be
paald niet vergrootte. De ervaring in de 
Tweede Kamer was van invloed op zijn la
tere keuze voor het anarchisme. Anders 
dan een nieuwe generatie socialisten ver
wachtte hij vanaf de jaren negentig steeds 
minder van de parlementaire weg. Een 
scheuring in de oude beweging was onver
mijdelijk. Een groepje jonge sociaal-demo
craten kozen een parlementaire koers en 
richtten in 1894 de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij. Domela keerde zich hier 

tegen en verkoos uiteindelijk het anarchis· 
me. Geleidelijk kwam hij in de marge van 
de sociale beweging terecht. Dat deed 
zijn populariteit niets af. Nieuwenhuis was 
een levende legende en bleef tot aan zijn 
dood spreken en vooral schrijven; zijn bi
bliografie omvat meer dan 4500 titels. 
In 193 I werd voor hem aan het Nas
sauplein te Amsterdam onder massale be
langstelling een beeld onthuld. Het monu
ment - een man met opgeheven vuist op 
hoge sokkel, de blik gericht op de hnlro7ro....t. 

- is revolutionaire kitsch. Weinig passend 
bij de complexe figuur Domela Nieuwen· 
huis. 

Ivo Kuypers, foto Xander Re 
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Wat zijn de grenzen van onze gastvrijheid en wat verklaart de 

angst voor de vreemdeling? Afshin Ellian en Femke Halsema: 

een gesprek tussen de dichter en de politicus. 

Jelle van der Meer 

Hij is geboren in Teheran, zij in Enschede. 
En ze lijken op elkaar. Ze zijn jong, beiden 
33, en gedreven. Vanuit een heel verschil
lende achtergrond houden ze zich dagelijks 
bezig met hetzelfde thema: het asiel- en mi
gratieprobleem. Afshin Ellian is dichter en 
wetenschapper, Femke Halsema is publicist 
en politicus. Ellian ontvluchtte op 17 jarige 
leeftijd het islamitische bewind van zijn land 
en kwam via Afghanistan en Pakistan op zijn 
23ste in Nederland terecht. Inmiddels is hij 
afgestudeerd in drie richtingen (strafrecht, 
staatsrecht en filosofie), debuteerde als 
dichter en is nu promovendus aan de Ka
tholieke Universiteit Brabant. Halsema is 
criminoloog, werkte bij de Wiardi Beek
man Stichting en bij het politiek-cultureel 
centrum De Balie, publiceerde onder an
dere over ruimtelijke ordening en is sinds 
vorig jaar Tweede Kamerlid voor Groen
Links, en daar woordvoerder justitie, me
dia en cultuur. Hun ontmoeting is niet ge-

arrangeerd als een debat maar als een ge
sprek tussen de dichter en de politicus. 
En dat gesprek komt al heel snel terecht op 
de interventie van Heleen Dupuis, ethica 
en inmiddels WO-senator, die enige maan
den terug ervoor pleitte de toelating van 
asielzoekers te beperken tot vluchtelingen 
uit de regio. Dupuis werd bedolven onder 
de kritiek maar ze stelde wel die ene cru
ciale vraag: zijn er grenzen aan onze gast
vrijheid en welke zijn dat dan/ 
Halsema: 'Als politicus worstel ik hier 
enorm mee. Zo algemeen geformuleerd ga 
je onmiddellijk over aantallen praten. Ligt 
de grens bij honderdduizend asielzoekers/ 
Houdt het op bij een bepaalde bevolkings
dichtheid? Dat kan je niet zeggen. Want als 
die grens bereikt is en er breekt een oor
log uit, zoals die in Kosovo, heb je wel de
gelijk weer gastvrij te zijn. De enige nor
matieve grens van gastvrijheid ligt in het 
Vluchtelingenverdrag van Genève. Dat is 
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geen kwantitatieve grens, maar een kwali
tatieve: als mensen bepaalde dingen heb
ben meegemaakt of te vrezen hebben, mo
gen ze op onze gastvrijheid rekenen. En 
hier kom ik in de problemen. Gastvrijheid 
mogen we niet relateren aan aantallen, 
maar het uitvoeringsapparaat in Nederland 
kent wel beperkingen. Ik bedoel deINDen 
de opvang. Daar moet je rekening mee 
houden. Als er jaarlijks I 00.000 asielzoe
kers komen loopt het apparaat vast. De ca
paciteit kun je vergroten, maar dan nog is 
er een grens.' 
Ellian: 'Je moet onderscheid maken tussen 
de verschillende soorten immigranten. In 
geval van politieke vluchtelingen ligt de 
grens niet bij aantallen maar bij het begin
sel. Maar er komen ook mensen vanuit 
economische, sociale of zelfs studiemotie
ven naar Europa. Hun wensen zijn begrij
pelijk en .. .' 
Halsema: ' ... legitiem.' 

s 
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Ellian: 'Precies, ookgezien het recente ver
leden van Europa. IJkpunt in de koude 90r
log tegen de Sovjet Unie was het vrije ver
keer van personen. Als de vrijheid van rei
zen en vestiging iets is om voor te strijden, 
is het ook legitiem als men-
sen hier willen komen wo-
nen. Dat moet je in goede 
banen leiden, daar ben ik het · 
wel mee eens, anders wordt 
het chaos. Dat begint met 
het accepteren dat Europa 
een immigratie-continent is. 
Als je dat doet kun je een 
immigratiebeleid ontwikke
len.' 

Goed, erken het bestaan van mi
gratie. Heb je dan het toela
tingsprobleem opgelost? 

Halsema: 'Ik vrees van niet. 
Mensen die migratie ontken
nen leggen de grens op nul. 
Wij zeggen: het is onvermij
delijk, maar willen het regu
leren. Dan hou je een grens. 
Je ontkomt er niet aan. Dat 
vind ik ingewikkeld. Vanuit 
traditionele immigratieden
ken mag je geen migratie
grens opleggen, maar in de 
moderne wereld ontkom je 
daar niet aan.' 
Ellian: 'Van de Franse filo
soof Jacques Derrida ver
scheen onlangs een boekje 
over gastvrijheid. De be
tekenis van dat begrip is in 
de christelijke, islamitische 
en joodse traditie- de bron-
nen van beschaving - onbe-
grensd. Zelfs als je een naam 
vraagt, heb je al een grens getrokken. Gas
tvrijheid en gerechtigheid behoren bij el
kaar, meent Derrida. Elke keer als wij een 
aanslag op onze gastvrijheid plegen, moe
ten wij beseffen dat die maatregel een aan
slag is op gerechtigheid. En als je dat besef 
hebt, weet je dat je voorzichtig moet zijn 
bij elke restrictie die je oplegt.' 

Wat kan de politicus hier mee? 
Halsema: 'In het debat over de Kosovo-cri
sis heb ik gezegd dat het complimenteren 
van de Albanezen vanwege hun gastvrijheid 
niet geloofwaardig is als wij niet ook Ko
sovaren op willen nemen. VVD-woord
voerder Henk Kamp zet daar het angst
beeld tegenover dat er dan 1,8 miljoen Ko
sovaren naar Nederland komen. En dat wij 
dat niet aan kunnen.' 
Ellian: 'Dat is de demonische kracht van ge
tallen.' 
Halsema: 'Maar ik ben het met Kamp eens. 
Ik heb hem natuurlijk bestreden, hij weet 

'De aarde is van 

iedereen. Als je dat 

niet erkent is de 
oplossing makkelijk, 

Afshin Eliion 

ook wel dat er niet zoveel komen, we heb
ben ons deel te nemen. Wij zijn niet in staat 
om in een half jaar 500.000 Kosovaren op 
te nemen, Albanië is dat ook niet. Maar 
met Derrida in de hand zou je dat dus niet 
mogen zeggen.' 
Ellian: je kunt zeggen: dit is het ideaal dat 
we moeten nastreven. Derrida heeft zich 
laten inspireren door Kant. Kant schreef 
over de eeuwige vrede en als je dat inter
preteert gaat dat over de verhouding tus
sen het eigene en het vreemde. T weehon
derd jaar geleden, zonder de problemen 
van vandaag, maakte Kant een opmerking 
over de asielzoeker. Het recht op asiel, het 
recht op reizen, is een fundamenteel recht, 
volgens Kant, omdat de aarde aan iedereen 
toebehoort. Niemand kan het bezit van de 
aarde of een deel daarvan opeisen.' 

Dat is prachtig, maar het probleem voor de po
liticus Halsema is of je aan jezelf mag denken. 
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Hoe ga je om met eigenbelang? 
Ellian: 'Het is zeer menselijk dat mensen 
allereerst aan zich zelf denken. Geen pro
bleem. Maar dat hoeft niet meteen te lei
den tot "eigen volk eerst". Als ik aan me-

zelf denk, denk ik aan Afshin El
lian, aan een individu. Als je 
zegt "eigen volk" is dat een ab
stractie. Dat kan je in de poli
tiek niet gebruiken, dat werkt 
demonisch, dan zeg je dat de 
anderen vernietigd moeten 
worden.' 
Halsema: 'Als ik jou hoor vind 
ik dat je gelijk hebt, maar het is 
een academisch gelijk. Neder
land en de aarde behoren mij 
niet meer toe dan ieder ander. 
Maar ik kan dat niet in verband 
brengen met de politieke reali
teit van de lijnen die we op de 
aarde getrokken hebben, de 
burgerschapsrechten die we 
daaraan verbonden hebben, 
een territorium dat we hebben 
gecreëerd dat niet voor ieder
een toegankelijk is. Mijn aan
klacht tegen intellectuelen en 
nu rechtstreeks tegen jou is 
dat ik daar niks mee kan. En ik 

11 vind dat intellectuelen de taak 
E hebben mij in het politieke de-
QJ 13 bat te helpen. Wat doe ik in 
0 een land dat burgerschaps
a rechten geeft aan enkelen en 

1;i, 
ê anderen die rechten ontzegt. 

<e Rechten op basis waarvan wij 
2 <2. kunnen zeggen tegen de 

vreemdeling: jij hoort hier niet 
thuis. Dat is mijn realiteit.' 
Ellian: 'Je hebt gelijk. Als ik zeg 
dat de aarde van iedereen is en 

dat je gastvrijheid niet mag inperken, is dat 
mooi en poëtisch, maar daar kun je politiek 
niks mee. Ik zou zeggen: het is niet erg dat 
er grenzen zijn, maar je moet niet vergeten 
dat dit een noodgedwongen manier is om 
ons in stand te houden. Er zijn twee reali
teiten: de eerste gaat aan ons vooraf en die 
is dat de aarde aan iedereen toebehoort. 
De andere realiteit is van de concrete si
tuatie dat we al duizenden jaren op deze 
aarde zijn ... ' 
Halsema: ' ... en ons delen van die aarde 
hebben toegeëigend. Die realiteiten bot
sen.' 
Ellian: 'Maar als je de eerste realiteit, dat de 
aarde van iedereen is, wegdenkt - wat in 
de politiek gebeurt - dan is het makkelijk 
een politieke oplossing te verzinnen. Dan 
kun je vluchtelingen buitensluiten. Als je 
wel erkent dat niemand de aarde mag toe
eigenen dan heb je een ideaal. Zonder dat 
ideaal is politiek een beginselloze aal'igele-
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genheid. Jij confronteert je eigen geweten 
er mee. Jij bent mens en je weet dat je be
hoefte hebt aan water, eten, onderdak, vei
ligheid, politieke rechten en daarom weet 
je dat andere mensen die behoefte ook 
hebben, en vanuit dat weten 
handel je. De uitkomst van 
dat handelen is noodzakelij
kerwiis gebrekkig, want je 
bent beperkt in je mogelijk
heden en middelen, je kunt 
niet de wereld redden. Maar 
als je de spanning tussen die 
twee realiteiten erkent zul je 
een meer verantwoorde op
lossing vinden dan wanneer 
je die spanning niet wil zien 
en alleen maar roept dat er 
straks I ,8 miljoen mensen 
hier heen komen.' 

JiJ haalde Kant aan over eeuwi
ge vrede en over het eigene en 
het vreemde. De angst voor het 
vreemde is hét probleem van het 
immigratievraagstuk. Hoe defi
niëren we het eigene? 

El/ian: 'Het eigene of de ge
vestigde kan zich herkennen 
als het wordt geconfron
teerd met de vreemde of de 
buitenstaander. De hele 
kwestie van de vluchtelingen 
en migratie heeft een enor
me bewustzijn opgang ge
bracht van het eigene. Toen 
pas konden we het eigene 
definiëren.' 
Halsema: 'Het denken in ge
vestigden en buitenstaan-
ders, zoals veel politici doen, 
miskent de grote verschillen 
tussen autochtone personen in Nederland. 
Sinds de jaren zestig is het leven voor de 
meeste van ons een zoektocht naar indivi
duele exclusiviteit. in het migratiedebat 
worden de onderlinge verschillen echter 
ontkent. We doen alsof er een eenvormi
ge cultuur is waarop we ons kunnen base
ren.' 

Relativeer je dan niet teveel de tegenstelling tus
sen het eigene en het vreemde? Afshin, jij zei 
ooit dat toen je de Iraanse grens overging op je 
vlucht, je eigenlijk dood ging. Is dat de overgang 
van gevestigde naar buitenstaander? 

Ellian: 'De realiteit is dat we geboren wor
den in een taalcultuur- ik vind dat een be
tere term dan volk of natie of dat soort 
gevaarlijke begrippen. Ik word als eerste 
aangesproken door moeder, ik word op
gevoed in een taal. Daar hoort muziek bij, 
religie, recht. Ik wilde daar dingen veran
deren, was aangesloten bij een beweging. 
Ik werd geslagen. Op het moment dat je 

~Links miskent 

dat het hier om een 

verdelingsvraagstuk 
gaat' 

Femke /-lolsemo 

die grens overgaat, pleeg je verraad: je ei
gen cultuur is blijkbaar zo gebrekkig dat je 
denkt dat een vreemde je meer kan helpen 
dan je verwanten. Dat is doodgaan. Je 
wordt dan een vrije vogel. Je verliest zelfs 
je subjectiviteit.' 
Haisema: 'Jij definieert nu groepsgebon
denheid die veel fundamenteler is dan het 
burgerschapsconcept of een nationale 
grens. Jij zegt: je pleegt hoogverraad door 
je los te weken uit je taalcultuur, uit de 
groep waar je deel van uitmaakt. Omdat 
mensen zo sterk geneigd zijn te denken in 
taalculturen en het verraad kennen van 
mensen die zich daarvan distantiëren, zijn 
ze niet bereid anderen op te nemen. Vol
gens mij is het omgekeerde het geval: Ne
derland is maar matig gastvrij juist omdat 
het groepsgevoel ontbreekt. Onze cultuur 
is heterogeen geworden, door ontkerkelij
king en ontzuiling, door emancipatie en in
dividualisering. in Nederland neemt de 
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angst voor de buitenstaander toe door 
een steeds sterker ontbreken van een ho
mogene cultuur of een eigen groepsgevoel 
waarop je je kunt baseren. Als je als groep 
de buitenstaander kan definiëren kun je 

hem vervolgens weikom he
ten, maar als het groepsgevoel 
ontbreekt kun je je niet goed 
tot hem verhouden. Daarom 
zijn wij bang voor de buiten
staander. Dat de eenwording 
van Europa gepaard gaat met 
het bouwen van Fort-Europa, 
heeft te maken met de angst 
voor het samen gaan leven met 
zoveel verschillende identitei
ten en culturen in Europa zelf. 
Op dat moment is de komst 
van buitenstaanders te veel. 
Omdat je al zoveel buiten
staanders in je midden hebt. 
Zo althans wordt de werke
lijkheid ervaren door velen.' 
Ellian: 'Deze ervaring is in deze 
eeuw niet nieuw. Kwaadaardi
ge geesten hebben dat uitver
groot, in de jaren dertig, met 
begrippen ais avondland. Het is 
een nostalgische poging een 
Europese identiteit te ver-

'D woorden.' 
c 
0 

E 
{; De angst voor de vreemdeling is bij-
~ na universeel, maar waarom zijn 
v 
0 we niet gelukkig met zijn komst? Er 
~ zijn zoveel problemen, misschien 
~ heeft hij het antwoord? 
2 Ellian: 'Ook ik heb Roodkapje 
c2. gelezen, dat wil zeggen mijn 

moeder las het voor. De les is: 
vreemdelingen kunnen gevaar
lijk zijn, uitkijken dus. Ik vrees 

dat de meeste culturen op aarde meeha
nismes ontwikkeld hebben die de vreem
deling, de ander, de onbekende, als ge
vaarlijk kenmerken. De vreemdeling is de 
confrontatie met het anders-zijn, het is de 
angst voor verandering.' 
Halsema: 'Wij geven hier vooral culturele 
verklaringen. Maar het is ook gewoon een 
verdelingsvraagstuk. Ik denk dat dit door 
links wel eens wordt onderschat. in Ne
derland hebben we geleideiijk een redelij
ke verdeling van inkomen, van toegang tot 
opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt 
tot stand gebracht. Nu zijn we bijna klaar 
en dan komen er vreemdelingen langs die 
die verdeling weer op zijn kop zetten. 
Want laten we eerlijk zijn, de mensen die 
het meeste moeten opschuiven, van wie 
we dus de meeste gastvrijheid vragen, zijn 
de mensen die tot nu toe van de herver
deling van welvaart het minste hebben ge
profiteerd.' 
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Ellian: 'Je dumpt de vreemdelingen in hun 
buurten. En je vraagt aan hen de bereidheid 
om te delen. Niet aan die villabewoners.' · 
Halsema: 'Ik heb hiervoor nog geen goede 
argumenten bedacht. Henk Kamp weL Hij 
is tegen migratie omwille van de stabiliteit 
van die arme wijken, zegt hij. Ik ben op 
zoek naar een redenering waarin ik de sta
biliteit in die wijken kan verzoenen met de 
noodzaak tot het ruimhartig toelaten van 
migranten. Dat is ingewikkeld. Betekent 
dat spreidingsbeleid? Dat is onmenselijk, 
en onethisch.' 

De armen herkennen die vreemdeling niet als 
lotgenoot maar als concurrent? 

Halsema: 'Het zijn concurrenten, op de ar
beidsmarkt bijvoorbeeld. Maar het is nog 
ingewikkelder. Zie de solidariteit met de 
witte illegalen: de steun van de SP en de 
vakbeweging met deze groep is veel groter 
dan die met de asielzoekers. Dat heeft er 
mee te maken dat de witte illegaal deel uit
maakt van de arbeidersklasse, ze hebben 
gewerkt, gaan met gebroken ruggen de 
WAO in. Daar zit de solidariteit in, niet dat 
ze cultureel maar dat ze sociaal-econo
misch onderliggen. Bij de asielzoeker is het 
veel onduidelijker waarmee je je moet so
lidariseren: het vluchtelingenschap, het ge
brek aan maatschappelijke kansen? Asiel
zoekers zijn bovendien vaak hoger-opge
leiden. Ze zijn kansrijker als ze zouden 
worden toegelaten. Dat is bedreigend 
voor de autochtone bewoner van de arme 
wijken. Solidariteit met hem ligt niet voor 
de hand. Daar komt nog bij dat asielbeleid 
geld kost en een ruimhartiger toegangsbe
leid betekent dus dat er minder geld is 
voor bijvoorbeeld armoedebeleid, gezond
heidszorg of onderwijs. Links miskent in 
grote mate dat het hier een verdelings
vraagstuk betreft, of in ieder geval door 
veel mensen ervaren wordt als een verde
lingsvraagstuk.' 

Je wordt er economisch niet per se rijker van en 
dat moet je ook niet als argument gebruiken? 

Halsema: 'Paul Kalma van de Wiardi Beek
man Stichting zei eens dat hij er treurig van 
werd dat je als sociaal-democraat tegen
woordig nooit meer ergens solidair mee 
mag zijn zonder daar argumenten bij te le
veren. Solidariteit als sentiment, als princi
pe is tegenwoordig onvoldoende. Het toe
laten van mensen in nood als principe telt 
niet, daar moeten rationele overwegingen 
bij worden gegeven zoals economische 
nuttigheid. Dat is een hellend vlak, want als 
het niet nuttig is, mag je dan niet meer so
lidair zijn? Ik vind dat gastvrijheid en het 
ruimhartig toelaten van mensen een be
schavingsplicht is. Niet meer en niet min
der. Ik heb geen aanvullende argumenten. 
Dat heb ik als politicus over te brengen.' 

En het argument van culturele verrijking? 

Halsema: 'Dat we allemaal naar de pasar 
rnalam gaan en Indonesisch leren eten? 
Verrijking is er voor wie er voor open 
staat. Klassieke muziek is ook een verrij
king voor wie er van houdt.' 
Ellian: 'Dit is de essentie. Het kost geld, 
maar het is een beschavingsplicht. Ratio
neel kun je daar niets over zeggen. En 
waarom zou dat moeten? De recente ge
schiedenis kent periodes van grote migra
tie, veel groter dan nu, en daarvan kunnen 
we leren dat we niet moeten redeneren op 
de manier van de korte termijn, met cijfers, 
tabellen en statische bewijzen, en of het 
wel goed is voor de economische groei. 
Dat is destructief. Niet alleen in de omgang 
met immigratievraagstuk maar misschien 
wel met de hele cultuur.' 

Kun je over die beschavingsplicht politiek van 
mening verschillen? Vind je het acceptabel dat 
iemand zegt: ik wil wel solidair zijn maar het 
mag niet te veel kosten? 

Halsema: 'Eerlijk gezegd vind ik dat heel in
gewikkeld. Dat is precies wat Dupuis deed. 
Mag je het universele uitgangspunt van de 
mensenrechten waarop het Vluchtelingen
verdrag is gebaseerd tussen haakjes zet
ten?' 

Jij hebt het morele gelijk aan jouw kant met je 
so/idariteitsverhaa/? 

Halsema: (Aarzelt) 'Ik het er grote moeite 
mee ... als mensen met mij van mening
verschillen over die solidariteit, juist om
dat het een beschavingskwestie is. Natuur
lijk hoort het open te staan voor discussie, 
dat kan niet anders. Maar dit is altijd het 
moment in het politieke debat waarop ik 
geëmotioneerd raak. Mijn kwaadheid zit 
daarin dat er politici zijn die beweren dat 
ze die beschavingsplicht wel accepteren 
maar er steeds aan morrelen. De WD, 
Dupuis en Henk Kamp zeggen dat ze bin
nen de grenzen blijven maar treden er stie
kem buiten. Ze zeggen dat we verschillen 
in de mate van gastvrijheid. Maar hun ma
te van gastvrijheid betekent in de praktijk 
dichte grenzen.' 

Dupuis wilde een discussie over de invulling van 
de solidariteit en stelde voor die te beperken tot 
een regionale gastvrijheid. 

Ellian: 'Laten we het daarover hebben. Iran 
vangt twee miljoen Afghanen op, al twintig 
jaar. Terwijl het een economisch en poli
tiek instabiel land is. Pakistan vangt ook 2 
miljoen Afghanen op. Libanon, Jordanië -
95 procent van de vluchtelingen bevindt 
zich buiten Europa. Er is al een regionale 
solidariteit. Als Europa zijn regionale plicht 
wil vervullen moet ze die I ,8 Kosovaren 
onmiddellijk toelaten.' 

Zijn Iran, Libanon en al die landen gastvrijer dan 
Europa? 

Ellian: 'Ja, en dat geldt ook voor Afrika.' 

Halsema: 'Ze zijn niet gastvrijer maar het 
ontbreekt ze aan middelen om vluchtelin
gen buiten te houden. Het zou ons ook 
niet lukken vluchtende Belgen buiten te 
houden.' 
Ellian: 'Nee, het is hier anders. Wij zijn ra
tioneel, wij kijken naar kosten en baten. 
Wij denken in andere termen over men
sen. We liegen steeds. Als we zouden zeg
gen hoeveel mensen elders worden opge
vangen, dan zou iemand met een klein 
beetje geweten het niet erg vinden als een 
paar vluchtelingen hier heen komen.' 
Halsema: 'Regionale solidariteit is niet 
houdbaar. Solidariteit is niet geografisch, 
maar wordt bepaald door de ernst van het 
lijden. Nederlanders zijn niet solidair met 
Kosovo omdat het dichtbij is, we zijn be
gaan met de Kosovaren omdat we elke dag 
die taferelen van ellende op tv krijgen. Re
gionale solidariteit is bovendien geen goed 
criterium omdat het geen relatie heeft met 
een rechtsbeginseL Het biedt geen norma
tieve uitgangspunten, het zegt niets over 
de ernst van wat er voorvalt.' 

We praten steeds vanuit ons hier. Laten we tot 
slot het perspectief eens omdraaien: als wij ie
dereen uit Iran welkom zouden heten, verliest 
het land wellicht zijn intelligentsia en oppositie. 
Is ruimharig asielbeleid niet slecht voor de lan
den van herkomst? 

Halsema: 'Het regime is slecht. De asiel
zoeker kan je zijn vertrek niet verwijten. 
Dat is blaming the victim.' 
Ellian: 'Dat verband bestaat niet. In Iran is 
bij de oppositie het uitgangspunt dat je zo
lang mogelijk in het land blijft. En als je ver
trekt ga je naar de regio om contact te 
houden. Het is geen geintje om hier te ko
men.' 
Halsema: 'De vraag is terecht, in zoverre 
dat onze gastvrijheid zich niet mag beper
ken tot opvang. Bij asielbeleid hoort ook 
een buitenlands beleid Het is heel erg dat 
mensen het recht is ontnomen om in hun 
land van geboorte, bij familie en vrienden, 
te wonen. En ik vind dat wij ons best moe
ten doen ervoor te zorgen dat die mensen 
dit recht weer terugkrijgen, en ooit de 
keus krijgen terug te keren. De grote fout 
die bijvoorbeeld inzake Irak is gemaakt dat 
wij de Iraakse democratische oppositie 
niet hebben gemobiliseerd en gesteund. Je 
kunt bombarderen tot je een ons weegt 
maar je moet tegelijkertijd bouwen aan een 
nieuwe democratische infrastructuur.' 
Ellian: 'Asielbeleid is onderdeel van een 
mensenrechtenbeleid.' 

Afshin Elfion publiceerde in 1997 de 
dichtbundel 'Verrijzenis van woorden', 

in het Nederlands en Perzisch; 
uitgever Vidya, Tilburg 
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Een • • re1z1ger op de Ball<an 
Chris Keulemans 

Hij zegt: 'Het oogt niet als een volk van denkers'. Toen hij laatst 
op een middag door het oude centrum van Skopje wandelde, over 
de keistenen straatjes rond de hoge moskee in wat ze de Turkse 
stad noemen, wist hij al snel het verschil te zien tussen Macedo
niërs en Albanezen. De eerste groep, die toch de meerderheid van 
de stadsbevolking vormt, komt er niet zoveel; ze worden nogal 
eens agressief behandeld in de kleine winkeltjes, en ze vormen een 
aantrekkelijke prooi voor de zakkenrollers. Hij haalde ze er ook 
zo uit. Macedoniërs zijn gemiddeld wat langer en wat rechter van 
bouw. Ze zijn iets lichter van kleur. Hun kapsels zijn niet altijd even 
gelukkig, borstelkoppen van het type dat het communisme heeft 
overleefd, maar over het geheel hebben ze iets regelmatiger ge
zichten dan de Albanezen. Die op hun beurt zijn meestal wat klei
ner en compacter. Donkere, stoppelige koppen, gegroefd van het 
kijken in de zon, fronsend van nature. Zware wenkbrauwen vaak, 
laag voorhoofd, een stugge bos haar. Hij zag meteen dat ze gewend 
zijn, of gewend waren, zware dingen te sjouwen, ossen achter de 
ploeg te spannen, uren achtereen in elkaar gedoken langs de kant 
van de weg te zitten. Eenmaal in de stad zijn het natuurlijke han
delaars. Ze hebben altijd iets te verkopen: groente van het land, 
oude auto's, ambachtelijke producten, sigaretten en steeds vaker 
ook drugs. De Albanezen van Macedonië en Kosovo hebben zich 
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een spil in de internationale han
del in heroïne en cocaïne. Ze betalen er hun schaduwsamenleving 
mee: hun scholen, maar ook hun leger. 
Inmiddels is hun handelsgeest ook in de vluchtelingenkampen langs 
de grens aan het werk gegaan. Onvermijdelijk, gezien de barre om
standigheden. Bij gebrek aan voedsel, medicijnen, sigaretten, com
municatiemiddelen en kleding is er in de kampen een snel groei
ende handel op gang gekomen. Eerst nog op ruil basis, maar al snel 
circuleerde er ook in de kampen geld genoeg om de markt inte
ressant te maken voor kooplui van binnen en buiten de hekken. En 
omdat onder Albanezen de familiebanden heilig zijn, in dit geval nog 
versterkt door een concurrentie die letterlijk om leven of dood 
gaat, ontstond er meteen een machtsverdeling tussen de sterkste 
clans, waarbij elk kamp onder controle kwam van twee of drie 
sterke mannen, vaak broers, met hun bloedverwanten. 
Hij heeft zelf in mei een van die vluchtelingenkampen bezocht. Het 
was een grauwe dag, de wolken hingen zwaar boven de rotsige 
vlakte waarop een reusachtig vierhoekig terrein met een metalen 
hek was afgeschermd. Daarbinnen stonden in lange rijen de witte 
tenten van een Turkse hulporganisatie. Op elke tent stond een hal
ve maan geschilderd. De bevolking zwierf langzaam, massaal over 
het terrein. Overal die kleine, vervuilde jongetjes met hun vragen
de ogen en grijpgrage handjes. De verveling en de onzekerheid 
stonden bijna tastbaar tussen de mensen in. Hier en daar jonge 
mannen die de orde schenen te bewaken. Hun uitstraling was au
toritair en crimineel tegelijk. Hij voelde zich er niet veilig. Teveel 
mensen die zijn leren jas, camera en opname-apparatuur keurend 
bekeken. Journalisten worden er toch al met gemengde gevoelens 
ontvangen: noodzakelijk om hun verhaal naar buiten te brengen, 
maar ook indiscreet en sensatiebelust. Hij was zich ervan bewust 
tamelijk veel geld op zak te hebben. En natuurlijk kende hij hier nie
mand buiten zijn tolk, en hem ook pas twee dagen. Die tolk bleek 
overigens verschillende familieleden te hebben onder de kampbe-

weners. Maar het waren vooral de jongetjes waar hij van schrok. 
Opgegroeid onder terreur, en daarom zelf zonder scrupules. Een 
hongerige, analfabete blik in de ogen, de blik van dieren die moe
ten overleven. Het is moeilijk om zo over mensen te moeten den
ken, zegt hij, maar onder die grauwe hemel kon het niet anders. 

Macedonië was op dat moment nog steeds de enige voormalig 
Joegoslavische republiek waar geen oorlog had plaatsgevonden. 
Maar het leek een kwestie van tijd voordat ook in Macedonië de 
etnische strijd zou losbarsten. De vluchtelingenstroom uit Koso
vo ontwrichtte de economie en de politiek. Het verkeer met Ser
vië, normaal gesproken de belangrijkste handelspartner, was stil 
komen te liggen. En dus volgden binnen een paar weken de eerste 
massa-ontslagen. Inmiddels sluiten fabrieken de poort, de salaris
sen en uitkeringen kelderen, de winkels komen niet aan hun nor
male voorraad. En tegelijk groeperen de Albanezen zich: die uit Ko
sovo zijn ingetrokken bij die uit Macedonië, en ze roeren zich on
middellijk. Ze eisen betere voorzieningen voor hun volksgenoten 
en een evenrediger vertegenwoordiging in parlement, vakbonden, 
media en stadhuizen. In hun eigen kranten en uitzendingen op ra
dio en televisie klinkt steeds vaker de roep om een Groot Alba
nië. Er zijn Albanese bolwerken ontstaan in steden als Tetovo en 
Struga, waar ze vanouds al de meerderheid vormen. De Macedo
nische bewoners verkopen hun huizen en trekken naar Skopje of 
andere steden waar ze geen gevaar lopen. 
Onlangs werden recente cijfers bekend gemaakt over de bevol
kingsgroei die de Kosovaren hebben doorgemaakt sinds de start 
van Joegoslavië. Er zit een verrassende kant aan. De Albanezen 
hebben altijd al grote families gehad, als een soort levensverzeke
ring bij hun harde boerenleven in afgelegen gebieden, maar nu blijkt 
dat het vooral de Kosovo-Albanezen zijn die de afgelopen decen
nia stelselmatig steeds meer kinderen hebben geproduceerd. Meer 
dan de Serviërs, natuurlijk, maar ook aanzienlijk meer dan hun 
volksgenoten in Macedonië en Albanië. En zo ontwikkelde zich in 
Skopje tijdens zijn verblijf een verhitte discussie over de vraag welk 
motief er achter deze mensenexplosie zat. Was het een vorm van 
zelfverdediging tegen de Servische terreur, of zat er misschien ook 
een strategie van expansieve politiek achter? Zouden ze puur in 
aantal niet binnen afzienbare tijd de meerderheid gaan vormen in 
het land dat ze nu massaal binnenvluchtten, Macedonië? 

Hij was uit Nederland afgereisd op het moment dat hier naar aan
leiding van Maarten van Rossem, Pi eter Lakeman en andere zwart
kijkers een venijnig debat woedde over het succes van onze multi
culturele samenleving. Het was een debat op niveau, omdat je voel
de dat het hier voor de deelnemers ging om een zaak van levens
belang. Het maakt voor de toekomst van Nederland, en dus van ie
dereen persoonlijk, veel uit of de diverse bevolkingsgroepen zich 
verschansen in de eigen identiteit of dat ze er in slagen een pro
ductieve mix te vormen. Hij is altijd optimistisch geweest. Het leek 
hem een kwestie van tijd en goede bedoelingen totdat autochto
nen en allochtonen gezamenlijk, in een fascinerend proces van val
len en opstaan, een nieuw soort Nederland zouden uitvinden. 
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Maar zijn bezoek aan Macedonië maakte hem duidelijk dat het zo 
eenvoudig niet zal gaan. Het was daar alsof hij onder een micro
scoop, en dus sterk uitvergroot, te zien kreeg hoe een langdurig 
etnisch en cultureel gedogen kan omslaan in een wederzijdse ver
kettering die een samenleving diep kan ontwrichten, ook als het 
niet direct tot een oorlog komt. Hij stelde zich voor wat er met 
Nederland zou gebeuren wanneer hier toch, via een eerste proe
ve van gecoördineerde Europese vluchtelingenverdeling, enige 
tienduizenden Kosovaren zouden worden toegelaten. Wanneer 
dus de Albanezen onder ons zouden zijn. Afgaande op z1jn erva
ringen in Macedonië, toegepast op onze veel welvarender en dus 
gematigder samenleving, kon hij zich het volgende voorstellen. 

De eerste opvang vindt plaats in een atmosfeer van welkom en me
delijden. Er zijn nog meer bungalowparken en recreatiegebieden 

beschikbaar gesteld, soms tegen onkosten als de eigenaar een ge· 
baar wil maken, soms ook tegen de piektarieven die horen bij het c 

hoogseizoen. Maar omdat de politiek nauwelijks besluiten wil ne· 
men over de volgende fase, die van terugkeer of inburgering, treedt 
er een stagnatie op. De Kosovaren moeten hun traumatische er· 
varingen in een toestand van landerig wachten verwerken. Ze leg· 
gen zich niet al te lang bij die situatie neer; daarvoor is hun on· 
dernemersgeest te diep geworteld. Goede en slechte praktijken 
wisselen elkaar af. Verjaagde boerenfamilies bieden hun diensten , 
aan bij landbouwbedrijven in de buurt van de centra. Hollandse en, 
Albanese boeren, allebei even stug en zwijgzaam, vinden hier en 
daar werkzame combinaties van ouderwets handwerk en techno· 
logisch verfijnde akkerbouw en veeteelt. Soms gaat het mis: voor· 
al de boerenzonen komen regelmatig in botsing met de jonge 
vluchtelingen - die tenslotte gewend zijn te vechten voor hun 
plaats in de maatschappij, en die geleerd hebben dat veel dingen al· 
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leen met geweld te verkrijgen zijn. Ook in 
het uitgaansleven, zowel buiten als binnen 
de Randstad, mengen de jonge Albanezen 
zich. De meisjes, meestal beschermd door 
hun broers, zijn naar onze maatstaven niet 
buitengewoon mooi, maar wel nieuwsgie
rig en belust op elke mogelijkheid om uit 
hun beperkte omgeving te breken. Ze vor
men een goedkope nieuwe lichting pros
tituees, maar daar blijft het niet bij. De jon
ge mannen werken zich het nachtleven in. 
Pooiers, uitsmijters, ze nemen sleutelpo
sities in -en hun ervaring in de drugshan
del weten ze hier al snel en vrijwel onbe
lemmerd om te zetten in een dominante 
positie op de markt. Met het nieuwe geld 
weten ze hun families na verloop van tijd 
in de dorpen en steden onder te brengen. 
Grote families, inmiddels alweer met jon
ge baby's uitgebreid, trekken het liefst ge
zamenlijk, niet te ver van elkaar af gehuis-

E.en hongerige, 

analfabete blik in vooral de kinderen tot veertien jaar een ge
degen, op de Albanese geschiedenis en cul
tuur georiënteerd onderwijs bieden in de 
eigen taal. De Kosovaren doen weinig be
roep op uitkeringen; ze onderhouden el
kaar. Alleen in de gezondheidszorg tonen ze 
zich min of meer afhankelijk van de Neder
landse instellingen - al duurt het niet lang 
voor de eerste, in feite illegale klinieken en 
apotheken worden geopend. 

de ogen, de blik van 
dieren die moeten 

overleven. Het is 
moeilijk om zo over 
mensen te moeten De gevolgen voor de economie en de ar

beidsmarkt zijn niet drastisch, maar wel ge
voelig. Het is juist aan de onderkant van de 
markt dat de Albanezen voor een aanbod 
van goedkope arbeid en snelle handel zor
gen. Daarmee drukken ze een aantal ande
re groepen, autochtoon en allochtoon, uit 
hun posities. De onrust die dat veroorzaakt 
is aanzienlijk, temeer daar de Albanezen 

denken, zegt hij, 

maar onder die 
grauwe hemel kon 

het niet anders. 

vest, de oude wijken en de nieuwe socia-
le woningbouw in. Interessante confrontaties vinden plaats. De al 
aanwezige Turkse buurtbewoners vervullen in het begin een soort 
gidsrol, en maken de Albanezen vertrouwd met vooral de prakti
sche kanten van het stadsleven in Nederland: waar is de goedkope 
supermarkt, hoe werkt het ziekenhuis, wat mag je wel en niet van 
de politie verwachten, hoe krijg je je kinderen op school. Maar de
ze toenadering duurt niet lang: de Kosovaren ontwikkelen zich, met 
hun strijdlust en territoriumdrift, al snel tot concurrenten voor de 
plek die de Turken zich juist met pijn en moeite hebben eigen ge
maakt. De Surinamers laten zich aan de nieuwkomers niets gelegen 
liggen: het is hun oorlog niet. De Marokkaanse voormannen haken 
af wanneer ze ontdekken dat de islam voor deze moslims van het 
Balkan-type niet meer dan oppervlakkige waarde heeft. En de ge
wone Nederlander? Bij hem maakt de aanvankelijke welwillendheid 
plaats voor een stijgende irritatie, wanneer hij ontdekt dat het har
de leven, de terreur en de verdrijving hun uitwerking hebben ge
had op de omgangsvormen van de vluchtelingen. Die laten zich ner
gens de kaas van het brood eten, ze zijn niet gedwee en niet a pri
ori dankbaar, ze dringen voor en bij meningsverschillen grijpen ze 
al snel naar geweld. En ze hebben zo hun eigen ideeën ontwikkeld 
over de vrije markt. Ook hier zetten ze handeltjes op in alles waar 
snelle winst in zit. Zelfs in traditioneel Hollandse bolwerken als de 
openluchtmarkt en de taxi vechten ze zich naar binnen. Maar het is 
niet in de eerste plaats de voortvarendheid van hun kleine zaken
doen waardoor ze een verstoring betekenen van onze stedelijke 
cultuur. Die ligt vooral in de onbuigzaamheid waarmee ze weige-
ren aan die cultuur deel te nemen. 

Al snel wordt duidelijk dat de Albanezen niet van plan zijn zich te 
mengen. Het familieverband blijft oppermachtig. Huwelijken wor
den alleen tussen families onderling gesloten, niet met buiten
staanders. En ook in andere opzichten wijzen ze deelname in de 
moderne, flexibele verzorgingsstaat af. Net als ze in Kosovo het 
laatste decennium met een verbazende wilskracht hebben gedaan, 
richten ze hier ook een schaduwmaatschappij in, een samenleving 
binnen een samenleving. Aan het democratische proces nemen ze 
nauwelijks deel; ze hebben hun vertrouwen erin verloren. Het 
wordt de opinieleiders uit eigen kring niet toegestaan al te hechte 
relaties met de overheid aan te gaan, en al helemaal niet om in te 
gaan op avances van de politieke partijen. Ze zorgen voor een goed 
functionerend eigen systeem van ondervvijs, waarin de docenten 

volharden in hun stugge gedrag. De zware 
wenkbrauwen, fronsende blik en borstelige 
haarbos, die veranderen ook in Nederland 

niet. Ze wijzen elke verantwoordelijkheid af, onder de verklaring 
dat ze zodra het kan terug zullen keren naar Kosovo. De terug
keer: het wordt een bijna mythisch begrip, dat de Kosovaren vrij
stelt van burgerlijke verantwoordelijkheid, en dat de overheid er
van weerhoudt integrerende maatregelen op te leggen. Het blijven 
gasten, met een tijdelijke status, hoezeer ze zich inmiddels ook in 
de economie en het straatbeeld hebben genesteld. De sociale af
stand blijft dus bestaan. Juist omdat ze zich brutaal een plek be
vechten, omdat ze hun gezinnen steeds verder uitbreiden, omdat 
ze een economische factor zijn geworden, juist daarom neigt de 
omringende samenleving ertoe een gepaste afstand te bewaren. 
Het wederzijdse gebrek aan kennis wordt niet verholpen. Daarbij 
helpt het niet dat er hier een zekere voorzichtigheid, een huiver 
zelfs, bestaat om zich te verdiepen in de geschiedenis en cultuur 
van deze mensen. Men weet tenslotte dat ze een verleden mee
dragen van bloed, pijn, migratie, schuld en wraak. Die wetenschap 
schrikt af. Geweld behoort tot hun natuurlijke leefomgeving. En 
hun recente ervaringen onder de Servische repressie heeft de ge
weldsreflex op nieuw op scherp gezet. Het duidelijkste bewijs 
wordt geleverd wanneer blijkt dat de Kosovaren ook in Neder
land de onderlinge conflicten oplossen volgens de oude wetten van 
de bloedwraak. Een juridisch systeem dat door de eeuwen heen 
functioneel is gebleken, in een boerse, in families opgedeelde sa
menleving. Maar hier staat het haaks op de principes en de prak
tijk van ons recht. Zeker wanneer de afrekeningen tussen de fa
milie van de dode en de familie van de moordenaar beginnen plaats 
te vinden op straat, in drukbevolkt stedelijk gebied, dan wordt dui
delijk dat de twee systemen onverenigbaar zijn. Deze publieke exe
cuties overschrijden de grens van het aanvaardbare. De angst voor 
een staat in een staat laait op. Het wordt de Albanezen te verstaan 
gegeven dat dit niet geduld wordt. Ze zullen concessies moeten 
doen: zich aanpassen of vertrekken. Het antwoord komt onmid
dellijk. De Albanezen uit Kosovo zijn niet van plan zich nog eens 
de les te laten lezen, door niemand.Ze wijzen elk voorstel tot ver
dere integratie af. Een paar grote stadswijken waar veel Kosova
ren wonen worden gezuiverd van andere bewoners en vervolgens 
aan de grenzen bewaakt door mannen met wapens die met de 
drugshandel zijn verdiend. Wat er binnen de hermetisch afgeslo
ten wijken gebeurt weet niemand. Zegt hij. 

Chns Keu/emons is publ1cist 
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Binnenkomst en opvang 

Als een vreemdeling Nederland binnenkomt en asiel wil aan
vragen, moet hij zich onverwijld melden bij de Vreemdelin
gendienst van één van de drie Aanmeldcentra (AC) in Rijsber
gen, Schiphol en Zevenaar. De AC's bieden 48 uur sober 
onderdak en dienen als sluis naar de opvang. Het doel is om 
met een snel eerste gehoor te voorkomen dat asielzoekers met 
een 'flinterdun' verhaal in de opvang terechtkomen. Er wordt 
gevraagd naar de reis, eventueel verblijf in derde landen en 
eerder verblijf in Nederland. Nadat vastgesteld is dat een 
asielaanvraag enige kans van slagen heeft, worden asielzoekers 
doorgestuurd naar een Onderzoeks-en Opvangcentrum ( OC). 
In de OC's wordt het nader gehoor afgenomen dat bij de be
oordeling van het asielverzoek door het ministerie van Justitie 
als uitgangspunt wordt genomen. Tijdens het nader gehoor 
wordt uitgebreid ingegaan op de personalia, reisroute en 
vluchtmotieven. Asielzoekers verblijven enige maanden tot 
meer dan een half jaar in een oe en worden vervolgens over
geplaatst naar een Asielzoekerscentrum (AZC) of een Aanvul
lende Opvang (AVO kleine lokaties in aanvulling op de over
bezette AZC's). 
In een AZC of AVO wordt de uitkomst van het asielverzoek 
afgewacht. Gemiddeld duurt de asielprocedure 22 maanden, 
maar vier jaar is geen uitzondering. In de AZC's wordt een 
'dagstructureringsprogramma' aangeboden voor een zinvolle 
dagbesteding en eerste integratie in de samenleving. 
De nadruk ligt op taalonderwijs en maatschappijoriëntatie. 

Om wie gaat het% 

De landen van herkomst zijn de brandhaarden in de we
reld. De laatste jaren komen de meeste asielzoekers uit re
spectievelijk de Aziatische landen Irak en Afghanistan, de 
Europese landen Joegoslavië en Bosnië-Herzegovina en het 
Afrikaanse land Somalië. Het aantal asielzoekers uit Iran is 
de laatste jaren gedaald, maar in de asielzoekerscentra ver
blijft, door de lange duur van de asiel procedure, nog een 
groot aantal Iraanse asielzoekers. 
Ruim de helft van de asielzoekers in Nederland is tussen de 
twintig en veertig jaar oud, rond de I 0 procent is ouder 
dan veertig en meer dan eenderde is jonger dan twintig 
jaar. Met name de laatste categorie is de afgelopen jaren 
sterk gestegen. 

Er komen veel meer mannelijke dan vrouwelijke asielzoe
kers naar Nederland, ongeveer in de verhouding tweeder
de/eenderde. De meesten zijn ongehuwd, en van de ge
huwde mannen komen de meeste zonder partner en kinde
ren. Het overgrote deel van de asielzoekers staat in Neder
land dus alleen. 
Asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen hebben 
waarschijnlijk betere toegang gehad tot scholing en infor
matie en beschikken over meer financiële middelen dan de 
doorsnee-bevolking in het land van herkomst. Asielzoekers 
zijn relatief hoog opgeleiden. Van de bewoners van het 
asielzoekerscentrum in Alkmaar had in 1998 bijna 60 pro
cent een (vergelijkbare) opleiding op havo/mbo of 
hbo/universitair niveau. 

Onderzoek en tekst: Marjon Heldet 

Vanwege de overvolle opvangcentra, is het zelftorg-arrange
ment (ZZA) in het leven geroepen: wie wil mag bij vrienden 
of kennissen gaan wonen. Deze asielzoekers moeten zich 
wekelijks melden bij het AZC en ontvangen, naast de gebrui
kelijke uitkering, een vergoeding voor de huisvesting. Voor
heen werden asielzoekers die al geruime tijd in de opvang ver
bleven in gemeentewoningen geplaatst, via de Regeling Op
vang Asielzoekers ( ROA). In 1996 is deze regeling beëindigd 
maar asielzoekers die op dat moment in een gemeentewoning 
verbleven, zijn niet teruggeplaatst naar een AZC. Zodoende 
zijn er nog steeds ROA-woningen. Wegens acute capaciteits
problemen in de AC's en OC's is er afgelopen najaar een 
wachtlijst ingesteld voor aspirant asielzoekers. Voor hen kwa
men de beruchte tentenkampen, in Ermelo, Mil! en Heus
den. Op dit moment is de achterstand bijna ingelopen en be
staat alleen het tentenkamp in Mil! nog. 

Bezetting opvang op 1-1-1999 

Wachtlijst 740 
Aanmeldcentra 175 
Opvangcentra 10.800 
Asielzoekerscentra 27.000 
Aanvullende opvang 9.800 
Zelfzorg 6.000 

Totaal 62.215 
(Bron COA, IND) 

Asielzoekers naar land van herkomst: de top 7 

Asielzoekers, totaal 

1998 

Totaal 45.200 

1997 

34.400 

(Bron: IND) 

1996 

22.900 
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Het asielbeleid wankelt tussen HANDEN 
rechtvaardigheid en beheersbaarheid, tussen utopisme en cynisme. 

De 'goede oplossing' bestaat niet. Beginselen bieden enig houvast, maar het 

asielbeleid behoeft vooral ook meer Machiavellisme. 

Herman van Gunsteren 

Welke grenzen zijn er aan de Nederlandse 

gastvrijheid? Die vraag kan men langs twee 
wegen beantwoorden: normatief, uit over

wegingen van burgerschap en gerechtig
heid, dan wel bestuurlijk, uit overwegingen 
van wat 'gemanaged' kan worden. De ant

woorden die gegeven worden blijven ech

ter onwerkbaar zolang het politieke ka
rakter van de kwestie van immigratie- zo

wel gelukszoekers als asielzoekers - niet 

wordt onderkend. Het gaat immers om 
een erkenning van wie tot onze lotsver

bondenheid horen en wie niet. Door te be

slissen over in- en uitsluiting wordt gedefi
nieerd wie 'wij' zijn, waar wij voor staan en 

welke soort politieke regimes we als on
draaglijk voor betrokkenen afwijzen. Lets

verbonden zijn mensen wanneer hun af

hankelijkheid en verbondenheid zodanig is 

dat zij zich daaraan niet kunnen onttrekken 

zonder hun leefwijze ingrijpend te veran

deren. Lotsverbondenheid is een objectief 
gegeven, waarvan de vage grenzen politie-

ke en dus subjectieve besluitvorming be

hoeven om herkenbare contouren te krij
gen. In Nederland dient het subjectieve 

element in politieke besluitvorming demo

cratisch gelegitimeerd te zijn. In een tijd 

waarin de politiek zich verplaatst en zijn 
oude centrale issues verliest, is migratie 

een thema waaromheen een echte politiek 

van government and opposition gestalte zou 

kunnen krijgen. Wie deze redenering volgt 

zal zoeken naar politieke democratisering 

van de grenzen waarbinnen de in- en uit

sluiting van aspirant burgers hun beslag 

krijgen. 
Hij kan lang zoeken. Van politisering, laat 

staan van democratisering, is heel weinig te 

vinden. Politici schrikken ervoor terug om 

het explosieve onderwerp van asiel te po

litiseren. Wie dat toch doet, en zich buiten 
de grenzen van de breekbare consensus 

begeeft, wordt met harde woorden terug

gefloten en waar mogelijk politiek geïso
leerd. Asielkwesties werden in het voor-
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jaar van 1998 buiten de verkiezingsstrijd 

voor de Tweede Kamer gehouden. Maar 

de nieuwe regering was nog nauwelijks 

aangetreden of de kwestie kwam, in de 

vorm van tentenkampen en het manage
ment van kwantiteiten van vluchtelingen, in 

hevige vorm naar voren. Politiek adembe

nemend, althans voor mij, was het moment 
dat PvdA-fractievoorzitter Melkert het fail

liet van het terugkeerbeleid erkende en zei 

dat uitgeprocedeerde asielzoekers dan 
maar op straat moesten worden 'losgela

ten'. Daarmee werd een gedoogbeleid uit

gezet ten aanzien van illegale derderangs
burgers (als de niet-werkenden de twee

derangsburgers zijn). Heleen Dupuis deed 
er op tv in 'Het schaduwkabinet' bij Felix 

Rottenberg nog een schepje bovenop. De 
VVD-senator betoogde dat de toelating 

stilgezet moest worden omdat we erover 

moeten nadenken. En bij de schaduwver

kiezingen van maart 1999, waarbij het offi
cieel om de provincie ging die met asiel-
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vragen betrekkelijk weinig van doen heeft, 
speelde de kwestie, afgaande op de media, 
wel degelijk een rol. Dergelijke verschui
vingen en indirecte benaderingen vinden 
we in het persoonlijk leven daar waar za
ken te bedreigend zijn om rechtstreeks on
der ogen te zien. Zou iets vergelijkbaars 
zich in de collectieve sfeer met asiel voor
doen? Is dit een zaak die zo bedreigend is 
dat het openlijk erkennen ervan als politiek 
strijdpunt wordt gemeden? 

TRAGEDIE 
Wat bedreigd wordt is de vanzelfsprekende 

context waarbinnen wij, vanuit onze visies 
op het goede leven, beschaafd politiek be
drijven. We gaan ervan uit dat de staat
smacht de meeste verre vreemdelingen 
min of meer op hun plaats en in hun rela
tieve armoede zal weten te houden. Als 
deze aanname op losse schroeven komt te 
staan, dan wordt ook onze beschaafde po
litiek bedreigd. We gaan er, als politieke 
zeggenschap uitoefenende burgers van een 
territoriale staat, van uit dat het hebben 
van een vaste verblijfplaats normaal is en 
migratie extra. Maar als dit nu eens niet 
meer opgaat, als in een globaliserende we
reld nu eens beweging, niet enkel van ka
pitaal en kennis, maar ook van personen, 
normaal wordt? We gaan ervan uit dat po
litieke regimes, betreurenswaardige uit
zonderingen daargelaten, hun burgers 
doorgaans een leefbaar bestaan bieden. 
Maar wat als dit niet waar blijkt en mensen 
bereid blijken flink te betalen om aan hun 
staat te ontsnappen en naar Nederland te 
komen? Dan realiseren we ons dat uitslui
ting van mensen de donkere achterkant is 
van de stralende en welvarende voorkant 
van democratie. 

De asielkwestie is bovendien bedreigend 
omdat die een tragisch dilemma oplevert 
waarvoor geen 'oplossing' is. In onze poli
tiek van geven en nemen spreken we graag 
over problemen en oplossingen en geven 
we de voorrang aan die politici en ma
nagers die problemen het beste kunnen 
oplossen. Het tragisch karakter van asiel
kwesties maakt het onmogelijk ze bevredi
gend in dit vocabulaire van probleem en 
oplossing te vatten. Van een tragische situ
atie is sprake als er tenminste twee ultie
me waarden in het geding zijn en de ene 
niet beschermd kan worden zonder iets 
wezenlijks van de andere op te offeren. 
Om verlies van beide waarden te voorko
men moeten we dan pijnlijke afwegingen 
maken. We kiezen het minste kwaad, maar 
het geeft geen pas om dit als 'goed' of als 
'oplossing' te bestempelen. Dat is (zelf)be
drog en vervalst wat we gedaan hebben. 
De toneeltragedies leren ons dat juist zulk 
zelfbedrog, zulk een weigering om te zien 
wat er te zien is, bewerkstelligt dat de tra
gedie zich in verdere tragedies voortzet. 
Zulk zelfbedrog is begrijpelijk als afscher
ming tegen een situatie waarin ook het vol
gen van de meest nobele impulsen en prin
cipes niet tot zuiver handelen kan leiden. 
Ook schone mensen krijgen dan vuile han
den. Om mensen voor dergelijke dilem
ma's te behoeden hebben we tragische 
keuzes aan recht en politiek toegewezen 
en het nemen van beslissingen in procedu
res en colleges neergelegd. 
Maar de erkenning van het tragische en po
litieke karakter van de zaak verhindert 
toch niet dat principes van burgerschap en 
gerechtigheid aan het omgaan ermee rich
ting kunnen geven/Inderdaad niet. Maar ze 
kunnen de politiek niet vervangen en ze 
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moeten in de praktijk ook hanteerbaar zijn. 
Op het eerste punt gaan rechtvaardig· 
heidstheorieën door hun omvattende pre· 
tenties gauw te ver. Ze laten, door hun , 
dwingende principes, voor politiek dan' 
nauwelijks meer ruimte. En aandacht voor 
het tweede punt van hanteerbaarheid leidt . 
licht tot een management aanpak en een 
ministerraad die uren vergadert over de
tails van een asielregeling waarvan de on· 
hanteerbaarheid voor ingewijden een dag 
later al zonneklaar is. De logica van de aan· 
pak mondt uit in concentratiekampen en il· 
legaliteit, maar deze beide polen waar het 
beleid naartoe getrokken wordt, zijn ta· 
boe. Concentratiekampen en illegale bur
gers zijn realiteiten die niet erkend kunner 
worden. In dit spanningsveld bewegen het 
beleid en de discussie daarover zich tussen 
utopisme en cynisme. Onze categorieën en 
principes enerzijds en de realiteit ander- -
zijds passen niet samen. Om onze princi- -
pes en waarden te beschermen gaan we, . 
via ingewikkelde constructies, de directe 
botsing ervan met de werkelijkheid uit de 
weg. Ik geef voorbeelden. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers behande
len we als monsters. Monsters, bijvoor
beeld menspaarden, zijn illegitieme over
schrijders van grenzen. Zij kunnen of mo
gen niet bestaan, maar bestaan toch. Illega
len hebben kinderen, maar hebben die ook 

recht op school en gezondheidszorg? 
We hanteren een fictie van uitzetting en te· 
rugkeer. Een fictie is een algemeen als nut· 
tig aanvaarde onwaarheid (Sinterklaas biJ· 
voorbeeld). Maar de uitgeprocedeerden 
doen niet mee en ondermijnen daardoor 
een fictie die de rechtsorde in stand zou 
moeten houden. 
We ontkennen gewone immigratie naar 



De uitsluiting van mensen is 

Nederland, behalve bij topvoetballers en de donkere achterkant 
managers. 
We pretenderen met ons restrictief beleid 
een 'boodschap' naar mensen in verre lan
den te zenden. Mogen we verwachten dat 
iemand die uit Soedan weg wil besef heeft 
van ons onderscheid tussen economisch 
en politiek vluchteling? 
Onze boodschap aan aspirant burgers is in 
feite dat de beste kans om binnen te ko
men ligt in afhankelijkheid, fatalisme en in 
liegen over je ware situatie. 
Wij hebben belang bij het bestaan van 'ech
te' vluchtelingen, omdat die de zinvolheid 
van onze inspanningen bevestigen. 

ONDEUGD 
Om uit dit machteloze heen en weer slinge

ren tussen utopisme en cynisme te geraken 
is, denk ik, meer Machiavellisme in het be
leid nodig. In Machiavelli's tijd deden aller
lei Vorstenspiegels de ronde, waarin werd 
opgesomd welke deugden een goed vorst 
moest hebben (een beetje zoals heden ten 
dage de deugdencatalogus van een ma
nager van waterkwaliteit). Machiavelli 
merkte op dat een heerser die zich altijd 
aan dergelijke voorschriften zou houden 
zijn positie snel zou verliezen. Om in het 
zadel te blijven en de gewenste orde voor 
de burgers te garanderen moest een heer
ser soms het tegendeel doen van wat de 
Vorstenspiegels als deugden voorschre
ven. Het is een noodzakelijke politieke 
deugd om soms ethisch of christelijke on
deugd te bedrijven. Machiavelli raadde de 
vorst aan om zuinig met dergelijke onver
mijdelijke afwijkingen van de geldende 
deugdencatalogus om te gaan. Waar mo
gelijk moet de vorst de deugden beoefe
nen, waar dit niet mogelijk is moet hij ze 
schijnen te bezitten, en waar dit ten slotte 
ook niet mogelijk blijkt moet hij bereid zijn 
er in één klap openlijk van af te wijken. Een 
politiek van gedogen en voortetteren vond 
in zijn ogen geen genade. Die combineer
de twee kwaden. Ik vind het naar dit op te 
schrijven, maar misschien behoeft het 
asielbeleid inderdaad meer Machiavellisme. 
Politiek is een harde zaak. 
Dit waren inleidende opmerkingen. En dan 
nu de principes die binnen het aldus aan
gegeven kader oriëntatie bij kwesties van 
asiel kunnen verschaffen. Aangezien het 
gaat om toelating tot een bestaande poli
tieke gemeenschap van burgers, ontleen ik 
deze aan in Nederland geldende noties van 
burgerschap. Wereldomvattende theo
rieën over rechtvaardigheid laat ik, vanwe
ge hun onzekere inhoud en diffuus hand
havingsbereik, in dit artikel buiten be
schouwing. 
Er zijn veel overwegingen die mensen naar 
voren brengen om tot een staat toegelaten 

van de stralende en 

welvarende 

democratie. 

te worden. Vanuit burgerschap bezien zijn 
ze onder drie principes te rangschikken. 
Het eerste principe is dat van wederzijdse 
instemming tussen de nieuwkomer en de 
ontvangende staat. Het tweede principe is 
dat van lotsverbondenheid. De toelatings
claim wordt gebaseerd op het gegeven dat 
degenen die toegelaten wil worden in fei
te al onderworpen is aan de macht van de 
staat waarvan hij lid wil worden. Het der
de principe is negatief. De aspirant wordt 
toegelaten omdat hij of zij geen toegang tot 
burgerschap elders in de wereld heeft. 
Het eerste principe, wederzijdse instem
ming, lijkt eenvoudig. Wat kan er mis zijn 
als beide partijen het eens zijn? Wel, der
de partijen kunnen hun baan bedreigd zien. 
Of de nieuwkomer kan in de ogen van ve
len, in verband met misdrijven waaraan hij 
deel had in zijn oude staat, ontoelaatbaar 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan Duitse geleer
den die na de Tweede Wereldoorlog Ame
rikaan werden, of heden ten dage aan 
Iraanse vluchtelingen die aan martelpraktij
ken hebben deelgenomen. 

MOED 
Het tweede principe, dat verwijst naar reeds 

bestaande afhankelijkheid en verweven
heid, is problematischer. Niet alleen omdat 
het een oordeel vraagt over hoever lots
verbondenheid zich uitstrekt, maar ook 
omdat die lotsverbondenheid door traine
ren en bedrog van de betrokkenen zelf ge
vormd kan zijn. 
Het derde principe is neergelegd in ver
dragen en wordt in abstracta door veel 
staten geaccepteerd. Maar in de praktijk 
wordt het bijna alleen toegepast als het ge
reconstrueerd kan worden als een variant 
van het tweede principe - dat wil zeggen 
als er al iets van een speciale relatie tussen 
aspirant en staat bestaat die trekken van 
een lotsverbondenheid heeft. 
Claims die op het eerste gezicht aanvaard
baar zijn, omdat ze stoelen op één van de
ze drie principes, hoeven niet altijd inge
willigd te worden. De staat kan toegang 
weigeren omdat de kandidaten niet vol
doen aan de minimumvereisten voor bur
gerschap of omdat er voor hen geen plaats 
meer over is. Iemand die geweld gebruikt, 
niet bereid is zich aan de wet te houden, of 
niet bereid is te communiceren in de taal 
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van het land kan niet als lid van de politie
ke gemeenschap functioneren. Als er geen 
uitzicht is op voldoen aan deze vereisten 
van burgerschap, dan heeft voorlopige toe
lating ook geen zin. Althans vanuit het oog
punt van de ontvangende politieke ge
meenschap. Dit hele betoog betreft im
mers de beginselen van de ontvangende 
politieke eenheid. Omvattender beginse
len zijn neergelegd in internationale ver
dragen en afspraken, maar in de praktijk 
wordt hieraan steeds vaker ontsnapt. Toe
lating is, in een internationaliserende we
reld en ondanks Europese 'afspraken', in 
toenemende mate een nationale zaak. In
ternationale verplichtingen, laat staan het 
gezichtpunt van de aspirant, spelen daarbij 
nauwelijks een rol. 
Ook de weigeringsgrond dat er geen plaats 
meer is stoelt uitsluitend op overwegingen 
van de ontvangende staat. Dit argument is 
veel gehoord, maar snijdt weinig hout. Vi
sies op wat 'vol' is zijn cultureel en politiek 
gekleurd. Pogingen om conflicten hierover 
via het privaatrecht te beslechten, bijvoor
beeld door aankoop van een beoogd op
vangpand, overtuigen niet. Nodig is een 
duidelijke politieke lijn, maar die is moeilijk 
te trekken zolang de kwestie buiten de po
litiek wordt gehouden. 
In de praktijk komt van toepassing van de
ze eenvoudige principes van toelating en 
gronden voor weigering weinig terecht. 
De inspanning van de autoriteiten is erop 
gericht nieuwkomers zoveel mogelijk af te 
schrikken en buiten te houden. Dublin-clai
manten, die al in een ander EU-land asiel 
hadden behoren te vragen, worden zonder 
pardon doorgeschoven. Dat wordt door 
de rechter soms bemoeilijkt, aangezien het 
hier toch om mensen gaat van wie niet al
le mensenrechten vanwege hun onzekere 
burgerlijke status kunnen worden gene
geerd. Ook de wens om de procedure te 
versnellen en zo mogelijk geheel op de 
luchthaven te doen plaats vinden staat op 
gespannen voet met vereisten van een be
hoorlijke rechtsgang. Zo blijkt het moeilijk 
voor de staat om zich in de omgang met as
pirant burgers en vreemdelingen te gedra
gen overeenkomstig de beschaafde begin
selen van rechtsstaat en mensenrechten. 
De toelatingsproblematiek toont de ach
terkant van een beschaafde politieke ge
meenschap. Om hiermee om te gaan is 
meer dan beschaving nodig. Het vereist 
ook politieke moed en positie nemen in 
tragische dilemma's. Beginselen van bur
gerschap en rechtvaardigheid kunnen hier
bij enig houvast bieden, maar veel is het 
niet. 

Herman van Gunsteren IS hoogieroor 

po!JtJckc theoncën en rechts(îloso(!e. 

Umvers1te1t Le1den 
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De statussen 

Asielzoekers komen in aanmerking voor drie soorten status
sen: A-status, VTV-status, VVTV-status. 

jJ 

A-status of vluchtelingenstatus: toelating op grond van het 
Vluchtelingenverdrag van Genève. De Nederlandse overheid 
erkent dat deze persoon gegronde redenen heeft voor vervol
ging vanwege zijn ras, godsdienst, politieke overtuiging, na
tionaliteit of het behoren tot een sociale groep. De term 
vluchteling is dus een status, die niet voor iedereen is wegge
legd. De toetsing is individueel; het simpele feit bijvoorbeeld 
dat een asielzoeker uit Kosovo afkomstig is, is geen grond 
voor asielverlening. 
VTV ofC-status (vergunning tot verblijf om humanitaire re
denen): status toegekend aan iemand die weliswaar niet als 
vluchteling wordt erkend maar om uiteenlopende redenen 
(vrees voor onmenselijke behandeling, trauma) in Nederland 
mag blijven. Deze verblijfstitel moet jaarlijks worden ver
lengd, maar wordt in principe niet ingetrokken. 
WTV(voorwaardelijke vergunning tot verblijf): een tijdelij
ke vergunning die wordt toegekend aan asielzoekers die niet 
op individuele gronden een A- of een C-status krijgen, maar 
die in verband met de algemene situatie in het land van her
komst niet kunnen worden teruggestuurd (bijvoorbeeld oor
logsontheemden). Wanneer er na drie jaar geen wijziging in 
de situatie is gekomen, komt een VVTV-er in aanmerking 
voor een VTV. Gedurende die drie jaar mag de VVTV'er ge
faseerd integreren. 
Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMAs) is er ook 
nog een tijdelijke vergunning tot verblijf als er geen adequate 
opvang in het land van herkomst is. 
Staatssecretaris Cohen van Justitie was van plan het aantal sta
tussen terug te brengen tot één: een tijdelijk verblijfsvergun
ning die na drie jaar indien nodig definitief kan worden. Om
dat aan deze 'volgtijdelijke' status de rechten van gezinsher
eniging en werk verbonden zijn was de VVD tegen. In het 
onlangs door Cohen ingediende voorstel voor een nieuwe 

De instanties 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
De IND valt onder het ministerie van Justitie en is inhoude
lijk verantwoordelijk voor de asielprocedure. Een contactamb
tenaarvan de IND neemt het eerste en het tweede gehoor af. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een eigen tolkenbestand. 
Een beslissingsambtenaar neemt de beslissing over het asielver
zoek. De IND beoordeelt niet alleen individuele asielverzoe
ken, maar bepaalt ook het landenbeleid. Hiervoor kan de de 
hulp ingeroepen worden van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken voor het maken van individuele ambtsberichten over de 
positie van een individuele asielzoeker in het land van her
komst, en algemene ambtsberichten over de mensenrechtensi
tuatie in de betreffende landen. 
Er is veel kritiek op de IND: op de gehoren, de tolken, de 
ambtsberichten en de traagheid. Het ergste is echter dat de 
beslissingen te wensen over laten: ongeveer een kwart van de 
afgewezenen krijgen na beroep toch een status. 

Vreemdelingendienst (VD) 
De Vreemdelingendienst houdt zich bezig met de praktische 

Onderzoek en tekst: Marjon Helder 

Vreemdelingenwet staat nu toch een tweede status voor oor
logsontheemden (zoals de Kosovaren), met minder rechten. 
Cijfers over de periode 1992-1997 laten zien dat ruim de 
helft van alle asielzoekers in Nederland uiteindelijk een ver
blijfsvergunning krijgt. In Denemarken is dat bijna 90 pro
cent, in Duitsland nog geen 15 procent (Duitsland ontving 
erg veel Bosnische vluchtelingen, die slechts een Düldung 
kregen). 

Resultaat asielprocedure 1992-1997 

• A-status 

• VTV 

1111 VVTV 

Vertrokken met onbekende bestemming 

Vertrokken op eigen gelegenheid 

Uitzetting met sterke arm 

Toegekende statussen in verhouding tot het aantal asiel
aanvragen, internationale vergelijking, 1992-1997 
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Griekenland -
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40% 60% 80% 100% 

kant van de asiel procedure. De taken lopen uiteen van de 
eerste registratie van asielzoekers die zich melden in de aan
meldcentra tot de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoe
kers. De Vreemdelingendienst is vcrantwoordelijk voor het 
onderzoek naar de identiteit van asielzoekers, documenten
verstrekking, uitdelen van beschikkingen en het wekelijks 
stempelen van de stempelkaart van asielzoekers in het kader 
van de meldingsplicht van asielzoekers. 

Marechaussee 
De Koninklijke Marechaussee vcrleent assistentie aan de 
Vreemdelingendienst, met name bij gedwongen uitzettingen 
van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
Het COA valt ook onder het ministerie van Justitie en is ver
antwoordelijk voor de opvang in de diverse opvangcentra. 
Het COA voorziet onder meer in onderdak, maaltijden, me
dische zorg, uitkeringen en verzekeringen. 
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De meeste asielzoekers komen hier met hulp van 'reisagenten'. 

Er zijn nauwelijks andere manieren om naar Europa te komen. 

Turkije, lstonbul, JUni 1998, 
Hotel-pension F1rot. Een groep 

van 28 Pakistanen wordt 
vanuit Pok1ston naar 

Griekenland gesmokkeld. De 
organisatie van deze 

srnokkellun 1s in honden van 
Pakistanen en Koerden. 

Smokkelbendes verdienen goud geld en Nederland en Europa 

hebben de jacht geopend -tevergeefs. 

De journalisten David Jan Godfroid en Yaël Vinckx schreven 

een boek over deze brandende kwestie. Is mensensmokkel 

eigenlijk wel een probleem? 

Kosten: f 3000.- per persoon. 
Foto: Ad van Denderen I HH 

David Jan Godfroid 

Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Iemand heeft 

een vraag, een ander levert een product. 

Economieles nummer één op de middelba

re school: waar vraag en aanbod samenko

men ontstaat een markt. Dat geldt voor 

koekjes en afwasmiddel, voor drugs en wa

pens, en dus ook voor migranten. Mensen

smokkelaars spelen in op de vraag, concur

reren met elkaar en maken ook reclame 

voor zichzelf; net als gewone bedrijven. 

Waarom migranten hun land verlaten zijn 

boeken over vol geschreven, maar een de

finitief antwoord bestaat niet. Het heeft de 

maken met onderdrukking en vervolging in 

landen van herkomst, met gebrek aan vrij

heid en democratie, met oorlog en andere 

vormen van geweld waarvan burgers het 

slachtoffer worden. Armoede en natuur

rampen zijn ook belangrijke oorzaken. Veel 

mensen die uit hun land weg willen, staan 

voor grote problemen. Het niet hebben van 

de vereiste documenten bijvoorbeeld: zon

der paspoort krijg je geen visum en zonder 

visum is er geen toegang tot het gewenste 

land. Dus worden papieren vervalst. Maar 

dan nog is het de vraag of men het land uit 

komt. Daarom worden er grensbewakers 

omgekocht en ingewikkelde routes bedacht 

om controles aan de grens te omzeilen. Op 

die routes is transport nodig en onderdak. 

Er is hulp nodig om de Schengen-buiten

grenzen, bijvoorbeeld die tussen Tsjechië 

en Duitsland, over te komen. De gemiddel

de migrant kan dat onmogelijk allemaal zelf 

regelen. Dat is de markt waarop de men

sensmokkelaar zich begeeft. 

In veel gevallen bepalen de smokkelaars de 

bestemming. Nederland heeft voor hen een 
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paar aantrekkelijke kanten. Het gebeurt in 

Nederland zelden dat iemand direct na aan

komst het land weer wordt uitgegooid. De 

opvang is hier, zeker vergeleken met de 

meeste andere Europese landen, tamelijk 

ruimhartig. De procedures duren lang en er 

zijn (nog) behoorlijk wat beroepsmogelijk

heden. Het uitzettingsbeleid is, alweer ten 

opzichte van andere EU-lidstaten, niet erg 

effectief. En Nederland deelt (nog) relatief 

veel verblijfsvergunningen uit. Mensen

smokkelaars weten dat allemaal. Zij hebben 

er geen enkel belang bij dat hun smokkel

waar een grote kans loopt per kerende post 

te worden teruggestuurd. Dat is niet goed 

voor de klandizie. Dus kiezen ze vaak voor 

Nederland. 

Net als in de andere EU-lidstaten is men

sensmokkel in Nederland strafbaar. Artikel 
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Kinderen mogen soms gratis 

197a van het Wetboek van Strafrecht ver-
biedt het om mensen die geen recht hebben 
op verblijf Nederland binnen te brengen of 
onderdak te verschaffen, maar het artikel 
kent twee belangrijke beperkingen. Ten 
eerste moet de mensensmokkelaar erop uit 
zijn zelf beter te worden van zijn activitei
ten. Zonder winstbejag is er geen grond 
voor vervolging. Evenmin strafbaar is men
sensmokkel vanuit Nederland naar een land 
dat zich niet bij het Verdrag van Schengen, 
Engeland bijvoorbeeld, heeft aangesloten. 
Het betreffende strafwetartikel geldt bo
vendien alleen voor smokkelaars, niet voor 
de gesmokkelden. Als een officier van justi
tie de laatsten wil aanpakken, dan moet dat 
op grond van iets anders; het bezit van val
se documenten bijvoorbeeld. 

SLANGENKOP 
Niemand kan met zekerheid zeggen hoe om

vangrijk de smokkel van mensen naar Ne
derland (en via Nederland naar een ander 
land) is. In 1996 schatte de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst nog dat pakweg 30 pro
cent van de asielzoekers op de een of an
dere manier betaalde hulp hadden gekre
gen om hier te komen. De landelijk officier 
van justitie voor mensensmokkel, Poel van 
der Molen, denkt aan 75 procent en WO
Kamerlid Kamp wordt niet moe te bewe
ren dat 95 procent van de asielzoekers naar 
Nederland wordt gesmokkeld. 
In ons boek 'Mensensmokkel' hebben wij 
bewust geen percentage genoemd. De cij
fers van de betrokken diensten zijn te vaag 
en gebaseerd op drijfzand, maar dat veruit 
de meeste asielzoekers (ook economische 
migranten vragen meestal asiel aan) hier
heen gesmokkeld zijn, lijdt geen twijfel. Er 
zijn voor deze mensen zowat geen manie
ren meer om legaal naar Nederland te ko
men. Dat iemand gesmokkeld is, wil overi
gens niets zeggen over zijn motieven om te 
vertrekken. 
Ook de aard van mensensmokkel is voor 
een flink deel in nevelen gehuld. Afgaande 
op wat er in Den Haag wordt beweerd, 
krijg je de indruk dat alleen zwaar georga
niseerde criminele organisaties op deze 
markt actief zijn. Dat is zeker niet het ge
val. We hebben in lstanbul zelf kunnen zien 
dat er talloze sjacheraars bij zijn betrok
ken: pensionhouders, eigenaren van boten 
en bootjes, documentenvervalsers en vele 
anderen die een graantje proberen mee te 
pikken van de nood van duizenden (som
migen zeggen honderdduizenden) die in 
die stad op zoek zijn naar een manier om 
Europa in te komen. 
De kleine vissen zijn vaak niet de meest 
aangename types. Er worden exorbitante 
bedragen gerekend voor een roestig sta
pelbed in een lekkende kamer met acht an-

mee als de klant een 

all-in-pakket koopt. 

deren. Veel booteigenaren beschikken 
over grote talenten in het belazeren van il
legalen. Legio zijn de verhalen van mensen 
die hun moeizaam bijeen geschraapt geld 
hebben afgegeven aan iemand die beloofde 
hen naar Griekenland of Italië te brengen, 
maar na het innen van het geld niet meer 
terug komt. Velen hebben betaald voor 
een vals paspoort dat bij aflevering een 
waardeloos prul bleek te zijn. 
Is men eenmaal onderweg, dan zijn de risi
co's nog niet voorbij. Mensensmokkelaars 
aarzelen niet hun klanten midden op de 
Middellandse Zee overboord te zetten als 
ze daarmee hun eigen huid kunnen redden. 
We hebben verhalen gehoord over onder
koeling in vrachtwagens, over opleggers 
met gesmokkelden die op een verlaten 
plek in Roemenië werden achtergelaten, 
over mensen die per schip uitZuid-Turkije 
vertrokken en bij lzmir aan land werden 
gezet, terwijl ze hadden betaald om naar 
Griekenland te worden vervoerd. 
Of het nu gaat om lstanbul, om Moskou, 
om Accra, Damascus, Kiev of Karachi, 
overal zijn mensen bezig betaalde diensten 
te verlenen aan migranten die geen legale 
weg zien om West-Europa of Noord-Ame
rika binnen te komen. Dat hierbij ook pro
fessionele organisaties actief zijn staat wel 
vast. Hoe groot hun markt op wereld
schaal is, daar valt eigenlijk geen zinnig 
woord over te zeggen. Politiediensten, de 
CRI, Europol en het openbaar ministerie 
beweren dat er in de mensensmokkel mis
schien wel meer geld omgaat dan in de han
del in verdovende middelen, maar bewij
zen daarvoor zijn er niet. 
Uit politie-onderzoeken is wel gebleken 
dat sommige organisaties degelijk in elkaar 
zitten. Meestal bestaat zo'n club uit een 
kleine kern (of meerdere kleine kernen) 
die gebruik maakt van 'specialisten' als ver
valsers, transporteurs, mensen die de wet
geving nauwgezet volgen en onderdakver
schaffers. De tijd dat misdaadorganisaties 
alles in eigen hand willen houden lijkt de
finitief voorbij. Voorbeeld van zwaar geor
ganiseerde mensensmokkel is die uit Chi
na. Er komt vrijwel geen Chinees meer 
naar Nederland zonder inschakeling van de 
she tou (slangenkop), zoals de Chinezen de 
organisaties noemen. Die slangenkoppen 
werven hun cliëntèle in provincies met veel 
armoede, zoals Fujian. De reis wordt van 
begin tot eind geboekt tegen grote som
men geld (bedragen tot zestigduizend gul
den zijn geen uitzondering). De cellen van 
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de smokkelorganisaties in China, in tran
sitplaatsen als Moskou, Kiev en Praag en in 
landen van bestemming staan nauw met el
kaar in contact, vooral als het gaat om de 
financiële afwikkeling van de smokkel. Een
maal hier, moet de migrant vaak nog ja
renlang werken om zijn schuld af te lossen. 
Niet zelden schakelen de organisaties hun 
klanten in als hun ogen en oren, bijvoor
beeld in restaurants waar de gesmokkel
den te werk zijn gesteld. Wordt er niet of 
te laat betaald, dan schromen de organisa
ties niet geweld te gebruiken, tegen de 
klant of tegen zijn familie in China. Geweld 
tussen de smokkelorganisaties onderling 
komt overigens ook voor. We hebben zelfs 
verhalen gehoord over Chinese organisa
ties die hun concurrenten overvielen om 
de gesmokkelden 'over te nemen'. 

GARANTIE 
Toch bieden de professionele smokkelaars 

ook voordelen. Ze zijn meestal betrouw
baarder dan de sjacheraars. Als er maar be
taald wordt zullen zij er over het algemeen 
van alles aan doen om de reis tot een suc
ces te maken. Ze bieden faciliteiten (ver
valsingen, onderdak, een vluchtverhaal dat 
het goed doet bij de IND) en hebben soms 
aantrekkelijke aanbiedingen. Het komt voor 
dat de kinderen gratis mee kunnen als de 
klant een a/J-in-pakket koopt. Een van de 
nieuwere innovaties is de Garantiesch/eus
ung: de smokkelaar garandeert aankomst in 
het gewenste land. Wordt de klant terugge
stuurd, dan wordt hij gratis opnieuw gehol
pen en zo nodig nog eens. Succes verzekerd. 
De bedragen die smokkelorganisaties in 
rekening brengen variëren enorm. Uit ana
lyses van de CRI is gebleken dat Srilanka
nen gemiddeld vijftienduizend gulden be
taalden voor een enkele reis Nederland. 
Voor Somaliërs lag de prijs tussen de drie
en zevenduizend gulden. Afghanen waren 
gemiddeld achtduizend gulden kwijt. De ui
tersten waarop die gemiddelden zijn geba
seerd lopen echter zeer sterk uiteen. Dat 
geldt ook voor de afzonderlijke onderde
len: valse of vervalste paspoorten 'doen', 
afhankelijk van de kwaliteit en de nationa
liteit, tussen de duizend en drieduizend gul
den, maar we kennen ook een voorbeeld 
van iemand die voor tien dollar een Soma
lisch paspoort kocht op een markt in Mo
gadishu. Een Tsjechische Fusssch/euser (ie
mand die zijn klanten te voet de Duits
Tsjechische grens over helpt) vertelde ons 
honderdvijftig mark per persoon te reke
nen, anderen vragen duizend mark. Hoe 
net ook zij, elk bedrag van meer dan een 
paar dollar is voor de gemiddelde Somaliër, 
Afghaan of Iraniër al een vermogen. 
Dat er zoveel onduidelijk is, heeft tal v2-n 
oorzaken. Mensensmokkel is per definitie 



Mensensmokkelaars 

een internationale vorm van criminaliteit 
en, hoewel er hier en daar verdienstelijke 
pogingen worden ondernomen, werken 
politiediensten moeizaam met elkaar sa
men als er grenzen tussen zitten. Vaak be
staan er ook politieke barrières voor poli
tiesamenwerking, zoals met landen als T ur
kije en China, om het nog maar niet te heb
ben over de corruptie of zelfs betrokken
heid bij smokkel van de politiekorpsen in 
zulke landen. 

De Nederlandse overheid heeft erg lang 
gewacht alvorens te erkennen dat men
sensmokkel een probleem is. Al in 1985 
zag de Koninklijke Marechaussee de eerste 
groepjes Srilankanen in georganiseerd 
verband de Duits-Nederlandse grens over
steken, maar pas in 1995 werd er een lan
delijk officier van justitie aangesteld. De 
instelling van gespecialiseerde politiedien
sten is nog veel recenter. Inmiddels hou
den zich tal van instanties bezig met 
mensensmokkel: diverse politiediensten, 
diverse onderdelen van de marechaussee, 
het openbaar ministerie, de BVD, Buiten
landse Zaken en de Immigratie- en Natu
ralisatiedienst. De bedoeling is dat alle ac
tiviteiten worden gecoördineerd in het Af
stemmingsoverleg Mensensmokkel, waar
van landelijk officier Van der Molen 
voorzitter is. Hoewel zij het tegendeel be
weert, wil het met de afstemming en 
samenwerking tussen al die diensten, met 
al hun verschillende achtergronden, nog 
niet erg vlotten. 
Een gemeenschappelijk Europees asielbe
leid zou mensensmokkelaars veel wind uit 
de zeilen kunnen nemen, maar EU-lidstaten 
nemen elkaar liever de maat. Nederland en 
Duitsland, de landen met relatief de hoog
ste asielzoekersdichtheid, verwijten de zui
delijke lidstaten geen enkele belangstelling 
te hebben. Italië en Griekenland wordt ver
weten hun grenzen niet goed te bewaken 
terwijl Schengen hen daartoe verplicht. 

HUICHELACHTIG 
Is mensensmokkel eigenlijk wel een pro
bleem? Er vallen in principe immers geen 
slachtoffers. Migrant en smokkelaar sluiten 
een overeenkomst en als de smokkelope
ratie succesvol verloopt is iedereen tevre
den. Maar dat is te simpel geredeneerd. 
Mensensmokkelaars bedienen iedereen 
die betaalt; zowel politiek vervolgden als 
economische gelukszoekers, zowel men
sen die een oorlog ontvluchten als charla
tans. En iedereen krijgt dezelfde tip mee: 
vraag asiel aan zodra je in Nederland bent. 
De asielprocedure wordt daardoor enorm 
'vervuild'. Maar de smokkelaars gaan ver
der: ze geven hun klanten vaak een gefin
geerd vluchtverhaal mee, waarmee ze in de 
loop van de tijd de geloofwaardigheid van 

bedienen iedereen 
die betaalt, en 
allemaal krijgen ze 

dezelfde tip mee: 
vraag asiel aan zodra 

je in Nederland bent. 

asielzoekers- ook van degenen die wel de
gelijk voldoen aan de criteria- ernstig heb
ben ondergraven. Het vluchtverhaal is in 
verreweg de meeste gevallen het enige 'be
wijs' van de vluchteling, maar de gegroeide 
praktijk maakt het vrijwel onmogelijk om 
nog onderscheid te maken tussen 'echte' 
vluchtelingen en mensen die dat niet zijn. 
Niet alleen de marechaussee en de IND 
trekken vluchtverhalen in twijfel, het 
draagvlak voor de opvang van vreemdelin
gen kalft af, mede door de leugens en het 
bedrog van de mensensmokkelaars. 
Een ander groot probleem is dat mensen
smokkelaars wereldwijde migratiestromen 
stimuleren. Ze spiegelen potentiële mi
granten in China en Afrika beelden voor 
van melk en honing in Nederland, delen 
brochures uit van sociale zekerheid en ge
zondheidszorg. De armsten kunnen een 
reis naar Nederland niet betalen. Bijgevolg 
zijn het de middengroepen en de elite die 
vertrekken. Geld, talent en intellect ver
dwijnen zo uit landen die het zelf maar al 
te goed kunnen gebruiken. 
Maar zelfs de relatief rijken in de be
treffende landen kunnen de producten van 
de mensensmokkelaars veelal niet in één 
keer betalen. Vaak wordt er (deels) op kre
diet gereisd. Vluchtelingen zitten nog ja
renlang financieel vast aan hun smokke
laars en worden meer dan eens gedurende 
lange tijd uitgebuit en afgeperst. En daar
mee komen we aan de morele kant van de 
zaak. Mensensmokkelaars verdienen goud 
geld aan mensen in problemen, van welke 
aard dan ook. Het maakt hen niet uit hóe 
er wordt betaald, áls er maar wordt be
taald. En dat gaat ten koste van grote groe
pen mensen. 
Omdat mensensmokkel een markt is, zou 
bestrijding van smokkel gericht moeten zijn 
op de verstoring van die markt. Europa 
doet in zekere zin het tegenovergestelde: 
het sluit de buitengrenzen, waardoor het 
voor mensensmokkelaars alleen maar inte
ressanter wordt. Ook Nederland kiest 
voor uitbreiding van het repressieve appa
raat: een landelijk officier van justitie, spe
ciale politie-units, uitbreiding van mare-
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chaussee-eenheden, zelfs de BVD is inge
schakeld. Op aantallen asielzoekers lijken al 
die maatregelen weinig effect te hebben. Op 
mensensmokkelaars al helemaal niet. 
Wat dan te doen? De westerse wereld zou 
zich allereerst moeten realiseren dat al die 
vluchtelingen en migranten ergens vandaan 
komen. Er staan de internationale gemeen
schap middelen ter beschikking om dictato
riaal bestuurde landen die het niet zo nauw 
nemen met mensenrechten, onder druk te 
zetten. Economische en politieke druk, vre
desmissies en internationale waarnemers 
willen soms nog wel eens helpen. De jam
merklachten over economische migratie 
klinken nogal huichelachtig in een tijd waar
in opnieuw aan het budget van Ontwikke
lingssamenwerking wordt gemorreld en de 
Europese markt nog lang niet open is voor 
landen die een beetje export best zouden 
kunnen gebruiken. Vreemdelingenbeleid 
moet het sluitstuk zijn van buitenlandbeleid. 
Als de ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Ontwikkelingssamenwerking hun werk 
goed doen, dan wordt mensensmokkelaars 
een deel van hun markt ontnomen. 
De beoordeling wie wel en wie niet als 
vluchteling (op basis van het Vluchtelingen
verdrag) tot Europa kan worden toegelaten 
zou zo dicht mogelijk bij de gebieden moe
ten gebeuren waar asielzoekers vandaan 
komen. Europa moet dan wel bereid zijn de 
'goedgekeurde' vluchtelingen zonder van 
tevoren vastgestelde limieten op te nemen. 
Dat geldt ook voor oorlogsvluchtelingen. 
Tijdelijkheid van de geboden bescherming 
lijkt mij tot op zekere hoogte geen enkel be
zwaar, mits de betrokkenen daarover goed 
worden geïnformeerd. 
Dan blijven er natuurlijk mensen over die 
officieel geen vluchteling zijn. Ik zou niet 
weten waarom Nederland ook niet een 
aantal mensen zou kunnen opnemen die 
denken beter te kunnen worden van hun 
verblijf hier. Het moet toch niet zo moei
lijk zijn eens te onderzoeken hoeveel 
vreemdelingen dit land aankan, en voor 
hoeveel mensen er werk is, huisvesting, 
onderwijs en gezondheidszorg. Waarom is 
een quotum voor vreemdelingen toch zo'n 
vies woord? 
Ik realiseer me maar al te goed dat dit re
delijk utopische vergezichten zijn. De mees
te van mijn voorstellen zullen, als ze al ooit 
gerealiseerd zullen worden, nog vele jaren 
op zich laten wachten. Maar ik weet één 
ding zeker. Op de huidige voet doorgaan, 
levert alleen maar meer werk voor men
sensmokkelaars op. 

Dovrd Jon God(rord rs freelance JOurnalist. 

Samen met Yoël Vrnckx schreef hu het boek 

'Mensensmokkel'. dot dit voorJaar wtkwom bu 
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De procedure 

De asielprocedure is complex en kan jaren in beslag kan ne
men. De procedure bestaat uit drie fases. 

Fase 1: aanvraag en eerste beschikking 

jJ 

De asielprocedure start in een aanmeldcentrum met het in
vullen van een F-formulier. Op grond van het hierop volgend 
eerste gehoor wordt besloten of de asielzoeker de verkorte of 
de normale asielprocedure doorloopt. De verkorte procedure 
is bedoeld voor kansloze aanvragen. Deze beslissing wordt ge
nomen door een beslissingsambtenaar van de IND in overleg 
met degene die het eerste gehoor heeft afgenomen (ook 
IND). Indien het verzoek als kansloos wordt beoordeeld 
wordt de asielzoeker doorverwezen naar een rechtshulpverle
ner. Die krijgt één uur de tijd om de asielzoeker op het nader 
gehoorvoor te bereiden, dat beperkt blijft tot kernpunten. 
Wanneer blijkt dat er toch aanknopingspunten zijn, zal de 
asielzoeker alsnog de normale procedure ingaan. Zo niet, dan 
volgt uitzetting, waartegen beroep mogelijk is. Uitzetting is in 
de praktijk: op straat zetten. 
Wanneer tijdens het eerste gehoor blijkt dat een asielzoeker in 
een ander EU-land ook al asiel heeft aangevraagd, of daar eni
ge tijd verblijf heeft gehad, volgt een zogenaamd Dublin-ge
hoor. In het Verdrag van Dublin is bepaald dat een asielver
zoek maar in één lidstaat mag worden ingediend en wel in het 
land van aankomst. Het Dublin-gehoor moet duidelijk ma
ken in welk land de procedure afgehandeld moet worden. 
Dublin-claimanten hebben geen recht op opvang. 
In de gewone procedure vindt het nader gehoor plaats in een 
Onderzoekscentrum (OC). Van het gehoor wordt een rapport 
gemaakt waar nog correcties en aanvullingen op mogelijk 
zijn. Asielzoekers worden hierin bijgestaan door medewerkers 
van Vluchtelingen Werk of door advocaten. Op grond van het 
nader gehoor wordt de eerste beschikking geslagen. Als de A
status (erkenning als politiek vluchteling) wordt verleend, is 
het verhaal af. Bij een negatieve beslissing over toelating als 
vluchteling, maar bij verlening van een VTV (vergunning tot 
verblijf, deC-status) kan binnen vier weken bezwaarworden 
ingediend bij het ministerie van Justitie tegen afwijzing van 
de A-status. Bij toekenning van een VVTV (voorwaardelijke 
vergunning tot verblijf) kan binnen vier weken bezwaar wor
den ingediend tegen de negatieve beslissing over de A- en de 
C-status. 
In het ergste geval krijgt de asielzoeker een negatieve beschik
king op alle fronten. Daartegen kan bezwaar worden aangete
kend. De negatieve beschikking komt met of zonder schorsen
de werking, in het laatste geval mag de bezwaarprocedure niet 
in Nederland worden afgewacht. Om uitzetting te voorko
men moet, naast het indienen van een bezwaarschrift, een 
voorlopige voorzieningworden aangevraagd bij de rechtbank. 

Fase 2: het bezwaar en tweede beschikking 
Een advocaat dient een bezwaarschrift in bij staatssecretaris 
van Justitie. Deze zal bij de behandeling alle feiten en om
standigheden opnieuw moeten afwegen, ook feiten en om
standigheden die zich pas hebben voorgedaan, nadat de bes
treden beslissing is genomen. Nieuwe informatie en bewijs
materiaal, zogenaamde nova, kunnen nog worden toege
voegd. 

Onderzoek en tekst: Marjon Helder 

Op het bezwaar volgt een tweede beschikking. Tegen een nega
tieve beslissing kan beroep worden ingediend bij de vreemde
lingenkamer van de rechtbank in Den Haag. 

Fase 3: de beroepsprocedure 
Het indienen van een beroepschrift geschiedt, net als bij het 
bezwaarschrift, door een advocaat. Bij gegrondverklaring van 
het beroep vernietigt de rechtbank het bestreden besluit ge
heel of gedeeltelijk. De rechtbank kan vervolgens de staatsse
cretaris van Justitie opdragen een nieuw besluit te 
nemen of een andere handeling te verrichten met inachtne
ming van haar uitspraak. Bij ongegrondverklaring van het be
roep blijft het bestreden besluit van het ministerie van 
Justitie gehandhaafd. 

Het feit dat er drie statussen zijn lokt het 'omhoog-procede
ren' uit, wat veel tijd kost, ambtenaren een hoop werk be
zorgt en asielzoekers eindeloos aan het lijntje houdt. In zijn 
voorstel voor een nieuwe Vreemdelingenwet brengt staatsecre
taris Cohen het aantal statussen terug naar twee. In dit wets
voorstel wordt ook de bezwaarfase afgeschaft. Daarvoor in de 
plaats komt de mogelijkheid van een hoger beroep bij de 
Raad van State. Cohen wil bovendien een allesomvattende af
wijzende beschikking die bepaalt dat verdere opvang wordt 
onthouden en dat de afgewezen asielzoeker Nederland moet 
verlaten. De nieuwe wet moet de asielprocedure flink verkor
ten, hoopt Cohen. 

De kosten 

De uitgaven voor asielbeleid omvatten de kosten van huisves
ting en opvang, de kosten van de juridische procedures, de 
kosten van extra politie-inzet en de kosten van onderwijs aan 
leerplichtige asielzoekers in de opvang. Met uitzondering van 
de uitgaven voor de juridische procedures worden de kosten 
gerelateerd aan het gemiddeld aantal asielzoekers in de op
vang. Per asielzoeker bedragen de kosten voor opvang, extra 
politie-inzet en onderwijs 34.500 gulden per jaar. De totale 
kosten van juridische procedures bedragen gemiddeld 8.000 
gulden per asielzoeker per jaar. 
De begroting voor het asielbeleid wordt bepaald op basis van 
een schatting van de instroom van asielzoekers. Maar nie
mand kan met zekerheid stellen waar in de wereld nieuwe 
brandhaarden zullen ontstaan of waar vrede zal uitbreken. De 
planning van de capaciteit voor opvang en afhandeling, en 
daarmee de vaststelling van de begroting, is natte vingerwerk 
Meestal wordt de instroom onderschat wat panieksituaties 
rond opvang en crisisberaden rond het vinden van extra fi
nanciële middelen tot gevolg heeft. 
De geschatte totale kosten van het asielbeleid in de diverse 
begratingshoofdstukken voor 1999 bedragen circa I, 9 miljard 
gulden. Voor 2000 is de schatting 1,5 miljard gulden. 

(Bron. CPB) 
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Na de euro heeft Europa 

een nieuw project: een gemeenschappelijk asielbeleid. Dit plan dreigt echter 

ten onder te gaan aan te veel idealisme. De landen van de Europese Unie 

menen de wereld zodanig te kunnen veranderen dat er een einde komt aan 

immigratie. Een pleidooi voor meer pragmatisme. 

Joanne van Selm-Thorburn 

Op I mei van dit jaa• werd het Verdrag van 
Amsterdam van kracht. In dit verdrag staat 
het immigratie- en asielbeleid voorop. Het 
belang van dit onderwerp in de EU van van
daag is te vergelijken met dat van de Eco
nomische en Monetaire Unie in het Ver
drag van Maastricht. In dat laatste verdrag, 
dat van kracht werd in 1993, stond de in
voering van een gemeenschappelijke munt 
centraal. In 1997 werd in Amsterdam door 
twaalf van de vijftien EU-lidstaten een 
nieuw doel gekozen. Drie landen (het Ver
enigde Koninkrijk, Ierland en Denemar
ken) kregen een aparte status en het is 
daarom, net zoals met de euro, voorlopig 
uitgesloten dat er een gemeenschappelijk 
beleid voor asiel en immigratie komt waar
aan alle vijftien huidige lidstaten meewer
ken. Maar dàt er gezamenlijk beleid op dit 
terrein komt is beslist niet uitgesloten. De 
geschiedenis van de Europese Gemeen
schap sinds 1957 laat zien dat als er een
maal genoeg politieke moed is om een on-

derwerp als werkgebied voor toekomstige 
gemeenschappelijke actie op de agenda te 
zetten, dat beleid er uiteindelijk op een of 
de andere manier ook komt. 
Het nieuwe doel van de EU is 'een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid' te 
worden. Het Verdrag van Amsterdam 
geeft geen duidelijkheid over wat precies 
die ruimte zou moeten inhouden. Zelfs is 
niet duidelijk wie er van zou mogen genie
ten: de lidstaten, de burgers van de lidsta
ten, legale inwoners van de lidstaten, alle 
inwoners of alle mensen die ooit de EU
landen binnen komen. Slechts over de in
houd van 'vrijheid' wordt iets meer gezegd: 
er zou vrij verkeer moeten komen tussen 
de lidstaten voor alle mensen die een ver
blijfsvergunning hebben voor minimaal drie 
maanden in een van de lidstaten. Veiligheid 
en rechtvaardigheid blijven vage concep
ten. 
Het immigratie- en asielbeleid is een be
langrijke voorwaarde voor die nieuwe 
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'ruimte'. In het verdrag is vastgelegd dat de 
12 EU-lidstaten over vijf jaar (vanaf 2004) 
als een eenheid zullen optreden aangaande 
asiel en immigratie. De grote vraag is hoe 
dat beleid er uit zal zien. 
Het werkprogramma voor de periode 
1999 tot 2004 houdt om te beginnen in dat 
alles wat er aan gezamenlijk beleid is, her
zien zal worden. Wat betreft immigratie 
zijn er een aantal resoluties en conclusies 
(zonder wettelijke kracht) over studie, tij
delijk werk en illegale immigratie. Ook 
voor het asielbeleid liggen er een aantal be
slissingen (eveneens zonder wettelijke 
kracht), bijvoorbeeld over de verdeling van 
de lasten bij opname van ontheemden op 
een tijdelijke basis ( 1996), minimumwaar
borgen voor asielprocedures ( 1995) en 
harmonisatie van de term 'vluchteling' uit 
artikel I van het Vluchtelingenverdrag van 
Genève ( 1996). 
In het najaar van 1998 opende Oostenrijk, 
toen EU-voorzitter, de discussie door een 

ll 
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Het nieuwe doel van de EU is 

'strategie paper' op tafel te leggen. Daar
over ontstond grote commotie, vooral 
vanwege het voorstel om de verplichtingen 
van het Vluchtelingenverdrag op te zeggen. 
Om die reden was de tekst, terecht, snel 
weer van tafel. Een voorstel van de Euro
pese Commissie over een uniforme be
handeling van oorlogsontheemden is niet 
aangenomen onder andere vanwege het 
gebrek aan duidelijkheid over een lasten
verdeling. Als er wel een akkoord bereikt 
was over dit voorstel was er nu mogelijk 
betere coördinatie en eenheid geweest in 
de toelating en behandeling van gevluchte 
Kosovaren door de EU-landen. 
De enige concrete actie die plaats vindt tot 
nu toe is die van de zogenoemde 'High Le
vel Working Group'. De ministeries van Bui
tenlandse zaken van de verschillende lid
staten hebben elk een land van herkomst 
gekregen als onderwerp voor onderzoek. 
Nederland bijvoorbeeld heeft Afghanistan. 
De precieze inhoud en bedoeling van de 
onderzoeken zijn vaag. In oktober 1999 zal 
onder Fins voorzitterschap een speciale 
Raad van Ministers gehouden worden over 
alle kwesties betreffende justitie en bin
nenlandse zaken, waaronder asiel- en im
migratiebeleid. 

WENSELIJK 
In de discussie over een gemeenschappelijk 

asielbeleid staat het idee van 'solidariteit' 
voorop. Daarmee wordt bedoeld een 
'rechtvaardige' verdeling van het aantal 
asielzoekers over de lidstaten. Blijkbaar 
gaat het bij 'rechtvaardigheid', zoals gefor
muleerd in het nieuwe doel van de EU, ook 
om rechtvaardigheid vanuit het perspectief 
van de lidstaten, en op basis van cijfers. 
Hoewel deze rechtvaardige lastenverde
ling misschien een voor de hand liggend uit
gangspunt lijkt voor gemeenschappelijk be
leid, is het naar mijn mening onhoudbaar 
en in strijd met het doel van vrijheid. Die 
vrijheid hield immers in dat elke burger 
met een verblijfsvergunning in een van de 
EU-lidstaten het recht krijgt op vrij ver
keer in de hele EU. Daarmee is het onmo
gelijk om legaal verblijvende vluchtelingen 
tegen hun zin te laten wonen in het land 
dat de EU hen toe heeft gewezen. 
De redactie van de Helling heeft me ge
vraagd te schrijven over wat voor asielbe
leid er mogelijk is, en niet zozeer over wat 
er wenselijk is. Dat doe ik graag want naar 
mijn mening hebben de lidstaten van de EU 
het te vaak over wensen in plaats van wat 
er mogelijk is. De lidstaten hebben een op
vatting over migratie die als 'idealistisch' of 
'irreëel' omschreven zou kunnen worden. 
De EU-regeringen hebben de verwachting 
dat ze de wereld zo kunnen veranderen dat 
er nauwelijks nog migratie is, omdat men-

'een ruimte van 

vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid, te 

worden. Voor wie dat 
gaat gelden is niet 
duidelijk. 

senrechten niet geschonden worden, laag 
betaalde werknemers niet nodig zijn en de 
EU alleen te maken heeft met een klein 
aantal rijke migranten die geen bescher
ming (asiel) nodig hebben. Maar zo zit on
ze wereld niet in elkaar, mede dankzij be
slissingen van EU-regeringen op andere be
leidsterreinen. 
In alle Europese lidstaten wordt immigra
tiebeleid verengd tot asielbeleid. Zo wor
den drie belangrijke groepen mensen die 
naar de EU-landen komen (of zouden kun
nen komen) op een hoop gegooid. Die drie 
groepen zijn: I. de grote massa's die vluch
ten vanwege Europese (burger)oorlogen 
en conflicten, zoals de Kosovaren nu en de 
Bosniërs tussen 1992 en 1995; 2. spontane 
asielzoekers die vluchten voor levensge
vaarlijke en vrijheidsbedreigende discrimi
natie; 3. mensen die werk of een verande
ring van levensmogelijkheden zoeken. 
Het huidige beleid van de vijftien lidstaten 
(elk apart) en van hun gemeenschappelijke 
uitspraken via resoluties, enzovoort, is er 
op gebaseerd dat elke persoon die naar de 
EU komt alleen asiel mag aanvragen- hij of 
zij is niet nodig voor de groei van de Euro
pese economie, en eigenlijk kan hij of zij 
beter thuis kan blijven. 
De eerste groep mensen is het meest 
zichtbaar. Dit zijn mensen die bescherming 
nodig hebben om te kunnen overleven. Als 
EU-landen onder de NAVO-vlag een 'hu
manitaire interventie' uitvoeren, kunnen 
deze landen onmogelijk vol houden dat de 
vluchtende massa's geen asiel nodig heb
ben. En toch krijgen ze dat niet. Volgens de 
wetten van de meeste EU-landen worden 
deze oorlogsontheemden buiten de asiel
procedure gehouden. Ze krijgen geen for
mele vluchtelingenstatus en hebben weinig 
rechten. Volgens de EU-regeringen zouden 
ze in hun regio moeten blijven: de buur
landen als het over Europa gaat, hun con
tinent als ze van buiten Europa komen. De 
lidstaten willen niet erkennen dat voor 
vluchtende Europeanen de regio wel eens 
de hele Europese regio zou kunnen zijn. 
Veel mensen die asiel nodig hebben mogen 
nu dus geen asiel zoeken: als ze geluk heb-
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ben krijgen ze een tijdelijke status, zonder 
de rechten van legale inwoners. Als ze die e 
rechten willen, moeten ze zich aansluiten n 
bij de tweede genoemde groep, die van a~ 
spontane asielzoekers. En dat moeten ook 
die mensen die eigenlijk geen asiel zoeken, 
maar werk (de derde hierboven genoem· 
de groep). 

AANTREKKELIJK 
Deze praktijk leidt tot chaos. In vele lidsta· I

ten duren asielprocedures één tot vii~ iaar. ·. 
De schuld daarvan krijgen de advocaten d\~ 
proberen het maximum uit een hiërar· 
chisch statussysteem te halen voor hun 
cliënten, en de economische migranten die 
onrechtvaardige asielaanvragen indienen. 
Men hoort nooit dat de schuld voor de 
chaos ligt bij het hier beschreven irreële be
leid van de lidstaten. Wie maakt het rechts· 
systeem? De overheden. Wie zegt dat een 
economische migrant geen immigratie· 
status kan krijgen maar asiel moet aanvra· 
gen? De overheden. Wie beslist dat oor· 
logsontheemden geen asiel mogen krijgen. 
maar genoegen moeten nemen met een 
tijdelijke, rechteloze status? De overheden. 
Het doel dat de EU-landen zich stellen mer 
hun gemeenschappelijke beleid staat bui- -
ten de werkelijkheid. De regeringen den· 
ken dat een steeds restrictiever asielbeleid 
de oplossing is voor hun immigratie-'pro· -
bleem'. De regeringen menen dat striktzijn 
over toelating ertoe zal leiden dat er min· 
der migranten zullen aankomen in de EU. 
En als er dan nog immigratie plaatsvindt 
zou een restrictieve asielverlening ertoe 
moeten leiden dat maar weinig immigran· 
ten in de EU blijven. Tegelijkertijd zou een 
streng beleid het ook mogelijk moeten ma· 
ken dat de EU-landen zelf bepalen naar 
welke van de lidstaten de immigranten 
gaan. De EU zou, volgens deze opvatting. 
minder aantrekkelijk moeten worden voor 
potentiële migranten uit arme landen. (Za· 
kelijke immigranten uit rijke landen blijven 
interessant voor de EU, dus die geven en 
hebben geen probleem.) Als de EU ijverr 
voor mensenrechten in de landen van her· 
komst, zo gaat deze redenering, hoeft de 
Unie zelf minder te doen aan het recht dar 
mensen hebben volgens de Universa! De· 
ciaration of Human Rights om asiel te zoe· 
ken (Artikel 14) en de '(ree movementand 
residence' (Artikel I 3). 
In werkelijkheid zullen mensen natuurlijk 
naar EU-landen blijven komen, op zoek 
naar veiligheid, vrijheid, rechtvaardigheid 
en welvaart. Tot nu toe is het belangrijkste 
resultaat van het steeds restrictievere toe· 
latingsbeleid een toename van illegaal ver· 
blijf. Bovendien lijkt het er op dat hoe 
strenger de grenscontroles worden, hoe 
meer mensensmokkelaars in actie komen. 



In alle Europese lidstoten 

Hoeveel migranten binnenkomen met hulp 
van (betaalde) smokkelaars of 'reisagenten' 

is onmogelijk te berekenen, maar zeker is 
dat het vee/ gebeurt, en dat het zal blijven 

gebeuren. Zeker is ook dat als mensen, zo

als nu de Kosovaren, niet op een georga

niseerde manier worden geëvacueerd naar 
veilige (EU-)landen, ze in de loop van de 

tijd wel een manier vinden om hier 'spon
taan' aan te komen. Duidelijk ook is dat als 

alle immigranten uit arme landen asiel 

moeten blijven aanvragen om kans te kun

nen maken op een verblijfsvergunning, zij 

zullen blijven komen. 

\-let is verbazingwekkend dat de regeringen 
van de EU-lidstaten zo ver van de realiteit 

af kunnen staan en blijven 
denken dat hun 'ideaalbeeld' 

over minimalisering van im

migratie gerealiseerd kan 
worden. En vooral dat zo'n 

ideale situatie tot stand zou 

kunnen komen door alle aan

dacht te geven aan asielbe

leid, en geen ander immigra

tiebeleid te voeren. Als de 

lidstaten oog zouden hebben 

voor de werkelijkheid, zou

den zij moeten inzien dat een 
verdeling van de immigratie

last door een verdeling over 
EU-landen van spontane im

migranten en asielzoekers 

volstrekt onmogelijk is. Wel 
mogelijk is een verdeling 
door middel van een quota

systeem van groepen in mas
sale vluchtsituaties, zoals nu 

de Kosovaren. Een verdeling 

via quota van economische 
immigranten moet ook mogelijk zijn, zeker 

als geworven zou worden in de landen van 

herkomst. Er zijn verschillende manieren 

om zo'n systeem op te zetten. 

WINNAARS 
Een daarvan is een soort loterij, zoals ook de 

YS die elk jaar houdt voor zijn Green Cards 
onder het Diversity Program. In die loterij 

zijn jaarlijks 50.000 visa beschikbaar. Die 

worden mondiaal verdeeld over 6 regio's, 

met maximaal 3500 visa per land. Burgers 

uit landen waar vandaan de laatste vijf jaar 

al meer dan 50.000 immigranten naar de 

YS zijn gekomen, zijn uitgesloten. Daarom 

doen onder andere Mexico, Verenigd Ko

ninkrijk en Filippijnen niet mee. Voor alle 

overige belangstellenden geldt als enige 

voorwaarde dat ze high school hebben ge

daan of twee jaar werkervaring hebben. De 

deelname is gratis. Het is moeilijk te bepa
len of er vanwege het Diversity Program 
minder asielaanvragen zijn in de VS, maar 

het is wel zeker dat op deze manier (po-

wordt immigratie

beleid verengd tot 

asielbeleid 

tentiële) immigranten een normale kans 
maken op legale immigratie. Bovendien is 

er meer controle op de immigratie, of in 

ieder geval meer mogelijkheid voor con

trole. 
De EU kan dit systeem niet zo maar ko

piëren. Maar de EU-lidstaten zouden wel 
een aantal immigratieplaatsen per jaar be-

foto.· Luuk van der Lee I HH 

schikbaar kunnen maken via een soort van 

loterij. Elk land zou kunnen zeggen hoeveel 

plaatsen het weggeeft, en zelfs categorieën 
kunnen maken voor bepaalde beroepen of 

sectoren (bouw, landbouw, enzovoort). 

Een deelnemer kan aangeven naar welke 

land hij of zij wil, en onder welke categorie 

hij of zij valt. Op zo'n manier zouden de 

staten een vorm van gecontroleerde quo
ta hebben. Net zoals in de VS zouden di

ploma's en achtergrond van de 'winnaars' 

onderzocht moeten worden. Op zo'n ma

nier zouden er misschien minder spontane 

asielzoekers zijn. Het is voorstelbaar dat 

potentiële migranten wachten met een il

legale immigratiepoging omdat ze een le

gale kans maken, nu of het volgende jaar. 
Mensen die opgepakt worden vanwege il

legale binnenkomst of illegaal verblijf zou

den als straf buiten de loterij gehouden 

kunnen worden. Overigens blijft spreiding 

over EU-landen moeilijk, gezien het gefor

muleerde doel van vrijheid van vestiging in 

de hele EU. 
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Het immigratie- en asielbeleid van de EU 
kan zich de komende vijf jaar langs twee 

routes ontwikkelen. De eerste route is het 
nastreven van het irreële ideaalbeeld dat 

immigratie aan banden gelegd kan worden. 

Dit is een voorzetting van de huidige cha

os in het Europese immigratie- en asielbe
leid. De andere route vraagt een veel prag

matischer visie op migratie, de acceptatie 
namelijk dat het bestaat. Veel mensen zou

den dit pragmatisme juist idealisme noe

men, omdat deze route politiek minder 

haalbaar lijkt gezien de standpunten van al
le EU-lidstaten. Maar andere landen (bij

voorbeeld de Verenigde Staten) hebben 
wel pragmatisch leren omgaan met het 

fenomeen van 'migratie', en ik 

zou niet helemaal willen uit

sluiten dat de EU-landen dat 

ook kunnen - en misschien 
zelfs zouden willen. Die prag

matische opstelling leidt niet 

tot het open immigratiebeleid 
dat sommige NGO's wensen. 

Maar het leidt wel tot een si

tuatie die minder chaotisch is 

omdat het overheden die im

migratieprocessen willen regu
leren meer middelen in handen 

geeft. 

Het is belangrijk dat de EU zich 

zelf de mogelijkheid geeft om 
oorlogsontheemden, zoals de 
Kosovaren, asiel aan te bieden, 

en de ruimte maakt om een 

rechtvaardig immigratie-sys

teem te ontwikkelen zodat 
pragmatisch om gegaan kan 

worden met asielzoekers én 

gelukzoekers. Elk immigrant 

kan een bijdrage leveren aan de veiligheid, 

vrijheid en welvaart van Europa. Een prag

matisch beleid is nodig om immigratie
stroom te beheersen, maar ook om het 

Europese zelfbeeld van een humanitaire 

gemeenschap waar te maken. 

Joonne van Selm-Thorburn IS als docent 

Internat/Onale Betrekkingen verbonden aan 

de vakgroep Politicologie van de 

Umversite1t van Amsterdam. 

E1nd me1 verscheen van Groenlinks het 

pamflet 'Met status: een pleidooi voor 
progressieve Europese rnigrotiepolitiek'. 
Het pamflet is een pleidooi de Europese 

Un1e als een 1mm1grat1eregio te 

beschouwen en het bevat acht voor

stellen over de toelating en behandeling 

van economische en pol1tieke migranten. 

Te bestellen op tel.nr 030-2399900. 
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Reisdoel Nederland 

Over de hele wereld zijn naar schatting rond de vijftig mil
joen mensen om wat voor reden dan ook op de vlucht gesla
gen. Meestal verblijven vluchtelingen in de nabijheid van hun 
eigen land, soms in vluchtelingenkampen, soms daar buiten. 
Slechts een klein deel vlucht verder naar bijvoorbeeld West
Europa. In de Europese Unie kwamen in 1998 in totaal 
299.000 asielzoekers binnen, een stijging van 19 procent met 
het jaar daarvoor. Van alle aanvragen in heel Europa kwam 
tweederde terecht in slechts vier landen: Duitsland, Neder
land, Groot-Brittannië en Zwitserland. 
In Duitsland daalde in 1998 het aantal asielzoekers licht tot 
98.700, maar dit land blijft het meest in trek. In Nederland 
steeg vorig jaar de instroom flink tot 45.220 asielaan vragen. 
Over de periode 1994-1998 staat Nederland na Duitsland 
(drie keer zoveel als Nederland) en het Verenigd Koninkrijk 
(iets meer dan in Nederland) op de derde plaats wat het aan
tal asielzoekers betreft. Per hoofd van de bevolking komt Ne
derland in dezelfde periode na Zwitserland op de tweede 
plaats. Nederland neemt per hoofd van de bevolking drie keer 
zoveel asielzoekers op als het Europese gemiddelde. Frankrijk, 
Italië en Spanje liggen ver onder dit gemiddelde. 
De voorkeur van asielzoekers voor Nederland is moeilijk te 
verklaren. Het is mogelijk dat de kwaliteit van de opvang, de 
duur van de asielprocedure en de aanwezigheid van een mi
grantengemeenschap een rol spelen. Er is echter weinig inter
nationaal vergelijkingsmateriaal over deze aspecten van het 
asielbeleid beschikbaar. Overigens is het reisdoel tegenwoor
dig vooral een beslissing van de smokkelaars. 

Asielaanvragen in Nederland 
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De terugkeer 

Asielzoekers die uiteindelijk niet worden toegelaten, moeten 
Nederland verlaten. Het ministerie van Justitie werkt samen 
met het ministerie van Buitenlandse Zaken -en met name 
Ontwikkelingssamenwerking- aan terugkeerprojecten. Asiel
zoekers kunnen financiële ondersteuning krijgen bij de aan
schaf van tickets en voor de eerste periode van vcrblijf in het 
land van bestemming. Ook geeft de overheid soms steun aan 
landen van herkomst om de terugkeer van asielzoekers moge
lijk te maken. 
Om een uitzettingsbevel te kunnen effectueren zijn er reisdo
cumenten nodig. Als de uitgeprocedeerde asielzoeker zelf 
geen paspoort heeft, wordt bij zijn ambassade of consulaat ge
probeerd een laissez passer aan te vragen. Of en zo ja binnen 
welke termijn een laissez passer wordt afgegeven is sterk af
hankelijk van het betreffende land. Zolang de uitgeprocedeer
de asielzoeker niet beschikt over de benodigde reisdocumen
ten is hij om technische redenen niet-uitzetbaar. Uitzetten 
naar China bijvoorbeeld is om die reden vrijwel onmogelijk. 
Maar niet-uitzetten kan ook een beleidskeuze zijn, het zoge
naamde uitstel van vertrek. Dat is het geval als de Nederlandse 
overheid van oordeel is dat op dat moment de veiligheid van 
de asielzoekers niet gewaarborgd is (al jarenlang voor Kosova
ren en in het verleden ook o.a. voor Iraniërs en Algerijnen). 
Asielzoekers die technisch moeilijk uitzetbaar zijn maar bij 
wie wel uitzicht is op verwijdering, komen in het Terugkeer
centrum Ter A pel terecht. Een speciale terugkeer-unit van de 
IND houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering 
van het vertrek van deze groep. Als uitgeprocedeerde asielzoe
kers niet vrijwillig terugkeren, worden zij gedwongen, met 
hulp van de sterke arm, Nederland uitgezet. Bestaat het ver
moeden dat een asielzoeker zal onderduiken, dan kan hij in 
een huis van bewaring of politiecel worden vastgehouden tot
dat het vliegtuig vertrekt of totdat hij moet worden vrijgela
ten wegens onuitzetbaarheid. In het Grenshospitium op Schip
hol worden asielzoekers vastgehouden die een kennelijk onge
grond asielvcrzoek hebben ingediend in het aanmeldcentrum 
Schiphol. Hier zitten ook Dublinclaimanten: asielzoekers die 
volgens het (EU-)akkoord van Dublin niet in Nederland asiel 
mogen aanvragen maar dit in een ander Europees land moe
ten doen omdat ze via dat land gekomen zijn. Verreweg het 
grootste deel van de uitgeprocedeerden wacht de afhandeling 
van de uitzetting niet af en gaat 'MOH: vertrekt Met Onbe
kende Bestemming. Deze asielzoekers kiezen voor de illegali
teit of verlaten Nederland om in een ander land hun geluk te 
beproeven. 
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Sche11di11g mel1Se11rechte11 drijft 
dttize11de11 Birmeze11 O}) · · · 
'Drie jaar lang heb ik opgesloten gezeten. :Met veertig vrouwen in één cel. 
Boven op elkaar', zegt de Birmese Naw Sa J>aw. 'Ik kwam vrij. Eindelijk. 
Er gingen gemchten, dat ik weer opgepakt zou worden. Ik ben toen gevlucht.' 

Ze moest haar man en kinderen achterlaten. Tenslotte vond ze onderdak in een kamp in 
Thailand op enkele kilometers van de grens. Ze is veilig. Al komen de Birmese soldaten 
soms het kamp binnen, niet gehinderd door Thaise autoriteiten. 

De vluchtelingen doen bijna alles zelf. Ze bouwen kliniekjes en scholen. Ze geven les 
aan kinderen en volwassenen. Speciaal opgeleide vluchtelingen doen rondes in het 
kamp om zieken te helpen en te wijzen op de noodzaak van een goede hygiëne. 
Op de achtergrond steunt Stichting Vluchteling hen. Met voedselzendingen, als dat 
echt nodig is. Maar vooral met medicijnen en de opleiding van vluchtelingen tot 
medisch assistent en verpleegkundige. 

Steunt u ook het werk voor de Birmese vluchtelingen? Elke biJdrage, groot of klein, 
is welkom. Giro 999. Stichting Vluchteling, Den Haag, ovvv Birma. Voor informatie 
belt u met Polly Breur. Telefoon 070 346 89 46. Of u schrijft: Stichting Vluchteling, 
Stadhouderslaan 28, 2517 HZ Den Haag. E-mail sv.neth@wxs.nl 

Stem tegen de schending van de 
l\laak een gift over op giro 999 

Actuele publicaties over Europa 

Democratisch Europa 

Naw Sa Paw 
Foto: Po/ly Breur 

Vijf specialisten behandelen in dit boekje vragen als: hoe ontwikkelt de rol van het Europees 
Parlement zich? Op welke manier zou de Tweede Kamer de besluitvorming door ministers in de EU 
moeten controleren? Hoe kan de rol van de kiezers op het Europees beleid vergroot worden? 
Inleiding en slotwoord van oud-premier Ruud Lubbers. 

96 pag.; ISBN 90 6473 369 4; prijs f 17,50 

Sociaal Europa 
Wat kan de Europese Unie bijdragen aan de oplossing van de sociale problemen in de lidstaten. 
Is een actief Europees sociaal beleid mogelijk? Wat hebben burgers daarvan te verwachten? 
In afzonderlijke hoofdstukken wordt ingegaan op sociale zekerheid, werkgelegenheid en 
bescherming van werknemers. Bijdragen van W. Albeda, K. Groenveld en J. Bussemaker. 

96 pag,; ISBN 90 6473 3 70 8; prijs f 17,50 

HIERIJ BESTEL IK; 

0 DEMOCRATISCfl EUROPA. PRIJS j 17,50 
0 SociAAL EuROPA. PRIJs f 17,50 Instituut voor Publiek 

en Politiek NAAM: ......................................................................................... M/V 

Prinsengracht 911-915, 1017 KD Amsterdam. 
Telefoon 020-5217600. 
Meer informatie op Internet: www.publiek-politiek.nl 

ADRES: ............................................................................................. . 

POSTCODE/PLAATS: ............................................................................... . 

Opsturen naar Instituut voor Publiek en Politiek 
Antwoordnummer 1 0455, 1000 RA Amsterdam 
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elange 

waartoe. Op deze pagina's een verkenning. Maarten van Poelgeest onderzoekt de 

strategische 

NAAR DE MACHT overwegingen 

die een rol 

spelen bij regeringsdeelname. Daarnaast komen drie relatieve outsiders aan 

het woord over de kansen en gevaren op de terreinen van internationale 

politiek, milieu en sociale zaken. 

Maarten van Poelgeest 

Een van de onderwerpen die Groenlinks 
bij haar geboorte in 1989 verdeeld hield 
was de discussie over het dragen van be
stuursverantwoordelijkheid. Dat gebeur
de toen nog op basis van tamelijk eenvou
dig schema: regeren of getuigen. De te
genstelling werd bij de fusie toegedekt met 
een zwaar onderhandelde verzoeningsfor
mule, maar toch bleef er de eerste jaren 
sprake van twee kampen. Dit is niet ver
wonderlijk. De twee uitgangspunten gre
pen terug op verschillende politieke stra
tegieën uit de jaren zeventig en tachtig, die 
door de relatieve nabijheid van die jaren 
nog niet aan relevantie hadden ingeboet. 
Het pure getuigen greep terug op een tra
ditie waarin het niet ging om het verover
en van macht binnen het bestaande sys-

teem. Het doel was het opbouwen van een 
tegenmacht in de samenleving. De partij 
moest onderdeel zijn van een coalitie van 
gelijkgezinden die in de marges van de sa
menleving een tegencultuur in stand hield 
en uitbouwde. Dat deze koers ook eind ja
ren tachtig nog op steun kon rekenen, had 
te maken met het feit dat in die dagen de 
cultuur van allerlei alternatieve politieke 
praktijken nog vers in het geheugen lag. 
De andere pool in de discussie, de gouver
mentele strategie, greep terug op de 
progressieve meerderheidsstrategie uit de 
jaren zeventig. Het is het idee dat 'we toch 
allemaal onderdeel zijn van de grote Rode 
Familie'. Het kabinet Den Uyl was een 
goed begin geweest. In de slipstream hier
van schoten op lokaal niveau de progres-
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sieve meerderheidscolleges als paddestoe
len uit de grond. Een volgende stap moest 
een tweede Kabinet Den Uyl zonder con
fessionelen zijn. Deze grote droom werd 
in de jaren tachtig levend gehouden met de 
gedachte dat mede dankzij de rechtse 
CDA/WO-kabinetten de Nederlandse po
litiek steeds verder polariseerde en dat op 
termijn links heus wel aan de beurt zou ko
men. Belangrijk was dan wel dat radicaal
links luid en duidelijk verkondigde er niet 
vies van te zijn in een progressief meer
derheidskabinet mee te willen regeren. 
We zijn nu tien jaar verder en beiden boven 
geschetste strategieën hebben hun relevan
tie verloren. Ze waren te veel kinderen van 
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Peter van der Veer (41) 

'Inhoudelijk liggen er voor 
GroenLinks interessante kansen 
als ze zouden gaan meeregeren. 
Ik kijk dan naar wat er de afge
lopen jaren in de grote steden is 
gebeurd. Daar zie je dat wethou
ders van GroenLinks op milieu
gebied wel degelijk een verschil 
kunnen maken. In Utrecht en 
Amsterdam zijn dankzij die wet
houders andere accenten gelegd 
op het gebied van verkeer en 
vervoer door veel meer aandacht 
te geven aan langzaam verkeer 
en openbaar vervoer. In de wo
ningbouw liggen grote kansen 
op het gebied van duurzaam 
bouwen. GroenLinkse bestuur
ders zijn daarin veel voortvaren
der dan die van andere partijen. 
Wel zie je dat die GroenLinksers 
stuk voor stuk met veel hogere 
idealen in het stadsbestuur zijn 
gestapt dan ze er na vier jaar 
weer uitkwamen. Ze kwamen er 
gaandeweg achter dat je uitein
delijk heel veel water bij de wijn 
moet doen om iets voor elkaar 
te krijgen en hadden vaak veel 
problemen met de eigen achter
ban. Dat zie je trouwens niet al
leen in Nederland, maar ook bij 
de Groenen in bij voorbeeld 
Duitsland en Frankrijk. Uitein
delijk moet je kiezen: of je blijft 
een belijdenispartij of je zorgt 

Werkt bij de Stichting Natuur en Milieu. Tot begin 

jaren '80 was hij actief ('hoewel dat een groot woord 

is') in de radicaal-linkse beweging. Stemde later bij 

landelijke verkiezingen meestal PvdA vanwege gebrek 

aan samenwerking bij klein links. Geen lid van 

Groenlinks maar inmiddels wel weer kiezer. 

dat anderen je serieus nemen. 
Als je dat laatste wilt, moet je 
bereid zijn regeringsverantwoor
delijkheid te dragen. Want an
ders word je ook als oppositie
partij niet voor vol aangezien. 
De keus voor regeringsverant
woordelijkheid heeft dus twee 
kanten: je maakt duidelijk dat je 
echt iets wilt bereiken maar ook 
in de oppositie kunnen andere 
partijen minder gemakkelijk om 
je heen. 
Programmatisch is GroenLinks 
de laatste jaren een stuk realisti
scher geworden. Zo realistisch 
dat je een deel van hun ideeën 
inmiddels in het beleid terug
ziet, ook al regeert de partij nog 
niet mee. In de plannen voor de 
herziening van de belastingen 
van Paars II spelen hogere ener
gieheffingen een belangrijke rol. 
GroenLinks was de eerste partij 
die daar serieuze voorstellen over 
ontwikkelde. Toch liggen er nog 
steeds grote inhoudelijke ver
schillen met de andere partijen. 
De PvdA en D66 gaan bij voor
beeld uit van een groeiend 
Schiphol. Vooral bij de PvdA 
worden de grenzen van het mi
lieubeleid bepaald door de zorg 
om de werkgelegenheid. De Pv
dA maakt wat dat betreft een 
andere analyse dan GroenLinks, 

zoals ook D66 dat doet. Oud
D66-minister van Economische 
Zaken Wijers zei dat je minstens 
3 procent economische groei 
nodig had om milieubeleid te 
kunnen voeren. GroenLinks kan 
daar alleen een vinger tussen 
krijgen als het alternatieven 
biedt. Minder en/ of duurzamere 
economische groei wordt alleen 
een item als je kunt aangeven 
dat de werkgelegenheid op peil 
blijft. Zoals je ook alleen gehoor 
krijgt voor energieheffingen als 
je je goed rekenschap geeft van 
de inkomenseffecten die dat met 
zich meebrengt. 
Ik vind het daarom niet zo voor 
de hand liggen dat GroenLinks 
in geval van deelname aan de re
gering per se moet inzetten op 
een minister van Milieu. Na
tuurlijk, veel milieubeleid wordt 
op VROM gemaakt, maar ande
re ministeries bepalen de ruimte 
die VROM daarvoor heeft. Ik 
zie veelliever een GroenLinkser 
op Verkeer en Waterstaat en het 
liefst zelfs op Economische Za
ken als het over milieupolitiek 
gaat. Daar worden beslissingen 
genomen die bepalen wat er aan 
milieubeleid mogelijk is. 
Het grootste risico bij regerings
deelname is dat het kader aan
zienlijk radicaler is dan de nieu-

we kiezers die de partij de afge
lopen jaren heeft geworven. De 
kaderleden zullen grote moeite 
krijgen hun eigen ideeën nog te 
herkennen in de compromissen 
die de fractie en de ministers 
moeten sluiten. Want het is uit
gesloten dat Schiphol onmid
dellijk op slot gaat, of dat er 
geen nieuwe autowegen meer 
aangelegd zullen worden. Ie
mand zal dat de partij moeten 
uitleggen. Daar moet je je 
sterkste politici op inzetten. 
Het is zaak daar nu al over na 
te denken. De fractie in de 
Tweede Kamer is aanzienlijk 
verder met de discussie over 
welke compromissen nodig zijn 
voor regeringsdeelname dan de 
meeste partijleden. 
De partij doet er goed aan de 
achterban nu alvast te laten 
wennen aan wat regeringsver
antwoordelijkheid betekent. 
Die discussie kan gevoed wor
den door op allerlei beleidster
reinen mensen van buiten de 
partij met leden te laten praten 
over de inhoud van je beleid. 
Zo wen je de achterban aan het 
sluiten van compromissen en 
breng je de kwaliteit van de in
terne discussie in de partij om
hoog.' 

'Als het over milieupolitiek goot zie ik een 
GroenLinkser het liefst op Economische Zaken.' 
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Willen PvdA en CDA wel met 
de jaren zeventig. Het pure getuigen is niet 
meer relevant omdat Groenlinks zelf een 
ideologische verschuiving heeft ondergaan. 
Slechts weinigen willen Groenlinks nog po
sitioneren als de politieke exponent van een 
tegencultuur. Het is niet langer zo dat 
Groenlinks het bestaande omver wil wer-
pen en een ander maatschappelijk bestel 
hiervoor in de plaats wil stellen. Systeem
kritiek is er nog wel, vooral omdat waarden 
als sociale rechtvaardigheid, ecologische 
duurzaamheid en culturele openheid onvol
doende tot hun recht komen, maar de over
tuiging is dat systeemaanpassingen voldoen
de zijn. Begrippen als markt, concurrentie 
en individuele verantwoordelijkheid wor
den niet langer op basis van ideologische 
vooringenomenheid verworpen. 
De progressieve meerderheidsstrategie is 
niet meer relevant omdat Groenlinks meer 
een eigen gedachtegoed heeft ontwikkeld, 
waardoor zij losser is komen te staan van 
het idee onderdeel uit te maken van een 
grote Rode Familie. Groenlinks is steeds 
meer een eigenstandige programpartij, met 
niet alleen kwantitatieve verschillen ten op
zichte van andere progressieve partijen (al
tijd net iets meer eisen), maar ook kwalita
tieve verschillen. Daar komt bij dat PvdA en 
D66 al lange tijd de progressieve meerder
heidsstrategie hebben verlaten. D66 heeft 
Paars als hoogste politieke ideaal. De PvdA 
probeert steeds meer de oude CDA-rol in 
het centrum van de politiek over te nemen. 
Na de groei van Groenlinks de afgelopen 
jaren rijst de vraag of de partij mee moet re
geren, maar zo algemeen gesteld is die vraag 
niet te beantwoorden. Een partijdebat dat 
uitdraait op een strijd tussen voorstanders 
en tegenstanders is wellicht voor de bui
tenwereld interessant, maar blijft aan de op
pervlakte. Een verkenning van de factoren 
die straks, als de kwestie actueel is, bepa
lend zullen zijn is zinniger. Een discussie 
hierover bereidt de partij voor op beslis
singen waarvoor zij wellicht na de volgende 
verkiezingen komt te staan. 
Op deze pagina's komen in interviews met 
Duco Hellema, Peter van der Veer en Jo
landa Sap de programmatische mogelijkhe
den en onmogelijkheden ruim aan bod. Ik 
zal me hier beperken tot de strategische 
overwegingen. Deze overwegingen betref
fen de bestaande politieke krachtsverhou
dingen, de beeldvorming, behoud van het 
eigen profiel en strategische voor- en nade
len op langere termijn. 
De vorming en het overeind blijven van de 
Rood-Groene coalitie in Duitsland is om 
twee redenen van groot belang. Het mee
regeren van de Duitse Groenen helpt in Ne
derland twijfelaars de psychologische 
drempel over dat regeringsdeelname van 
Groenlinks niet op voorhand uitgesloten 

GroenLinks regeren? 

moet worden. Het is een steuntje in de rug 
voor diegenen die Groenlinks willen posi
tioneren als een mogelijke regeringspartij. 
In termen van machtspolitiek kan niemand 
hier tegen zijn. Het maakt de partij belang
rijker en invloedrijker. Bovendien maakt 
het de partij minder kwetsbaar voor de 
traditionele PvdA-claim in de week voor 
de verkiezingen dat zij vooral toch de 
grootste moeten blijven of worden, omdat 
anders progressief Nederland aan de kant 
staat. Een stem op Groenlinks is niet lan
ger een stem op de oppositie, maar moge
lijk ook een stem op de macht. Daarmee 
vervalt voor een deel van de kiezers een 
argument om op het laatste moment over 
te lopen. 

COMBINATIES 
Het Duitse voorbeeld laat nog iets anders 

zien, namelijk hoe bepalend de politieke 
verhoudingen kunnen zijn. De Duitse 
Groenen konden bijna niets anders doen 
dan aan boord te gaan. Omgekeerd gold dit 
ook voor de SPD. De Duitse verkiezings
strijd draaide eigenlijk maar om een ding: 
het breken met de zestienjarige hegemo
nie van de christen-democraten. Zowel de 
SPD als de Groenen mobiliseerde het elec
toraat op het sentiment van verandering. 
Die verandering kon er komen in maar een 
coalitie: Rood-Groen. De SPD was onge
loofwaardig geweest als besloten was tot 
een Grote Coalitie. Rood en Groen waren 
min of meer tot elkaar veroordeeld door 
de kiezer. Dat verklaart ook waarom de 
Groenen bijna unaniem akkoord gingen. 
Het Nederlandse politieke krachtenveld 
ziet er totaal anders uit. Paars 11 brak en 
werd weer gelijmd - Paars is zijn aantrek
kinskracht kwijt en deze combinatie lijkt 
zijn langste tijd gehad te hebben. 
Wat zijn andere mogelijke regeringscom
binaties? Uitgaande van de huidige getals
verhoudingen niet veel. De VVD zou het 
met het CDA kunnen proberen. Op die 
manier zouden de liberalen hun vele ge
wonnen zetels eindelijk vertaalt zien in een 
premierschap en bovendien de leidende 
partij zijn binnen de coalitie. Het is echter 
nog maar de vraag of deze combinatie een 
meerderheid krijgt. In de peilingen nu reikt 
men tot zo'n 70 zetels. Na de nacht van 
Wiegel is het uitgesloten dat D66 deze 
combinatie een meerderheid wil helpen. 
De PvdA zou alleen verder kunnen met de 
VVD. De sociaal-democraten lijken zich te 
beseffen dat zij dan met D66 en Groen
Links in de oppositie zeer kwetsbaar zijn. 
Een uitwijkmogelijkheid voor de PvdA is 

de Helling -jaargang 12 - nummer 2 - zomer 1999 

een hernieuwde samenwerking met het 
CDA. Deze combinatie kan wellicht reke· 
nen op een nipte meerderheid, maar echt 
lekker is dat niet. D66 zou een dergelijke 
coalitie aan een meerderheid kunnen hel
pen, maar zal gezien de recente crisis een 
hoge prijs voor deelname moeten bedin
gen. Op dit punt komt Groenlinks uit· 
drukkelijk in beeld. De partij is in een com· 
bi natie met het CDA een aantrekkelijke ju· 
nier-partner voor de PvdA. De PvdA zit in 
een dergelijke combinatie mooi in het mid
den en kan verlangens en eisen van CDA 
en Groenlinks in veel gevallen tegen elkaar 
wegstrepen om keurig uit te komen op 
haar eigen program. 
De combinatie van PvdA, D66 en Groen· 
Links lijkt mij illusoir. De kans is klein dat 
deze combinatie een meerderheid krijgt. 
Het doorkruist bovendien de lange termijn 
koers van de sociaal-democratie op het 
electorale midden en het innemen van de 
traditionele machtspositie van het CDA 
Voor het huidige D66 zal deze combinatie 
al snel te links zijn. 
Kortom, meeregeren van Groenlinks is 
getalsmatig alleen aan de orde in een co
alitie met PvdA en CDA. De vraag naar re· 
geringsdeelname kan daarmee voor 
Groenlinks concreter gesteld worden: wil 
de partij deelnemen aan een kabinet met 
CDA en PvdA? 
De omgekeerde vraag, willen CDA en 
PvdA wel met Groenlinks regeren, is net 
zo belangrijk. Het heeft immers weinig zin 
elkaar in de haren te gaan zitten over een 
kwestie die op de keeper beschouwt pure 
theorie is. Welke zaken zullen PvdA en 
CDA afwegen? 
Een dragend idee voor een combinatie van 
PvdA/CDA/Groenlinks is er al. Het ideo· 
logisch bindmiddel van een dergelijk kabi· 
net is de opvatting dat burgers en haar or· 
ganisaties een duidelijker en eigenstandiger 
positie moeten krijgen in het spel tussen 
overheid en markpartijen. Deze coalitie 
kiest voor de samenleving, niet voor de 
markt. Hier leggen de drie partijen wel an· 
dere accenten, waardoor gevaren als neo· 
corporatisme en een verstikkend commu· 
nitarisme waarbij de traditionele midden· 
veld-organisaties hun posities kunnen her· 
stellen, op de loer liggen. Groenlinks zal 
haar visie op het samenspel tussen burgers, 
overheid en markt verder moeten uitwer· 
ken om op die manier tegenwicht te kun· 
nen bieden aan corporatistische reflexen 
van de sociaal- en christen-democratie. 
PvdA en CDA zullen zich zeker afvragen 
wat Groenlinks te bieden heeft aan be· 
stuurskracht. Bij de beantwoording van de· 
ze vraag zal vooral worden gekeken naar 

Vervolg op pagma JO 



Duco Hellema (49) 

'In het verkiezingsprogramma 
van GroenLinks staan veel din
gen die het regeren de moeite 
waard maken. Op sociaal-eco
nomisch gebied en de zorg voor 
de leefomgeving onderscheidt 
de parrij zich duidelijk van an
dere partijen en kan ze iets toe
voegen aan de paarse main

stream van het beleid. Maar juist 
op het terrein van de internatio
nale politiek zie ik niet wat een 
regeringsdeelname van Groen
Links kan toevoegen. 
Het heeft mij de afgelopen we
ken hogelijk verbaasd, hoe ge
makkelijk de Tweede-Kamer
fractie van GroenLinks is mee
gegaan met de strategie van de 
NAVO in Kosovo. Terwijl er 
toch alle aanleiding is daar zeer 
kritische vragen over te stellen. 
Dat geldt trouwens niet alleen 
voor GroenLinks. Ook Joshka 
Fischer, de partijleider van de 
Grünen in Duitsland, voegt zich 
als minister van Buitenlandse 
Zaken bijna moeiteloos in de 
rijen van NAVO-leiders. Heel 
merkwaardig om te zien hoe ge
makkelijk hij nu de rol van poli
ticus van het centrum lijkt te 
spelen. 
De kritiek van GroenLinks is 
vooral van tactische aard. Hoe 
intensief voer je de luchtacties? 

Werkt als hoogleraar geschiedenis van internationale 

betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Was 

jaren lid van 'de partij' waarmee hij vanzelfsprekend de 

CPN bedoelt. Stemt echter sinds begin jaren '80 bij 

landelijke verkiezingen vooral PvdA. 

Moeten er ook grondtroepen 
worden ingezet en zo ja wan
neer? Maar dat zijn twijfels die 
ook bij mensen als Kok en Van 
Aartsen leven. Het zou moeten 
gaan over fundamen telere vra
gen. Lost geweld wel iets op? En 
als je dat denkt, is de NAVO 
daar dan het meest geschikte in
strument voor? In Joegoslavië 
zie je dat een humanitaire mili
taire operatie een apart métier is. 
De NAVO heeft tot nu toe
het is nu mei - voorallaten zien 
dat ze daar niet erg goed in is. 
De NAVO heeft zijn militaire 
mogelijkheden ernstig over
schat. Men kon toch heel goed 
voorspellen dat je met alleen 
luchtacties de Kosovaren niet 
kon beschermen? Waarom heeft 
men de reactie van Milosevic en 
die enorme vluchtelingenstro
men in Kosovo niet voorzien en 
was er in eerste instantie geen 
humanitaire opvang? Ook het 
gemak waarmee GroenLinks het 
passeren van de Verenigde Na
ties en Rusland heeft geaccep
teerd, heeft mij hogelijk ver
baasd. Wat vindt GroenLinks 
tegenwoordig eigenlijk van de 
rol van de Westerse landen in de 
internationale verhoudingen? 
GroenLinks lijkt wat zijn inter
nationale politiek betreft in ver-

warring. Dat is al zo sinds het 
einde van de Koude Oorlog. De 
vroeger zo structurerende Oost
West-tegenstelling is verdwenen. 
Ook de Noord-Zuid-tegenstel
ling is van karakter veranderd. 
Dat links altijd de nationale be
vrijdingsbewegingen steunde, is 
grotendeels weg. De partij is er 
niet in geslaagd daar eigen ant
woorden op te vinden. De dis
cussie daarover bevindt zich in 
een impasse. Nieuwe vragen 
worden nauwelijks gesteld, laat 
staan nieuwe antwoorden gege
ven. Ik zie dat niet alleen terug 
in de opstelling in de Kosovo
crisis. Ook in de Europese-dis
cussie onderscheidt GroenLinks 
zich niet fundamenteel van de 
meeste andere partijen. De par
tij steunt die Europese integratie 
en je hoort niemand meer over 
de Europese Unie zeggen dat het 
een project van het internatio
nale grootkapitaal is. Ook over 
de 'onr-Pronking' van de ont
wikkelingssamenwerking blijft 
de partij stil. 
Ik moet eerlijk toegeven dat ik 
ook niet zo gemakkelijk kan 
aangeven wat GroenLinks voor 
lijn zou moeten kiezen. De tijd 
dat de internationale verhoudin
gen de grote scheidslijnen in de 
Nederlandse politiek markeerde, 

zoals dat halverwege de jaren 
tachtig nog het geval was bij de 
debatten over het plaatsen van 
kruisraketten, is voorbij. Maar 
het zou juist de uitdaging moe
ten zijn naar een eigen nieuwe 
positie te zoeken. In mijn ken
nissenkring twijfelt iedereen 
aan de NAVO-acties. Ze kun
nen dan bij de SP terecht, maar 
dat is om allerlei andere reden 
voor niemand van hen een op
tie. Maar GroenLinks komt 
kennelijk ook niet verder dan 
het inruilen van het vroegere 
tamelijk naïeve wantrouwen te
gen de NAVO tegen een op dit 
moment minstens zo naïef ver
trouwen. 
Vanuit de internationale poli
tiek bezien, zie ik dan ook wei
nig problemen voor Groen
Links om mee te regeren, tege
lijkertijd zie ik geen enkele re
den waarom het zou moeten. 
Er valt op het terrein van de 
buitenlandse politiek voor 
GroenLinks heel weinig te ha
len omdat de partij geen uitge
sproken eigen profiel heeft. Dat 
maakt de vraag, of GroenLinks 
in staat is op dit terrein ge
schikte bewindslieden te leve
ren nogal oninteressant. Ik zie 
heel goed dat het verschil zou 
maken als GroenLinks 

~op het ministerie van Buitenlandse Zaken of zelfs 
Ontwikkelingssamenwerking heeft GroenLinks 

niets te zoeken., 

straks mee zou kunnen regeren. 
Maar dan wel op sociaal of eco
logisch gebied. Op het ministe
rie van Buitenlandse Zaken of 
zelfs Ontwikkelingssamenwer
king heeft de partij op dit mo
ment niets te zoeken.' 
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Koudwatervrees bij de achterban. 
Foto: Angelo Goedemondt 

wat Groenlinks presteert in de grote ste
den. In Utrecht en Rotterdam loopt de sa
menwerking al enkele jaren goed, ondanks 
het feit dat het om brede college's gaat. 
Over het herintreden van Groenlinks in 
het Amsterdamse bestuur, ook in een ta
melijk breed college, zijn anderen tot dus
ver tevreden. Een belangrijk bijkomend 
element zal zijn wie Groenlinks als perso
nen naar voren kan schuiven/ Hebben de
ze mensen aangetoond capabele bestuur
ders te zijn/ 
Behalve naar de eisen van Groenlinks zul
len CDA en PvdA ook kijken naar welke 
kwesties beter geregeld kunnen worden, 
omdat door regeringsdeelname van 
Groenlinks er ook weerstanden in de sa
menleving worden kunnen weggenomen. 
Een verkenning per beleidsterrein laat ik 
achterwege (zie de interviews), maar be
langrijk daarbij is de taxatie die PvdA en 
CDA zullen maken van de ruggengraat van 
Groenlinks. De sterkte van de ruggen
graat hangt nauw samen met de opstelling 
van de Groenlinks-achterban en de even
tuele koudwatervrees die daar bestaat 
voor regeringsdeelname. 
Een verandering van coalitie zal in Neder
land, in tegenstelling tot in Duitsland, nooit 
een breuk met het verleden zijn. Er is 
hoogstens sprake van een koersverlegging. 
En precies dat zal ook terug slaan op de be
sluitvorming binnen Groenlinks zelf. Mee 
doen aan een kabinet dat 'slechts' de koers 
verlegt - zelfs als programmatisch meer 
binnen wordt gehaald dan de Duitse zus
terpartij doet- roept ongetwijfeld veel dis
cussie op. Over de vraag hoe schadelijk 
een dergelijke beeldvorming is zal binnen 
Groenlinks verschillend worden gedacht. 
Beeldvorming is een ongrijpbaar element. 
Een onderhandeld programmatisch ak
koord, inclusief de portefeuille-verdeling, 
is iets wat nog op een overzichtelijke ma
nier gewogen kan worden. Maar het effect 

van meeregeren op de publieke opm1e 
over Groenlinks is onvoorspelbaar en 
daarom al snel een bron voor gelegen
heidsargumentatie. Toch kan er wel iets 
over gezegd worden. 
Voor een uitgesproken partij als Groen
Links is het belangrijk een duidelijk herken
baar profiel te behouden. Het is echter een 
vergissing dat de Groenlinkse bewindslie
den hiervoor vooral verantwoordelijk zijn. 
Zij zijn in de eerste plaats kabinetsleden en 
hun voorstellen zullen altijd een compro
miskarakter hebben. De Groenlinkse be
windslieden zullen niet een zelfde misser 
moeten maken als in Duitsland de Groe
nen-minister Trittin met zijn voor de SPD 
te radicale voorstellen over een Ausstieg uit 
de kernenergie. Door niet binnen het kabi
net te overleggen kon Trittin wel een aar
dige show opvoeren voor zijn eigen ach
terban, maar dit succes sloeg snel om in zijn 
tegendeel toen hij gedwongen werd zijn 
voorstel weer in te trekken. 
In geval van meeregeren zal het de fractie 
in de Tweede Kamer moeten zijn die zorgt 
voor een herkenbaar profiel van de partij. 
De fractie zal het moeten aandurven een 
meer dualistische verhouding aan te gaan 
met het kabinet dan nu gangbaar is voor re
geringsfracties. Dit stelt hoge eisen aan het 
tactisch vermogen van de fractie. Immers, 
enerzijds wil de partij voldoende profiel be
houden, anderzijds wil de partij voldoende 
invloed hebben binnen het kabinet en kan 
men dus niet een soort oppositie binnen de 
regering worden. Het is verstandig de po
litiek leider fractievoorzitter te laten zijn. 
Dit opent bovendien de weg de opvolging 
van Paul Rosenmöller op een verstandige 
manier te regelen. Rosenmöller wordt mi
nister, terwijl de nieuwe politiek leider ook 
een persoonlijk profiel kan opbouwen van
uit de Kamer en de volgende verkiezingen 
met overtuiging de lijst kan trekken. Op pa
pier ziet dit er goed uit, maar de geschie
denissen met Eelco Brinkman en Gerrit-Jan 
Wolffensperger laten zien dat iets derge
lijks ook behoorlijk mis kan gaan. 

POKERSPEL 
Velen vrezen voor de beeldvorming dat 

Groenlinks van alles moet slikken. De me
dia zal hierboven op gaan zitten. Immers de 
pijn is altijd interessanter dan de vreugde. 
De partij heeft dit zelf deels in de hand. Be
palend is hoe men tegen macht aan kijkt. 
Een klimaat waarin elk compromis als een 
verlies ervaren wordt, vergroot het beeld 
van slikken alleen maar uit. Een houding 
waarbij het compromis juist als winst 
wordt gezien, omdat het bestaande altijd in 
meer of mindere mate in jouw richting 
wordt bijgebogen, zorgt voor een minder 
problematische omgang met de macht. Dit 
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laat overigens onverlet dat een compromis 
duidelijk een compromis mag wezen. 
Groenlinks moet niet de sociaal-demo
cratische fout begaan een compromis te , 
gaan verdedigen alsof het haar eigen beleid I 
is. Juist daarom is een eigenstandige posi
tie van de fractie zeer gewenst. 
Bovengenoemde wat onproblematische 
benadering van het compromis en de 
macht klinkt aardig, maar zal niet voor alle 
programmatische punten mogelijk zijn. Er 
zijn kwesties waarin schipperen makkelijk 
is, omdat zaken niet zwart of wit zijn. Cen
tenkwesties zijn hiervan een goed voor
beeld. Een begin maken met de afroming 
van de exorbitante hoge hypotheekrente· 
aftrek mag winst heten, ook als het nog 
maar om een voorzichtig begin gaat. Dat 
ligt echter anders als we het hebben over 
het asielbeleid. In het debat over een ver· 
ruiming of versobering van dit beleid spe
len morele overtuigingen een belangrijke 
rol en liggen zaken snel op scherp door ge
bruik van begrippen als 'goed' en 'fout'. Het 
lijkt mij dat het inhoudelijke debat over 
punten die in ieder geval binnengehaald 
moeten worden en wat de ondergrens is 
van compromissen, zich moet toespitsen 
op dergelijke meer waardengeladen kwes
ties. Het is verstandig dit debat tevoren te 
voeren en het niet op het laatste momem 
te laten aankomen. 
Op lange termijn is er strategisch een hoop 
te winnen voor Groenlinks bij regerings
deelname. Als Groenlinks eenmaal heeft 
meegeregeerd en daar ongeschonden 
doorheen is gekomen, is zij definitief een 
belangrijke machtsfactor in de Nederland
se politiek. Definitieve bezetting van de 
steeds meer ruimte biedende linkerkant 
van het politieke spectrum, als het gevolg 
van het opschuiven van de PvdA naar het 
midden, wordt mogelijk. 
Er is echter ook een hoop te verliezen. 
Toen D66 na de val van het kabinet Van Agt 
11 samen met het CDA bleef zitten, heeft 
men dat bekocht met een verlies van 11 ze
tels. Aan datzelfde kabinet heeft de PvdA 
ook nog slechte herinneringen. De ziekte
wet en een muitende achterban bezorgde 
de PvdA een desastreuze uitslag bij pro
vinciale verkiezingen (derde partij) en na
dat het kabinet eindelijk viel, verdween de 
partij voor acht lange jaren in de oppositie. 
Groenlinks wordt groter en gedwongen 
aan te schuiven bij het pokerspel om de 
macht. De inzet wordt allengs verhoogd. 
De veilige getuigenispositie is niet meer. 
Rien ne va plus! 

Maarten von Poelgeest IS redacteur van c!· 

Hell1ng en gemeenteroodslid von GroenL1n'· 
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Jolanda Sap (1 S) 

'Als je kunt aanschuiven, moet 
je dat doen. Ga maar kijken hoe 
ver je kunt komen. Op lokaal 
niveau is de vraag naar meerege
ren door GroenLinks allang be
antwoord en ik zie niet waarom 
her op landelijk niveau anders 
zou moeten zijn. Het gaat er 
voor GroenLinks immers om 
dat we onze idealen niet alleen 
op papier zetten maar dar je er 
ook in de prakrijk iets mee wilt. 
Het meest voor de hand ligt een 
coalitie met de PvdA en het 
CDA, ook al omdat een coalitie 
met de PvdA en D66 tot in 
lengte van dagen geen meerder
heid zal halen. Al sinds de jaren 
zestig geldt immers dat binnen 
die potentiële coalitie de winst 
van de ene partij ten koste gaat 
van het verlies van de andere. 
In de sfeer van Sociale Zaken 
liggen er voor GroenLinks grote 
kansen. Het mooist zou natuur
lijk zijn als je in zo'n coalitie de 
koppeling-plus zou kunnen bin
nenhalen zodat mensen op mi
nimumniveau iets van hun ach
terstand op de anderen kunnen 
inhalen. Maar de eerlijkheid ge
biedt te zeggen dar dar ook als 
GroenLinks meeregeert niet erg 
kansrijk is. Je zult het dus in al
lerlei verbeteringen voor speci
fieke groepen moeten zoeken. 

Werkt op het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Stemde voor het ontstaan van 

Groenlinks vooral op de PSP. Als lid van de 

economische commissie van Groenlinks betrokken 

bij de doorrekening van het verkiezingsprogramma 

door het Centraal Planbureau. 

Daar valt tegenwoorclig ook met 
het CDA goed over te praten, 
vooral als het om gezinnen met 
kinderen gaat. 
Minstens zo belangrijk is de her
verdeling van zorg en arbeid. 
Ook daarover wordt tegenwoor
dig binnen het CDA positiever 
gedacht dan vroeger. Die partij 
pleit nu ook voor meer kinder
opvang en betere verlofregelin
gen en lijkt serieus na te denken 
over emancipatie binnen het ge
zin. Het grote politieke strijd
punt zit hem niet meer zozeer in 
de wenselijkheid van zulke mo
gelijkheden, maar in de vraag 
hoe zulke regelingen moeten 
worden betaald. Het CDA en 
PvdA kijken wat dat betreft 
vooral naar de sociale partners 
die dat zelf zouden moeten rege
len. 
Voor GroenLinks moet het er 
vooral om gaan dat er meer mo
gelijkheden voor betaald verlof 
komen. Ook mannen en vrou
wen met lagere inkomens moe
ten betaald werk en zorgtaken 
kunnen combineren. Een vol
gende stap kan zijn dat je deel
tijdbanen stimuleert door fullti
me-werk meer te belasten. He
laas leeft de fictie van volledige 
werkgelegenheid, met iedereen 
een voltijdse baan, bij andere 

partijen nog heel sterk. Een ba
sisinkomen is daarom geen reële 
optie. Ik ben daar trouwens zelf 
ook nog niet zo voor, omdat de 
betaalde arbeid op dit moment 
nog steeds veel te ongelijk ver
deeld is. Maar er zijn wel ont
wikkelingen in de goede rich
ting waar een regerend Groen
Links op kan aansluiten. In de 
plannen voor een nieuw belas
tingstelsel zit bijvoorbeeld de 
nieuwe heffingskorting die qua 
vorm dicht in de buurt komt 
van het voetinkomen dat door 
GroenLinks wordt bepleit. 
GroenLinks is in dit soort dis
cussies steeds een paar stappen 
verder dan de rest. Ik vind dan 
ook dat de partij bij eventuele 
regeringsdeelname zonder meer 
het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid moet clai
men. Dat is veel beter dan Fi
nanciën of Economische Zaken. 
Die ministeries vertegenwoordi
gen binnen het kabinet mis
schien wel meer macht, maar het 
is veel moeilijker daar een 
GroenLinks-gezicht te ontwik
kelen. 
De ideeënvoorsprong van 
GroenLinks op sociaal gebied is 
natuurlijk niet zonder risico's als 
je eenmaal meeregeert. Het gaat 
er immers wel om of je daar in 

een regering ook iets van kunt 
waarmaken. De huidige D66-
staatssecretaris van Sociale Za
ken Annelies Verstand, die qua 
ideeën voortvarend bezig is op 
dit terrein, scoort publicitair 
heel slecht, al denk ik dat zij op 
lange termijn meer gelijk krijgt 
dan veel mensen nu willen toe
geven. Voor haar partij geldt nu 
hetzelfde als straks voor Groen
Links: kun je je tegenover je ei
gen achterban zulke vormen 
van uitgesteld succes veroorlo
ven? 

'GroenLinks moet bij eventuele regeringsdeelname 
zonder meer het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid claimen.' 

Voor een regeringspartij is het 
belangrijk dat je het kader op 
tijd meekrijgt. De traditionele 
achterban van GroenLinks ken
merkt zich nog steeds door een 
sterk geloof in de bekende link
se heilige huisjes en allerlei lul
lige stokpaardjes. Zij domine
ren het interne partijleven, op 
partijraden en -congressen. De 
nieuwere aanhang, kiezers maar 
ook mensen die recent lid zijn 
geworden, mijden daarom vaak 
die partij-gremia omdat ze de 
discussies die daar gevoerd wor
den niet zo bijster interessant 
vinden. De partij moet zich af
vragen hoeveel ze wil investeren 
in het behoud van die oude 
partijgangers. Ik zie veel meer 
in nieuwe vormen om de stem
ming in de partij zichtbaar te 
maken, zoals her idee naast of 
in plaats van congressen lcden
referenda te houden.' 
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WB -berichten 
De cliënt aan het roer 
De cliënt aan het roer is de 
titel van een discussienota 
over de modernisering van 
de AWBZ en WVG. Poli
tiek Den Haag is bezig met 
het moderniseren van de 
Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en 
de Wet Voorzieningen Ge
handicapten (WVG). De 
werkgroep Gehandicapten 
GroenLinks helpt de discus
sie een handje en doet in 
deze notitie voorstellen 
voor een brede volksverze
kering voor zorg en het on
der één uitvoeringssysteem 
brengen van de AWBZ, 
WVG, de hulpmiddelen 
uit de Ziekenfondswet en 
de gemeentelijke welzijns
voorzieningen. Om het 
werkelijk participeren van 

mensen met een handicap 
mogelijk te maken is een 
combinatie nodig van een 
landelijke politiek die be
paalt waar recht op is, ge
meenten die als betaalkan
toor optreden en cliënten 
die met een persoonsge
bonden budget zelf bepa
len welke zorg zij willen 
ontvangen en van wie zij 
die willen ontvangen. 

De notitie is een uitgave van 
Gehandicapten GroenLinks 
& Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks Uanny Lagen
dijk en Paul Basset). April, 
1999, 20 pagina's, gratis te 
bestellen bij het partijbu
reau van GroenLinks. 
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waarden - GroenLinks aan het roer -Jeugdbeleid; Michel Houbbal

Bureausecretaris; jeroen Boon. Saskia Kluit en Floris Mooij- Project
medewerkers. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 

Vier regio's verkend 
Nederland is op weg naar de 
Vijfde Nota over de Ruimte
lijke Ordening. Voor Groen
Links aanleiding op opnieuw 
na te denken over haar visie 
op de ruimtelijke ontwikke
ling van Nederland. Voor het 
project de GroenLinks Kaart 
van Nederland hebben vier 
auteurs hun visies op vier re
gio's aan het papier toever
trouwd. In het themanum
mer van het GroenLinks 
Raads- en Statenledenblad 
De Rode Draad schrijft V era 
Daim (Stichting Natuur en 
Milieu) over de toekomst van 
de Randstad als groene me
tropool. Karin van den Berg 
( Statenlid Noord-Brabant) 
laat zien hoe de overdruk aan 

economische activiteiten uit 
de Randstad in de Brabantse 
Stedenregio kan worden op
gevangen. Klaas Wybo van 
der Hoek (ex-Statenlid Gro
ningen) legt een Hogesnel
heidslijn naar Groningen aan 
opdat het Noorden zich 
duurzaam kan omwikkelen. 
Wim de Heer (ex-Statenlid 
Limburg) laat zien hoe rond
om Maastricht, Luik en Aken 
een zelfstandige Euregio aan 
het ontstaan is. 

De 'Regioverkenning voor de 
GroenLinks Kaart van Neder
land' is gratis bij het partij"bu
reau van GroenLinks te bestel
len. 

Lokaal jeugdbeleid 
Op 30 januari organiseerde het Wetenschappelijk Bureau een 
studiedag over lokaal preventief jeugdbeleid. De visie op jeugd
beleid, de regierol van de gemeenre en jeugdparticipatie kwa
men op deze dag aan de orde. Van deze bijeenkomst is een uit
gebreid verslag verschenen. Het bevat alle inleidingen, tips 
voor raadsleden, literatuursuggesties en een stappenplan voor 
jeugdparticipatie. De publicatie Lokaal jeugdbeleid (50 pag.; 
prijs f7,50 incl. porto) is te bestellen bij het partijbureau van 
GroenLinks. 

Progressief migratiebeleid 
Vorig jaar verscheen van het Wetenschappelijk Bureau de 
publicatie Recht op bescherming met voorstellen voor een 
humaan Europees asielbeleid. Op 31 mei j.l. werd een 
vervolg hierop gepresenteerd: Met status: een pleidooi voor 
progressieve Europese migratiepolitiek. GroenLinks be
schouwt de Europese Unie als een immigratieregio en 
hanteert als uitgangspunt dat migratie uit politieke en 
economische motieven onvermijdelijk is. Het politieke 
doel is deze zo beschaafd mogelijk te reguleren. Daartoe 
worden acht voorstellen gedaan, voor o.a. minimumnor
men voor behandeling van asielzoekers, een Europese ont
heemdenregeling, legale arbeidsmigratie, en voorwaarden 
voor legalisatie van illegale migranten. Het voorstel (8 pa
ginàs) is gratis verkrijgbaar bij het partijbureau van 
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DE GENEN VAN 
HET CDA, OF: 

Het CDA weigert de les te leren van twee 

verkiezingsnederlagen: het CDA is slechts 

een middelgrote partij die niet vanzelf

sprekend regeert. Een coalitie met 

Groenlinks en PvdA kan, maar alleen als 

het de moeite waarde is. 

Hoejaap 
leert 

Pieter Gerrit Kroeger 

Vrij snel na het aantreden van het paarse 
kabinet in 1994 voerde de CDA-fractie 
een gesprek met sympathisanten uit de 
wereld van universiteiten en hogescholen. 
Bij alle treurigheid over de zware neder
laag in mei zei een van de deelnemers dat 
er toch reden tot enige monterheid was. 
De herbenoeming van Ritzen en de plan
nen om enorm te snijden in de studie
financiering en het hoger onderwijs moch
ten een zegen voor de oppositie heten. 
'Jullie gaan wat dat betreft fluitend over de 
gang, neem ik aan', werd gezegd. Het Ka
merlid Ad Lansink reageerde furieus. 'Flui
tend over de gang/ Jij schijnt te denken dat 
het leuk is om in de oppositie te zitten. 
Nou dat is helemáál niet leuk!' 
Wat in 1994, in een shocktoestand na 20 
zetels verlies, een probleem leek is vijf jaar 
later nog steeds een onopgelost vraagstuk: 
wat is de rol van het CDA in de oppositie 
en vindt die partij een politiek gezicht dat 
daarbij past/ De labiliteit van het gebroken 
en weer gelijmde Paars-I I lost dat probleem 
niet op. Integendeel, het scherpt slechts de 
noodzaak aan een overtuigende oplossing 
op korte termijn te vinden. 
De hele periode van Paars-I is het CDA be
zig geweest met een soort rouwproces. 
Ontkenning, depressie en stuurloosheid 
wisselden elkaar af. De noodzakelijke nieu
we positiebepaling werd uitgesteld en in 

het alledaagse parlementaire werk leidde 
het tot soms pijnlijke onbeholpenheid. De 
ontgoocheling van de nederlaag bleef de 
partij parten spelen en versterkte de intro
vertie. Traditionele reflexen als een anti
Randstad sentiment en bloedgroepen-den
ken kregen de wind in de rug. De kiezer 
moest dat wel opvallen en liet dat merken: 
in 1998 verloor het CDA opnieuw bij de 
Kamerverkiezingen. Zoals ooit voor het 
Britse wereldrijk gold, geldt voor het CDA 
de analyse van de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson: '/t 
has last an empire but not found a role.' 
Het CDA is een partij die voor een dilem
ma staat, een dilemma dat zij zelf heeft ge
schapen. Toen de partij niet tot de rege
ringscoalitie toetrad werd ervoor gekozen 
voornamelijk op te treden alsof dit een snel 
te herstellen vergissing was. Een opposi
tionele opstelling, waarin het kritisch vol
gen van de daden van bewindslieden - of 
van het gebrek eraan - gekoppeld werd 
aan het voorleggen van alternatieven of ei
genzinnige oplossingsrichtingen, ontbrak. 
Er werd mentaal meegeregeerd. Twee fac
toren speelden daarbij een rol bij. Ten eer
ste peddelde Paars-I soepel mee op de 
stroom van economische bloei. De kabi
netten-Lubbers hadden de basis gelegd 
voor een flexibeler, innovatief Nederland 
en dat gaf de nieuwe coalitie de gelegen-
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heid problemen af te kopen of vooruit te 
schuiven. Het poldermodel werd een in
ternationaal pelgrimsoord voor ideologen 
van The Third Way en het feit dat Paars het 
consensusmodel, belichaamd in de SER en 
dergelijke, bij zijn start had willen afschaf
fen, werd snel weggemoffeld. Paars maak
te de prominente CDA-er Herman Wijf
fels zelfs voorzitter van de SER. Bovendien 
voerde de nieuwe coalitie veel door van 
wat vooral CDA-leider Brinkman als aso
ciale plannen verweten was. Wie herinnert 
zich niet de tranen van Karin Adelmund 
over de paarse WAO-ingrepen/ Sterker 
nog, met de Nabestaandenwet en de pres
tatiebeurs sneden de paarse partijen veel 
dieper in het sociale vangnet dan Brinkman 
ooit had gedurfd of gewild. Het CDA leek 
al met al oppositie te moeten voeren tegen 
het onverwacht succes van zijn eigen plei
dooien en van de effecten van herstelbe
leid onder Lubbers. 
De tweede factor bij het mentaal meere
geren was de nieuwe CDA-leiding. Brink
mans scherpste critici namen het roer 
over: Tineke Lodders in de partijtop, En
neüs Heerma als fractieleider. Heerma was 
een parlementair weinig ervaren bestuur
der uit Amsterdam die sterk de neiging had 
Wim Kok, zijn oud-collega uit Lubbers' 
laatste kabinet, in bescherming te nemen 
tegen het uitgekiende dualisme van Bolke-
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Als GroenLinks met het CDA 

stein. Dit bereikte twee doelen. Kok werd 
ermee geholpen zijn rol van 'rode vlag op 
liberale modderschuit' te spelen en Bolkes
tein kon de ontevreden CDA-kiezers naar 
zich lokken. De defensieve houding van het 
CDA had alleen maar nadelen. Heerma 
raakte er al snel verkrampt door. Wat hij
zelf en de partijleiding pretendeerden met 
die keuze voor mentaal meeregeren stond 
in schrille tegenstelling tot de feitelijke po
sitie van het CDA in het politiek krachten
veld die deze koers veroorzaakte. Die van 
een overbodig gezelschap namelijk. 

FIASCO 
De verkrampte toestand was niet nieuw. Al 

onder Brinkman was deze voelbaar. De 
CDA-top had Brinkman weliswaar aange
wezen als de nieuwe voorman, maar steun
de niet de lijn die hij uitstippelde. De CDA
top hield het afbladderende kabinet Lub
bers-Kok overeind en verhinderde dat een 
alternatief profiel voor het CDA zichtbaar 
werd. Brinkman zwichtte hiervoor en 
kreeg daarna de schuld van de nederlaag. 
Enneüs Heerma overkwam hetzelfde. Ver
lamd door een partijkoers die het CDA 
politiek onzichtbaar maakte, ontbrak hem 
het esprit en de ruimte om zijn fractie over
tuigend gezicht te geven. Ook hij werd on
elegant gewipt. Jaap de Hoop Scheffer 
volgde Heerma op, maar de koersverlam
ming kon ook hij niet doorbreken. De par
tijleiding bleef dezelfde lijn hanteren. Door 
net te doen of het CDA nog steeds mee
regeerde werden pogingen een alternatief 
politiek profiel te ontwikkelen beschouwd 
als afbreuk aan de partijkoers. Af en toe 
stoer een punt opspelen in de oppositie 
kon dit effect maar moeizaam verhullen. 
De Hoop Scheffer zei onlangs dat opposi
tievoeren een christen-democraat niet in 
de genen zit. Een boeiende uitspraak. Hij 
erkent er mee dat zijn huidige rol geen 
tweede, laat staan eerste natuur is voor 
zijn partij, kortom dat het 'aangeleerd ge
drag' is. Maar in plaats van dit als een min
punt te presenteren zou de CDA-voorman 
er goed aan doen het leervermogen van 
zijn mensen aan te wakkeren. 
Het CDA heeft niet echt de consequentie 
getrokken uit zijn politieke positie sinds 
mei 1994. Het leek nauwelijks te beseffen 
dat het geen 'confessionele middenpartij' 
in de oude zin des woords meer is. Vroe
ger kon de KVP zich opstellen als de be
middelaar tussen links en rechts en mocht 
het typisch Nederlandse consensusstreven 
politiek verwezenlijken. Het CDA moet 
die rol niet meer vervullen, die opvatting 
heeft de kiezer duidelijk kenbaar gemaakt. 
Het CDA is een middelgrote partij gewor
den, sinds mei 1998 duidelijk kleiner dan 
VVD en PvdA. Het kan niet meer naar be-

de PvdA aan een 

alternatief wil helpen 

zal het CDA zijn eigen 

filosofie op concrete 

punten met respect 

bejegend willen zien. 

lieven een van die twee aan een effectieve 
Kamermeerderheid helpen. Dán net doen 
of dit laatste niettemin de actuele roeping 
van het CDA is, is niet alleen beledigend 
voor de kiezers maar vooral zinledig en 
overbodig. 
Na de tweede nederlaag in successie van 
mei 1998 en een ternauwernood bedwon
gen opstand van de regionale kaders is in 
het CDA niettemin een wending merkbaar. 
Toen de greep van de partijtop rond Tine
ke Lodders door het electoraal fiasco ver
slapte kwam er ruimte. Bij de Statenverkie
zingen in maart werd het CDA beloond 
waar het een eigen positie koos: in Brabant 
door regiopatriottisme uit te stralen, in 
Zuid Holland door een ideologisch geavan
ceerder anti-paarse opstelling. Biedt dit 
ruimte voor een coherentere koers? We
zenlijk zal daarvoor zijn dat het CDA er
kent dat het in een ander krachtenveld an
ders moet willen opereren. Het moet vrij
willig de pretentie van gemankeerde rege
ringspartij laten varen. De KVP-rol kan het 
CDA laten aan de- in die rol althans - na
tuurlijke opvolger van de partij van Romme 
en Andriessen, de PvdA. Hoe kleurlozer en 
korzeliger deze in die rol wordt, hoe meer 
kansen op profilering. Daarin is het CDA de 
best denkbare bondgenoot van GroenLinks 
geworden. Het is immers electoraal niet 
haar concurrent maar wel haar verwant in 
het politiek opjagen van Kok en de zijnen. 

JAMMEREN 
Welke politieke koers kan dit voor het CDA 

betekenen? Als vanouds worden twee op
ties in de partij bepleit: die van de sociale 
correctie op Paars en die van de vrees voor 
het verval van waarden en normen, van het 
gezin en de middeninkomens. In de kern 
gaat het daarbij om een meer actieve ver
sus een meer passieve interpretatie van de 
christen-democratische filosofie. De Hoop 
Scheffer poogt deze twee lijnen in combi
natie uit te dragen, wat leidt tot optrekken 
met de FNV en GroenLinks en tegelijker
tijd het laten klinken van /aw and order ver
halen. Hij roept zijn partij op meer een 'ac
tiepartij' dichtbij de burgers te worden en 
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dat nota bene in het weekblad Elsevier. Het 
lijkt niet zo coherent maar het is de code· 
taal voor 'neem afscheid van die verouder· 
de, bestuurlijke attitudes van de natuurlijke 
regeerdersclub'. Onhelder is nog waar de· 
ze pogingen in de huidige situatie toe lei· ,_ 
den. Het is mogelijk dat straks 1.icntbaa< r 

wordt dat de onbetaalde rekenin<&en \lal\ 
het paarse beleid en de slechte economi
sche ontwikkeling geen 'sociale correcties· 
zullen toelaten. Althans niet 1.onder dat cle 
middeninkomens zwaar moeten inleveren. 
Dan zou, net als na het kabinet-Den Uyl, 
weleens een centrum-rechtse coalitie na· 
dig kunnen zijn om een decennium 'puin te 
ruimen'. Maar het kan ook anders. 
Voor dit alternatief kan GroenLinks naast : 
het CDA een wezenlijke rol spelen. In 
Zuid-Holland bleek na de Statenverkiezin· 
gen dat hun samenspel een fundamentele 
koerswijziging kan bewerken. Een nieuw 
college van PvdA-CDA-GroenLinks en de 
reformatorische fracties trad daar aan. 
Zo'n fundamentele koerswijziging hangt 
uiteindelijk meer van de positiekeuze van 
GeenLinks af dan van die van het CDA Ga 
maar na: wil GroenLinks de rol van D66 
overnemen in een neo-paarse combinatie, 
dus samen met PvdA en D66 of VVDl Dan 
moet het net als de sociaal-liberalen het 
CDA bewust en blijvend van zich ver
vreemden. Anders dan in Duitsland voor 
Bündnis 90-Grünen is er in ons land geen 
ruimte of meerderheid beschikbaar die 
Rot-Grün oplevert. En wie D66 ziet optre
den zal aarzelen een vergelijkbare positie 
aan GroenLinks aan te bevelen. Wil 
GroenLinks dan toch liever - net als het 
CDA - de paarse combinatie helpen ver
vangen door een nieuwe optie? Dan moet 
het óf de oude zuilen-coalities helpen her· 
stellen, óf nationaal mogelijk maken wat in 
Zuid-Holland blijkt te kunnen. Dat eerste 
ligt niet voor de hand. GroenLinks heeft 
geen belang bij de terugkeer van kabinet
ten zoals die van Lubbers of vader Drees. 
Die Zuid-Hollandse optie vereist dar 
GroenLinks meer dan à la carte openheid 
betracht naar het CDA. In de kern gaat het 
er dan om dat de één ook ideologische op· 
vattingen van de ander als legitiem leert 
aanvaarden. Je hoeft ze niet te delen om ze 
te snappen en wijs te bejegenen. De indruk 
bestaat dat het aan dat soort communica
tie ontbreekt tussen de1.e twee partijen. 
Wat Jan de Koning tien jaar geleden tussen 
CDA en PvdA trachtte te bewerkstelligen 
door gesprekken op de Rotterdamse werk
kamer van Bram Peper getuigde van een in
zicht dat nog steeds navo/ging verdient. 
De koers van sociale correctie op het 
paars beleid is voor het CDA pas echt in· 
teressant als het in een daar op gerichte 
coalitie voldoende christen-democratische 
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eigenheid kan inbrengen en herkennen. 
Het is immers nauwelijks attractief om de 
sociale blunders van de PvdA een tijdje 
weg te mogen poetsen om vervolgens 
door die partij ingeruild te worden door de 
VVD. Regeren moet iets herkenbaars op
leveren. Dus als Groenlinks met het CDA 

de PvdA aan een alternatief wil helpen zal 
het CDA zijn eigen filosofie op concrete 
punten met respect bejegend willen zien. 
Aan de CDA-top de taak de punten te ex
pliciteren waaraan dit respect gemeten kan 
worden. Dat moet nu op korte termijn. 
Schaalverkleining bij onderwijs en zorg/ 
Herleving van een pluriform, non-com
mercieel mediabestel/ Intrekking van de 
Nabestaandenwet/ Forse verhoging van de 
kinderbijslag desnoods, conform het beleid 
van Rot-Grün in Duitsland/ Het CDA zal 
zijn concrete herkenbaarheidpunten moe
ten formuleren op een manier die past bij 
zijn politieke positie en bij de potentiële 
partners die voor de sociale correctie op 
paars geloofwaardig kunnen zijn. 
Om vanuit het CDA van tevoren al de na
druk te leggen op mogelijke micro-ethi
sche pijnpunten in zo nieuwe coalitie is dan 
niet erg zinvol. Dat D66 daags na de val van 
Paars begon te jammeren over de mogelij
ke teloorgang van het homohuwelijk was 
een al te doorzichtige tactiek om de PvdA 
voor het CDA te waarschuwen. Daar 
moet het CDA niet in trappen. D66 had dit 
moeten bedenken toen zij zo hoog van de 
toren blies over het gecastreerd referen
dumvoorsteL Dat er op punten als het ho
mohuwelijk een libertijnse meerderheid in 
ons land is zou ook voor het CDA een feit 
moeten zijn. Het CDA doet er in zijn hui
dige positie niet verstandig aan het soort 
enenderhandelbare eisen vooraf te stellen 
waar de PvdA nogal eens in grossierde. 
Vrijblijvende algemeenheden of visies die 
inhoudelijke samenwerking met aspirant
partners vooraf onhaalbaar maken, kunnen 
nu niet erg serieus genomen worden. Wat 
de1.e noodzaak tot explicitering betreft 
verschilt het CDA weinig van Groenlinks. 
Ook Groenlinks zal dit moeten doen en 
vervolgens met haar aspirant-partners die 
punten van herkenning moeten verkennen. 
Regeren doe je alleen als dat de moeite 
waard is en onduidelijkheid daarover 
draagt niet bij aan de groei van vertrouwen. 
Kan regeren niet voldoende de moeite 
waard worden gemaakt, tja, dan fluit je ge
woon op de gang. Tot de dag dat de kiezer 
het alsnog de moeite waard maakt. 

P G. Kroeg er rs beiercismedewerker von de 

HBO-rood. en schreef samen mei joop Stom 

het boek 'De rogge stoot er dun brr mocht 

en vervol van het CDA 1974-1998' dot erncl 

vorrg )OOr verscheen bu Bolons. 

Ik bevond mij eerder dit voorjaar aan 

dek van een plezierboot op de Rijn bij 

Bonn. Ik kan u geruststellen, ik ben niet 

vroegtijdig aan de met mierzoete wijn 

besprenkelde bejaardenreisjes begonnen. 

Het boottochtje maakte onderdeel uit 

van een conferentie bij de Duitse Grünen 

over de Europese verkiezingen. Het was 

een mei-avond uit duizenden. In mijn 

hoofd ondertitelden de beginregels van 

Frische Fahrtvan de romantische dichter 

Joseph von Eichendorff het panorama: 

'Laue !u ft kommt blau gejlossen, 
Frühling, frühling sol! es sein!' 

Ik stond aan de reling met enige grüne

collega's die eerder blijk gaven van frisse 

tegenzin. Zij moeten binnenkort van het 

gemoedelijke Bonn naar de hectische 

bouwput Berlijn verhuizen. Het lijkt me 

symbolisch voor de politieke positie van 

hun partij. Wat moet een partij die groot 

is geworden door politiek te maken van 

het Waldsterben, plots in de 

schijnwerpers van de wereldpolitiek? 

De Duitse reus is de grote geopolitieke 

arena ingeduwd en de Grünen hangen 

tegenspartelend aan z'n laarzen. Met 

hoeveel emoties dat gepaard gaat bleek 

een week na het Rijnreisje op hun 

speciale partijcongres over de Kosovo

crisis. Joschka Fischers trommelvlies liep 

collateral damage op door een 

pacifistische bom. Hij had zijn oren 

evenwel niet nodig om zijn innerlijke 

stem tot orkaankracht te laten 

versterken. Hij schreeuwde zijn 

criticasters toe: 'Hier staat een 

oorlogshitser en de heer Milosevic wordt 

door jullie voorgedragen voor de 

Nobelprijs voor de vrede. Waarom 

weigeren jullie elke discussie?' 

De romantiek heeft in Duitsland niet 

alleen Weltschmerz opgeleverd maar 

zoals blijkt ook veel Sturm und Drang. 

Het is allemaal op - en wie weet ook 

over- het randje van de demagogie. Zo 

mag van mij Auschwitz er buiten blijven. 

Maar het levert wel prachtig politiek 

drama op en de kwestie is het waard. 

Ik zie het Paul Rosenmöller echter nog 

niet gebeuren. Hier blijven voor- en 

tegenstanders op een partijraad ernstig 

en beschaafd conserveren. Geen 

Wagneriaanse paukenroffel maar de 

omfloerste trom. Waar in Duitsland 

ieder zichzelf respecterende schrijver fel 
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stelling betrekt, grijpen ze in Nederland 

alleen de pen om uit te leggen waarom ze 

eigenlijk liever geen mening hebben. 

Misschien komt het, omdat de 

romantiek in de negentiende eeuw aan 

ons land van dominees en kooplui 

voorbij is gegaan. Jezelf tot middelpunt 

van het heelal verklaren, het past hier 

niet. 

En als we dan eindelijk zelf een politiek 

drama hebben waarbij de regering 

sneeft, dan blijft het amateurtoneel 

tussen de schuifdeuren. Zelfs de kwestie 

zelf is beschimmeld: een oude 

conservatief die geen afscheid kan 

nemen van zijn rancune tegen the sixties 

vloert de partij die zich angstvallig blijft 

vastklampen aan het wrakhout uit die 

tijd. Zo bleek in de nacht, waarin Wiegel 

in de deftige salon van de Senaat als 

huisspook optrad. Hij was aan het 

verhuizen en had bij het inpakken van de 

dozen nog een versleten principe 

ontdekt. Het retorisch genot van dit 

zoutloze melodrama bleef beperkt tot 

het woord 'tegen', een hakkelende 

minister van Binnenlandse Zaken die 

voortdurend zijn eigen naam verder 

ontkracht en een premier die als een 

begripvolle ouderling de afvallige 

schapen over de bol aait. Drie dagen 

later komt hij nog niet verder dan het 

oordeel 'kwestieus'. Wat onder de loep 

van de pers van deze Lage landen van de 

weeromstuit tot een ongehoorde 

krachtterm wordt gebombardeerd. Alles 

spreekt hier met de zachte c van coalitie 

en compromis, als de dood zo bang voor 

de pregnante p van passie en polarisatie. 

Terwijl politiek toch ook de kunst is van 

het uitvergroten van relevante 

verschillen en niet van het kleineren 

daarvan. Vervolgens kon een groot 

progressief ochtendblad met het haar 

kenmerkende cynische nihilisme de 

volgende ochtend koppen: 'Verkiezingen 

gaan nergens over'. Het mediapolitieke 

complex verwordt zo vanzelf tot een 

hermetisch gesloten circuit waar geen 

mens meer toegang toe heeft. 

Zo zakken journaille en politieke elite 

steeds verder de rivier af en zonder in de 

gaten te hebben hoe unheimlich de 

oevers worden. 

Hans Schoen 
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agressie en criminaliteit: burgers willen niet langer een ongeconditioneerde vrijheid, 

men wil 'veilige vrijheid'. Hoogste tijd voor een pragmatisch moralisme. 

Hans Bouteliier 

Het heeft even geduurd, maar ook bij 
Groenlinks is de discussie over de mora
liteit van de samenleving geopend. De Hel
ling pakte dit voorjaar uit met een stevig 
themanummer over moraal en fatsoen (nr. 
1-1999), en liet een keur van deskundigen 
aan het woord om de betekenis van deze 
begrippen te onderzoeken. Beter laat dan 
nooit, is men geneigd te zeggen. CDA, 
VVD, PvdA (in die volgorde) en ook D66 
('de verloedering van de grote steden', vol
gens Van Boxtel) gingen haar immers voor. 
Links Nederland heeft het moeilijk met het 
thema, zo blijkt ook uit dit Helling-num
mer. Dat is eigenlijk vreemd, want de link
se beweging is altijd door-en-door mora
listisch geweest. Het socialisme- en het fe
minisme - hebben van oudsher ideeën ge
had over solidariteit, de nieuwe mens, en 
hetgoede leven. Men bond de strijd aan te
gen de alcohol, propageerde de vorming 
door natuur en cultuur en zocht naar nieu
we vormen van gemeenschapsleven, die 
niet werden gedomineerd door de uitwas
sen van het kapitalisme. 
Vanaf de jaren zestig echter werd de mo-

raliserende cultuurpolitiek van de linkse 
beweging vervangen door veelal eng-gede
finieerd sociaal-economisch activisme. Ik 
heb me er altijd over verbaasd hoe linkse 
activisten in de jaren zeventig hun vreug
deloze CPN-lidmaatschap konden verbin
den met een libertaire moraal. Alleen mi
lieu-activisten en feministen formuleerden 
morele posities, maar deden dat meestal in 
over-gepolitiseerde termen. Praten over 
moraal was onder linkse intellectuelen la
chen geblazen. De breuk van de linkse be
weging met het eigen morele erfgoed is al 
met al waarschijnlijk groter geweest dan bij 
welke andere politieke stroming dan ook 
Het is jammer dat De Helling in het thema
nummer niet ook een vorm van zelfonder
zoek heeft gepleegd, teneinde de eigen, 
wellicht sluimerende, morele motieven te 
achterhalen. 
Het themanummer geeft een goed inzicht 
in de huidige stand van zaken in de discus
sie, maar biedt uiteindelijk weinig richting 
voor een oplossing van de crisis in de pu
blieke moraal. Paul Schnabel (directeur van 
het SCP) wijst erop dat de toename van 
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vrijheid en gelijkheid ten koste is gegaan 
van de broederschap. In plaats van de vaar
digheid om je te verplaatsen in de ander 
kiest men in de dagelijkse omgang voor een 
'vernederingsstrategie' ten opzichte van de 
ander. Er is behoefte aan nieuwe fatsoens
normen, maar het ontbreekt volgens hem 
aan de criteria om deze te formuleren. 
Toch is hij van mening dat er in de Neder
landse samenleving geen grote verschillen 
zijn in de opvattingen over de moraal. 1-\e
laas komt hij er niet toe om die gemeen
schappelijkheid te formuleren. 
Schnabels pragmatische benadering van de 
moraliteit in de alledaagse omgang, wordt 
gevolgd door een wat zwaarwichtiger ana
lyse van Cas Wouters. Deze signaleert een 
'verlangen naar de geborgenheid van een 
grote sterke wij-groep', getuige de Diana
rouw en de demonstratie tegen zinloos ge
weld in Gorinchem. Dit verlangen naar ge
borgenheid komt voort uit de ondoor
zichtigheid van een 'ingepakte democratie'. 
Men heeft onvoldoende zicht op de be
sluitvorming en verantwoordelijkheden en 
dat levert een gevoel van bedreiging op. De 
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Links heeft het altijd moeilijk 

massa heeft daarom behoefte aan nieuwe 
vijanden, en vindt deze in criminelen en al
lochtonen. En hij vervolgt: 'Nee, ik ben niet 
bang dat velen bij wijze van spreken weer 
bruine hemden en grote laarzen zullen 
gaan dragen. Maar wat de roep om meer 
fatsoen allemaal aankleeft, geeft wel te 
denken over het gehalte en de grenzen van 
onze democratie.' 
Wouters vervalt hier naar mijn mening in 
de fout van oud 'nieuw links', waarbij het 
signaleren van problemen erger wordt ge
vonden dan het probleem zelf. Bovendien 
slaat hij de plank mis. Het verlangen naar 
de geborgenheid van de massa lijkt heel 
wat ouder te zijn dan de tijd waarin de de
mocratie werd ingepakt. De begrafenis van 
RudolfValentino, om maar een willekeurig 
voorbeeld te noemen, bracht in de jaren 
dertig tienduizenden mensen op de been. 
Intussen is er in Nederland nauwelijks 
sprake van extreem nationalisme of harde 
repressie. Het tegendeel lijkt eerder het 
geval te zijn. In diverse beleidsanalyses 
wordt juist een overdaad aan integratie
projecten voor allochtone jongeren ge
constateerd. En voor een harde sanctie 
moet je heel wat op de kerfstok hebben; 
voor dat het zover is zijn er heel wat al
ternatieven beproefd. Als er al sprake is 
van een verharding van het klimaat dan gaat 
deze op zijn minst gepaard met enorme in
vesteringen in humane reacties op pro
bleemgedrag. Dat deze niet altijd even suc
cesvol zijn, doet hier niet ter zake. 
Pieter Pekelharing zoekt het in de religie, 
en dan meer in het bijzonder in het besef 
dat bepaalde waarden absoluut zijn. Religie 
vormde niet een verdoving tegen de pijn 
(opium voor het volk), maar gaf hoop bij 
gevoelens van marginaliteit en overbodig
heid. We moeten op zoek naar een religie 
zonder Godsbegrip; hij doet zelfs een ver
twijfelde oproep aan GroenLinks om de 
hoop en de verbeelding opnieuw aan te 
spreken. Zijn herwaardering van 'de hoop' 
is interessant, maar via welke thema's de
ze weer zou kunnen opbloeien, laat hij he
/aas in het midden. Gabriël van den Brink 
wijst er tenslotte op dat opvoeden er niet 
eenvoudiger op is geworden door veran
derde gezagsverhoudingen, een verschui
ving van traditionele naar sociologische 
normen en de individualisering van de op
voeding. Er is geen probleem met de op
voeding, maar in de publieke moraal. Tja, 
dat was nu net het thema van deze Helling
special. De prachtige stukjes over God, Sa
de en Nietzsche van Ger Groot daargela
ten, biedt het themanummer weinig aan
knopingspunten om het moraaldebat ver
der op weg te helpen. Dat komt omdat 
naar mijn mening, behalve het eigen linkse 
morele erfgoed, nog een ander thema ont-

gehad met de 'slecht

heid' van mensen 

breekt of slechts terloops wordt aange
stipt. Laat ik dit thema voor het gemak 
maar even aanduiden met 'het kwaad'. 

WEERZINWEKKEND 
Links heeft het altijd moeilijk gehad met de 

'slechtheid' van mensen. Deze staat voor 
haar gelijk aan onrechtvaardige slechte so
ciale structuren, oftewel ongelijkheid. 
Slechts heel geleidelijk begint het door te 
dringen dat deze gelijkstelling een onte
rechte vorm van reductionisme is. Herman 
Franke schreef begin vorig jaar in De Groe
ne Amsterdammer een intrigerend opstel 
onder de titel Links! Hij beleed daarin on
verkort trouw aan zijn linkse idealen van 
weleer. Hij had zi~h eigenlijk maar in een 
ding vergist: de mens bleek veel slechter te 
zijn dan hij altijd had gedacht. Ik denk dat 
Franke hiermee de spijker op zijn kop slaat. 
Het nieuw-links van de jaren zestig en ze
ventig is op zijn minst één illusie armer: de 
menselijke natuur is weerbarstiger dan 
men dacht of hoopte. De Pools-Engelse fi
losoof Zygmunt Bauman typeert de huidi
ge postmoderne cultuur niet voor niets als 
'moderniteit zonder illusies'. Voor links is 
dat eigenlijk een onverdraaglijke situatie. 
Het emancipatie-ideaal heeft niet de ver
hoopte betere wereld voorgebracht, maar 
links blijft vertwijfeld zoeken naar een 
nieuwe vorm van 'hoop en verbeelding'. 
De moraal bleek echter haar eigen dyna
miek te kennen en sloeg een weg in, waar
bij zelfs de meest rechtgeaarde libertijn 
zich achter de oren krabt. Weerzinwek
kende porno, alledaagse gewelddadigheid 
en brute omgangsvormen kwamen juist op 
in een tijd dat - aldus Schnabel - vrijheid 
en gelijkheid gemeengoed werden. 
De roep om moraal en fatsoen wordt te
weeggebracht door de ontsteltenis over 
de agressie, het geweld en de criminaliteit 
in het zich als succesvol afficherende pol
dermodel. In de verwerking van deze con
statering moet de linkse beweging twee 
stappen zetten in één keer. Zij moet er
kennen dat de moraal een wereld op zich
zelf vertegenwoordigt, die slechts zeer in
direct verbonden is aan de sociaal-econo
mische verhoudingen. En ze moet de ter
men vinden om deze keerzijde van 'het 
goede' op een zinvolle wijze te thematise
ren. De opvattingen over het kwade lagen 
als het ware verscholen achter de linkse il
lusie van de betere wereld. Maar zij zijn 
niet langer vanzelfsprekend onderdeel van 
'het grote verhaal' van het socialisme. Voor 
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de disciplinerende werking die uitging van 
het socialistische ideaal moet een ander 
motiefworden gevonden. Hoewel er bij de 
huidige dominantie van het marktdenken 
alle reden is om vast te houden aan de so
ciaal-economische thema's, leveren deze 
niet langer de normatieve argumentatie op 
om de omgang tussen burgers te 'regelen'. 
Beschaafde verhoudingen tussen mensen 
zijn een hachelijke en precaire aangelegen
heid. In gunstige omstandigheden komen 
ze mee met gemeenschappelijk gedeelde 
verhalen over hoop, liefde, het goede leven 
en de nieuwe mens. Deze optimale situatie 
ligt hoogstwaarschijnlijk ver van ons ver
wijderd. In de eerste plaats is de samenle
ving te gefragmenteerd om tot een ge
meenschappelijke hoop te komen. Daar
enboven zie ik weinig substantiële bewe
ging in die richting - en voor zover die 
wordt gepretendeerd, bijvoorbeeld in de 
New Age-stromingen, vind ik het geen 
wenkend perspectief. Vooralsnog lijkt een 
meer pragmatische benadering van het 
probleem wenselijker en reëler. Deze ligt 
dichterbij dan vaak wordt gedacht. In mijn 
interpretatie van 'Gorinchem' stond daar 
niet een massa op zoek naar geborgenheid, 
maar waren het individuen die elkaar en 
anderen lieten weten dat zij bij voorkeur 
niet worden afgeschoten op een avondje 
uit. Hier klonk geen op zichzelf staande 
roep om een 'grote sterke wij-groep', 
maar een gedeeld verlangen naar meer vei
ligheid. Hier liepen inderdaad geen bruine 
hemden met grote laarzen, maar was spra
ke van solidariteit naar aanleiding van (zin
loos) slachtofferschap. 

BUURTVADERS 
Het is mijn stellige overtuiging dat in de hui

dige discussie over moraal en fatsoen niet 
de vrijheid op zichzelf ter discussie wordt 
gesteld, maar de condities waaronder de
ze beleefd kan worden. De burgers in de 
heftige jaren negentig willen niet langer een 
ongeconditioneerde vrijheid, men wil veili
ge vrijheid. Daarin schuilt de gemeenschap
pelijkheid die ook Schnabel meent te kun
nen onderkennen. Men wil onbedreigd 
over straat kunnen lopen, de kinderen op 
een veilige school weten, een redelijk con
tact met de buren hebben, en zonder ME
escorte naar het voetballen kunnen gaan. 
Het is het verlangen naar zekerheid in het 
publieke domein, teneinde de verworven 
vrijheid uitbundig te kunnen vieren. De dis
cussie over postmoderne moraliteit gaat 
over de afstand tussen maximale vrijheid 
en noodzakelijke disciplinering. Zij zou zich 
bij voorkeur moeten concentreren op de 
'beschavingsbuffer' die nodig is tussen op
timale zelfontplooiing en minimale zelfcon
trole. 
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Naar mijn mening vormt de onderkenning 
van de behoefte aan veiligheid de basis van 
de discussie over moraal en fatsoen. Deze 
wordt daarmee niet alleen realistischer, 
maar ook praktischer. Het morele relati
visme van de jaren zestig en zeventig wordt 
geamendeerd door de (door links onder
schatte) behoefte aan zekerheid. Welke 
condities achten we noodzakelijk om veili
ge vrijheid te kunnen beleven? Welke mi
nimale eisen stellen we aan de opvoeding, 
aan de schoolsituatie, aan het uitgaansle
ven? Welke grenzen stellen we aan de ge
weids- en pornocultuur? Dergelijke vraag
stukken geven naar mijn mening meer rich
ting aan de discussie dan de algemene vraag 
naar moraal, fatsoen, hoop en verbeelding. 
Inmiddels zien we tal van initiatieven die de 
voornoemde beschavingsbuffer kunnen 
vormgeven. Deze lopen uiteen van spon
tane burgeracties (Marokkaanse buurtva
ders die hun jongens op straat aanspreken 
op hun gedrag) tot meer institutionele vor
men (wijkgerichte preventie, de brede 
school, opvoedingsondersteuning). Dit 
soort initiatieven verdienen in het kader 
van de discussie over 'moraal en fatsoen' 
alle aandacht en steun. Het gaat hierbij im
mers om alledaagse, lokale vormen van 
normativiteit, waarmee over het algemeen 
direct wordt aangesloten bij de leefom
standigheden van burgers. De discussie 
over moraal en fatsoen dient naar mijn me
ning te resulteren in pragmatisch moralis
me dat zich kan vestigen tussen 'het geweld 
van de straat' en 'het geweld van de staat'. 
Het postmoderne tijdperk beweegt zich 
tussen ontplooiing en bescherming, tussen 
vrijheid en (zelf)controle, tussen vitaliteit 
en veiligheid. 
De overheid c.q. de politiek zal in de vorm
geving van een geconditioneerde zelfbepa
ling een nadrukkelijke rol moeten spelen. 
De angst om daarbij voor zedenmeester te 
worden uitgemaakt, zal het daarbij afleggen 
tegen de roep om een veiliger leefwereld. 
Het is van het grootste belang ook in in
tellectuele zin verder te komen, opdat de 
praktijken van zorg, welzijn, politie en jus
titie beter gestuurd kunnen worden. Na de 
stadsvernieuwing en de sociale vernieu
wing is de tijd aangebroken voor een nor
matief geïnspireerde vernieuwing. De be
hoefte aan sociale veiligheid legt als het wa
re een bodem in deze ontwikkeling, waar
op nu ook door Groenlinks enige voor
zichtige stappen zijn gezet. 

38 

Hans Boutell1er is als bele1dscoörd1notor 

werkzoom ofJ het m1nistene 

van just1tlc. en tevens vcrbonden 

aan de afdelmg Strafrecht en 

Cnminolog1e van de VnJe Umvers1te1t 
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Van alle politieke partijen die pal achter 

de NAVO gingen staan om de Kosovaren 

te helpen, was GroenLinks nog het 

aandoenlijkst. Vooral omdat allerlei 

types die hun halve leven met een 

gebroken geweertje hadden gelopen zo 

intens afscheid namen van hun oude 

ban-de-bom-idealen. Stel je voor dat 

Nederland in de jaren zeventig en tachtig 

dermate in de greep van hun beweging 

was geraakt dat de Tweede Kamer het 

besluit had genomen de NAVO vaarwel 

te zeggen en ons leger op te doeken. Dan 

hadden onze voormalige pacifisten toch 

lelijk met de handen in het haar gezeten 

met hun wanhopige verlangen Iets Te 

Doen om het vermoorden, verdrijven en 

verkrachten van Kosovo-Albanezen te 

stoppen. 

Natuurlijk hadden de GroenLinksers die 

voor de bommen op Belgrado waren het 

morele gelijk aan hun kant. In ieder 

geval overtuigden ze meer dan het 

handjevol gekken dat tijdens een 

emotionele partij-bijeenkomst hun anti

NAVO-gevoelens zozeer de vrije loop 

lieten dat ze Milosevic zowat 

afschilderden als vrijheidsstrijder tegen 

het Amerikaanse imperialisme. Ook 

sceptici zoals ik zaten met hun mond vol 

tanden als gevraagd werd wat dan het 

alternatief was voor operatie Allied Force. 

'Liever doormodderen dan indirect een 
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nog grotere humanitaire ramp 

veroorzaken,' was geen antwoord dat ons 

verlangen naar Daadkracht bevredigde. 

Achteraf weten we dat het NAVO-

optreden waarschijnlijk meer kwaad dan 1 

goed heeft gedaan, maar op dat moment 

vonden we bijna allemaal dat de wereld 

in het algemeen en ons land in het 

bijzonder niet nóg een keer machteloos 

moest toekijken hoe er in Europa etnisch 

gezuiverd werd. Srebrenica ligt ons nog 

altijd zwaar op de maag. Bovendien werd 

::::;,~~::::::::~~:::~:~=~~,:· ~ 
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Europese joden een kleine zestig jaar 

geleden overkwam. En wie had achteraf 

niet alle middelen willen inzetten om 

Auschwitz buiten bedrijf te stellen? 

Echt verrassend was het dus niet dat 

GroenLinks in het pro-NAVO-kamp 

terechtkwam. Wat mij wel verbaasde was 

het blinde vertrouwen dat men leek te 

hebben in de slimme wapens van onze 

NAVO-generaals. Naast het openlijke 

interne geworstel met operatie Allied 

Force, waren de GroenLinksers dáárin 

nog het aandoenlijkst. Terwijl je juist bij 

die partij enig weldenkend wantrouwen 

zou verwachten als de wapens spreken. 

Het had er veel van weg dat men zich 

écht niet realiseerde wat die Fl6's 

uiteindelijk allemaal zouden meenemen 

onder de noemer 'militaire doelen' en dat 

daarbij ook burgerslachtoffers zouden 

vallen. Net zoals de meeste Nederlanden 

leefden de pro-NAVO-GroenLinksers in 
de illusie dat je met geavanceerde 

technieken oorlog kan voeren met 

behoud van schone handen. En dat 

militair ingrijpen democratisch gestuurd 

kan worden door telkens weer 

karoervragen te stellen als er in Servië of 

Kosovo iets getroffen wordt wat jou niet 

zint. 

Het wordt tijd dat de gelederen van 

GroenLinks worden versterkt met een 

paar door de wol geverfde generaals 

buiten dienst. 

Marja Vuijsje 
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Bij beleidsmakers is de wijk ongekend populair. Daar liggen de problemen en daar 

liggen dus ook de oplossingen. Jan Willem Duyvendak tempert de hooggespannen 

verwachtingen. V A N DE WIJK 
Jan Willem Duyvendak 

De wijkgedachte is in Nederland onder be
leidsmakers in korte tijd razend populair 
geworden. Beter gezegd: wéér razend 
populair geworden. Want de tijden mogen 
dan postmodern zijn, de focus op de buurt 
is buitengewoon vertrouwd, zo niet ou
derwets. Zo lezen we in De wijkgedachte 
van W.F. Geyl, een artikel uit het tijdschrift 
Bestuurswetenschappen van september 
1947: ' ... de toenemende centralisatie van 
macht, de groeiende bureaucratie en het 
daarmee samenhangende gevoel dat de ge
wone burger hoe langer hoe minder wer
kelijke medezeggenschap heeft over het 
regelen van gemeenschapszaken, heeft de 
geesten ontvankelijk gemaakt voor de 
wijkgedachte. ( ... ) Reeds langer dan van
daag is de oplossing die de wijkgedachte 
biedt, aan enkelen bekend, maar pas nu is 
hij doorgedrongen, enerzijds door de ver
spreiding van de idee, anderzijds door het 
met de jaren ernstiger worden van de om
standigheden die deze hervormingen 
noodzakelijk maken. Wij hebben nu een 

punt bereikt, dat men deze wijkgedachte 
wil verwezenlijken; de openbare mening is 
zo ver gekomen, dat er tot daden overge
gaan wordt.' 
Er was in het verleden overigens niet al

leen veel enthousiasme voor de wijkge
dachte; ook toen viel er al kritiek te belui
steren. Zo schreef de jonge socioloog Van 
Doorn in de Prae-adviezen voor het Congres 
over Sociale Samenhangen in Nieuwe Stads
wijken (gehouden op 17 december 1955 te 
Amsterdam) een opstel getiteld: Wijk en 
Stad: reële integratie kaders?. Hij beant
woordde deze vraag overwegend negatief: 
'Een van de bezwaren tegen de vele be
schouwingen over wijkgedachte en wij
kopbouw is de vage, ietwat romantisch ge
kleurde of ideologisch vertekende opvat
tingen over de integratie der bewoners in 
het wij kleven. Als tegenstuk van het schrik
beeld van de "atomiserende", "ontwortel
de", "vereenzamende" grootstad para
deert het ideaal van de ware wijk-"ge
meenschap", met alle geladenheid die de 
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term eigen is. ( ... ) Reeds de sociale hete
rogeniteit der nieuwe wijken - en van tal
loze oudere- maakt een eventuele min of 
meer totale organisatie van het wijkleven 
bij voorbaat illusoir. ( ... ) Wij stellen uit
drukkelijk, dat ook volgens ons de moder
ne stadswijk belangrijke functies kan heb
ben. Deze zijn echter niet te vinden door 
het construeren van een ideaal gemeen
schapsleven, maar door, uitgaande van be
paalde idealen, aansluiting te zoeken bij 
reële mogelijkheden, die in de wijksamen
leving besloten liggen'. 
Dit laatste nu lijkt me een wijs motto voor 
dit artikel waarin ik wil analyseren hoe ade
quaat de hooggespannen verwachtingen 
met betrekking tot de wijkaanpak zijn. 
Hierbij zullen de beperkingen van de wijk
aanpak ruimschoots aan de ordE' komen. 
Dat is nodig omdat er in het beleid een 
eenzijdige territoriale fixatie dreigt op te 
treden. Maar dit artikel wordt geen wijk
bashing want de herontdekking van de wijk 
heeft ook goede kanten, al was het maar 
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omdat de moderne stedeling bepaald niet 
foot/oose is geworden. De wijkaanpak mag 
dan mythische vormen hebben aangeno
men, postmoderne wetenschappers on
derschatten op hun beurt het belang van 
plek en plaats. 

I. DE MYTHE VAN 
'DE' WIJKAANPAK

1 

Politiek Nederland lijkt werkelijk aandacht 
te krijgen voor de onderkant van de sa
menleving. In de discussies over de nood
zaak van sociaal beleid mogen bepaalde 
wijken in de grote( re) steden zich in grote 
aandacht verheugen. Vanuit talrijke minis
teries worden er programma's opgetuigd 
om aan die 'problematische' wijken iets te 
doen of om gemeentebesturen te helpen 
bij het aanpakken van de problemen. 
Een gebiedsgerichte benadering zou een 
integrale aanpak mogelijk moeten maken. 
Die aanpak zien we in heel wat steden ook 
van de grond komen. Talloos zijn de over
leggen en samenwerkingsverbanden tus
sen bewonersorganisaties, woningcorpo
raties, politie, opbouwwerk, onderwijs, 
scholen en gemeente. Maar even talloos 
zijn ook de problemen die zich hierbij 
voordoen omdat onder de wijkaanpak 
vaak heel verschillende bedoelingen schuil
gaan (klantvriendelijkheid, democratise
ring, probleem-aanpak, probleem-preven
tie) die mede maken dat er onder 'de wijk' 
iets heel verschillends wordt verstaan. 
Over welke schaal hebben we het eigen
lijk? 
Er blijken talloze wijkaanpakken te bestaan. 
Dus: hoewel er onmiskenbaar sprake is 
van een territoriale oriëntatie op diverse 
beleidsterreinen, zowel bij het Rijk als bij 
gemeenten, en hoewel er voor de wijk
aanpak wordt gekozen omdat die samen
werking mogelijk zou moeten maken, 
wordt deze samenwerking tegelijkertijd 
ook bemoeilijkt omdat de inzet en de 
schaal elkaar soms sterk ontlopen. 

11. DE MYTHE VAN DE 
MAAKBARE WIJK 
Beleidsmakers lijken soms te denken dat 

waar problemen in de wijk bij elkaar ko
men, dat daar dus ook de oplossingen te 
vinden zouden zijn. Waar werkloosheid, 
armoede, eenzaamheid, lage opleiding en 
hoge percentages uitkeringsgerechtigden 
zich 'concentreren', daar moeten de poli
tiek, het opbouwwerk, de corporatie en 
vele anderen, aanwezig zijn en ingrijpen. 
Dat moet ook, maar de vraag is met wel
ke verwachtingen dat gebeurt. Het feit dat 
problemen op wijkniveau zo tastbaar zijn 
en grijpbaar lijken, betekent namelijk nog 
niet dat op wijkniveau ook de beste en 
meest adequate aangrijpingspunten voor 

oplossingen aanwezig zouden zijn. 
Een gebiedsgerichte aanpak kan zelfs een 
blikvernauwend effect hebben: waar de 
problemen in een zeker territorium in 
beeld komen, kunnen de oplossingen zich 
op een heel ander schaalniveau voordoen 
maar door de wijkgerichtheid, door de ter
ritoriumdrift, niet worden opgemerkt of 
uitgewerkt. Een voorbeeld. In het kader 
van het Grote Steden Beleid maken veel 
gemeenten, samen met anderen, werk van 
buurtbeheerbedrijven. De wijkgerichte 
aanpak lijkt ook bij het probleem van de 
werkloosheid tot de uitverkoren aanpak te 
behoren. En zeker, zo leert een recente 
evaluatie van buurtbeheerbedrijven, er 
worden soms verrassende resultaten ge
boekt. Maar uiteindelijk blijkt aan de groot
schalige werkloosheid in die buurten wei
nig te zijn gebeurd. En waarschijnlijk kan 
dat ook helemaal niet op de schaal van wijk 
en buurt? 
Want wat is de verhouding tussen plek en 
probleem? Waarom cumuleren problemen 
in bepaalde wijken? Waarom wonen men
sen met veel problemen in een paar wijken 
bij elkaar? De wijkaanpak lijkt soms te sug
gereren dat de problemen veroorzaakt 
worden door de plek waar mensen wonen. 
De wijkaanpak lijkt dan te steunen op de 
foutieve redenering dat aangezien de wijk 
'problematisch' is, de wijk ook de oorzaak 
van de problemen van haar bewoners zou 
zijn en dat daarom ook de oplossing in de 
wijk te vinden zou zijn. Was het maar waar. 
Migranten zijn niet werkloos omdat ze in 
bepaalde buurten wonen, maar wonen in 
die buurten omdat ze werkloos zijn. Ze zijn 
werkloos omdat ze een lage opleiding heb
ben terwijl er niet voldoende laagge
schoold werk is, of omdat de arbeidsmarkt 
racistisch is, of omdat ze slecht Nederlands 
spreken, of omdat ze geen netwerken heb
ben die hen aan een baantje kunnen helpen, 
et cetera. Wonen ze in andere buurt, in 
een zogenaamde betere buurt, dan blijven 
ze gewoon werkloos want bovenstaande 
oorzaken worden daardoor niet weggeno
men. 
Door in het kader van herstructurerings
pJannen goedkope maar niettemin soms 
nog goede huurhuizen te slopen en daar 
koopwoningen voor terug te bouwen, lijkt 
te worden gesuggereerd dat het aan die 
woningen ligt dat er van achterstanden in 
die wijk sprake is. Fysieke maatregelen om 
sociale problemen op te lossen, wekken al 
snel de indruk dat de gebouwde omgeving, 
de plek, zelf schuldig is aan de achterstand 
van de bewoners. En dat terwijl de kwali
teit van de plaats eerder een indicator voor 
achterstand is dan de oorzaak. ledere op
bouwwerker en iedere woningcorporatie
medewerker weet dat ook sinds de stads-
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vernieuwing: wanneer er niets veranderd 
aan de perspectieven van de bewoners, 

dan helpt renovatie weinig en hoogstens 
tijdelijk. Dan is het een kwestie van tijd tot 
de vervalspiraal opnieuw inzet. 

111. DE MYTHE VAN DE 
GEDIFFERENTIEERDE WIJK

3 

De vermengingsgedachte vormt de laatste c 
jaren een van de harde kernen van het be
leid. Menging van bevolkingsgroe\)en, men
ging van woningtypen, menging van func
ties als wonen, werken en recreëren: in de 
wijk moet alles zoveel mogelijk gedifferen
tieerd. Het beleid is tegen homogene in
komenswijken, tegen buurten gedomi
neerd door één woningtype. Het is de o~
vatting dat niet alleen achterstanden het 
beste kunnen worden bestreden in ge
mengde wijken maar ook dat sociale cohe
sie door menging kan worden versterkt. 
Dat is een intrigerende gedachte: sociale 
integratie door differentiatie. ledereen 
moet iedereen ontmoeten, op het school
plein, in het buurthuis, op het sportveld, in 
de gemêleerde straat. De gedachte is sym
pathiek - maar lang niet altijd even door
dacht. Het beleid gericht op menging en 
differentiatie zou zijn ambities wellicht ma· 
tigen wanneer het de bestaande situatie in 
ogenschouw zou nemen: in wijken die qua 
samenstelling het meest gemengd zijn, zijn 
bewoners namelijk het minst op de eigen 
buurt georiënteerd, terwijl in de onge
mengde tuinsteden en suburbia, waar veel 
witte kinderen opgroeien, de buurtge
richtheid juist het grootste is. De mate van 
menging zegt dus nog weinig over echt sa
men-leven; juist in de zo geroemde ge
mengde wijken (zoals de Pijp in Amster
dam) zijn burencontacten relatief beperkt. 
Bovendien blijkt 'herstructurering' be
staande netwerken te verstoren. Dit is ze
ker het geval wanneer de nieuwgebouwde 
koopwoningen te duur zijn voor de zitten
de bevolking, wanneer, met andere woor
den, de woningen niet gebouwd worden 
om 'stijgers' vast te houden in de buurt 
maar voor rijke nieuwkomers van buiten. 
Dat lijkt me een punt van belang, al zal het 
niet aanspreken bij die gemeenten die me
nen dat het 'verdunnen' van problemen 
een goede reden is voor differentiatie 
Maar juist van Groenlinks- en PvdA-poli
tici zou je verwachten dat zij oplossingen 
aan de zittende bewoners willen bieden in 
plaats van hen op te schepen met het 
gevoel dat ze door hun louter fysieke aan
wezigheid schuldig zijn aan een 'oneven
wichtige bevolkingsopbouw'. Van progres
sieve politici zou je verwachten dat ze 
rekening houden met de (keuze)moge/ijk
heden van de zittende bewoners en hen 
behandelen als volwaardige burgers. 



IV. DE MYTHE VAN DE 
GEVAARLIJKE GROEP 
Het beleid gaat de wijk in: men 
kiest voor een territoriale aan
~ak in plaats van, zoals voorheen, 
een categoriale. En niet alleen in 
de middelen, in de strategie, lijkt 
de doelgroepenaanpak te ver
dwijnen, ook de doelen zijn 'anti
groep': vele gemeenten verkla
ren zich tegen 'concentraties' van 
minderheden. Misschien ver
klaart dit mede waarom de wijk
aanpak zo populair is: groepsvor
ming kan worden bestreden zon
der het al te expliciet over groe
pen te hebben. 
Wie zou redeneren vanuit pro
blemen kan moeilijk ontkennen 
dat een aanpak gericht op speci
fieke groepen mogelijk meer 
soelaas biedt dan een territoriale 
aanpak. Niet voor niets, zou je 
denken, onderscheiden de rap
porten van de commissies Etty 
en Peper (over de 'sociale in
frastructuur', in opdracht van het 
ministerie van VWS, voorjaar 
1998) een zestal probleemgroe
pen. Maar in plaats van te pleiten 
voor een categoriale aanpak 
stappen ook die rapporten, met 
opvallend weinig onderbouwing, 
plotsklaps over op de noodzaak 
van, vooral, een wijkaanpak Niet 
zozeer vanwege het nog wel va
lide argument dat de wijk handig 
is als 'vindplaats' van problemen 
(aangezien veel van die groepen 
geconcentreerd in die wijken bij elkaar wo
nen), maar omdat de concentratie van die 
mensen in die wijk zelf de gesignaleerde 
problemen zou veroorzaken (zie bij 11). Dat 
deze concentratie ook kan leiden tot on
derlinge steun en hulpvaardigheid, tot de 
ontwikkeling van etnische bedrijvigheid, en 
dergelijke, lijkt niet echt te worden onder
kend. 
Mede door de Nederlandse geschiedenis 
gekleurd, zijn groepen en 'groepspolitiek', 
zoals allochtonen beleid, in de ogen van ve
len op z'n best een noodzakelijk kwaad. 
Minderhedenbeleid mocht omdat het 
moest, op voorwaarde dat het tijdelijk was 
en de autochtone meerderheid niet te hard 
mopperde. Maar die tijd lijkt nu voorbij. 
Discriminatie van migranten wordt niet 
meer bestreden door categoriaal beleid, 
door specifieke groepsgerichte aandacht, 
maar is nu 'integraal onderdeel' van 'het al
gemene achterstandsbeleid' dat zich op wij
Ken concentreert. 
Deze anti-groepspolitiek is echter para
doxaal: want uit angst voor homogene 'in-
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komenswijken' en in de hoop dat integra
tie plaatsvindt door menging van individu
en, voert de politiek opnieuw groepsbeleid. 
Bepaalde groepen heten namelijk overver
tegenwoordigd te zijn in probleemwijken; 
er is sprake van een 'onevenwichtige be
volkingsopbouw' en van een cumulatie van 
probleembewoners met lage inkomens, 
weinig werk en met een kleur. Dat is de 
paradox van het huidige beleid: omdat het 
geen 'groepswijken' wil, maar gedifferen
tieerde, wordt iedere bewoner beoor
deeld op groepskarakteristieken: op zijn of 
haar sociaal-economische situatie, etnici
teit, et cetera. En hoe meer er van 'hetzelf
de' bij elkaar wonen, hoe problematischer 
de buurt heet te zijn. En zo wordt opnieuw 
en uitsluitend op een negatieve manier naar 
groepen gekeken: de huidige aanpak dis
kwalificeert mensen op grond van groeps
kenmerken. De mogelijk positieve kanten 
van meer homogene buurten en wijken ko
men, althans wat betreft de 'onderkant' van 
de samenleving, in de Nederlandse discus
sie nauwelijks aan bod. 

V. DE MYTHE VAN DE 
AUTHENTIEKE WIJKBEWONER 
Maar het is niet alleen vanwege de 'gevaar-

lijke groep' dat de wijkaanpak zo lijkt aan 
te slaan. Er lijkt nog een ander motief aan
wezig, dat overigens ook met etniciteit te 
maken heeft. Sommige politici omarmen 
'wijkbewoners' met zoveel nadruk, dat het 
te denken geeft. Wijkbewoners zijn her
ontdekt door de politiek, waarschijnlijk 
mede uit schuldgevoel over de verwaarlo
zing van hun sociale problematiek in de gu
re jaren tachtig en in reactie op de stijging 
van de stemmenpercentages van extreem
rechts in onder andere deze buurten. De
ze herontdekking lijkt echter soms nogal 
nadrukkelijk de authentieke (lees: autocht
one) laaggeschoolde buurtbewoner te be
treffen. De buurt lijkt welhaast de enige 
plaats te zijn waar politici nog 'gewone Ne
derlanders' tegenkomen, zeker sinds deze 
groepen andere vormen van participatie 
vaarwel hebben gezegd. 
De ontmoeting met de authentieke bewo
ners vindt plaats in de oude wijken (de po-
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litiek komt naar je toe!) en de bewoners
organisatie is hun representant. Nu zal een 
hoogleraar samenlevingsopbouw de laat
ste zijn om deze vormen van zelforganisa
tie te onderschatten of de politieke be
langstelling voor deze wijken onder te 
waarderen. Maar het zou mij wel wat 
waard zijn als er snel een zwarte Annie 
Verdoold opstaat die even vanzelfsprekend 
het woord mag nemen over de problemen 
en de kansen van de wijk. Ik wil maar zeg
gen: bewonersorganisaties zijn veel te wit 
en te veel buurten staan nog steeds te wei
nig open voor migranten en asielzoekers. 
Wat dat betreft is Vughtgeen uitzondering, 
zij het dat rijke Nederlanders blijkbaar vol
doende middelen hebben om anderen bui
ten te sluiten. En hier raken mythe 4 en 5 
elkaar: groepen zijn niet gevaarlijk, behal
ve... als anderen met opzet worden bui
tengesloten. 

Vl. DE MYTHE VAN DE 
BETERWETENDE POLITICUS 
Juist omdat er bij oude wijk-bewoners sterk 

wordt gekeken naar deze authentieke be
woners, heeft de politiek een ambivalente 
houding ten aanzien van het meepraten van 
betrokkenen. Overzien ze wel alle besliss
ingen die in het kader van de wijkaanpak 
genomen moeten worden1 Is 'interactivi
teit' hier wel altijd op z'n plaats1 De vele 
mooie woorden over 'coproductie van be
leid' dreigen dode letters te blijven als het 
aankomt op de grote beslissingen bij de 
stedelijke vernieuwingsoperatie. Veel ge
meenten blijken zich het nieuwe denken 
over interactieve besluitvorming nog niet 
helemaal eigen te hebben gemaakt. Zo 
wordt er immers over de hoofden van be
trokkenen heen bepaald dat het beter is 
dat zij uit de wijk vertrekken, waarna hun 
huurwoning plaats kan maken voor een 
koopwoning. Sterker nog, het enkele feit 
dat men allochtoon heet te zijn, is al vol
doende om bij te dragenaan de diskwalifi
catie van een wijk als 'problematisch'; om 
als bedreigend voor de leefbaarheid te 
worden gescoord. 
Ik wil geen karikatuur maken van de ste
delijke vernieuwing, want veel initiatieven 
zijn nodig en worden ook zorgvuldig uitge
voerd. Maar het 'bestwil-denken', het ze
ker weten wat goed is voor anderen, raakt 
hier wel aan zijn grenzen: een erg 'copro
ducerende' politiek ben ik in het kader van 
herstructurering en differentiatie nog niet 
dikwijls tegen gekomen. 

VIl. DE MYTHE VAN DE 
NABIJHEID 
In de gebiedsgerichte aanpak schuilt niette

min ook een erkenning van het belang van 
de directe omgevinl. Dit nabijheidsden-

ken staat haaks op postmoderne verhalen 
waarin moderne stedelingen worden afge
schilderd als kosmopolitische wereldbur
gers die geen vaste verblijfplaats meer zou
den hebben. 
Hoe adequaat is dit nabijheidsdenken1 
Want wat zeggen bijvoorbeeld de talloze 
schotelantennes op de balkons en op de 
daken van woningen van migranten over 
hun buurtgevoel1 Zijn dat geen aanwijzin
gen voor andere identificaties dan met de 
eigen wijk, buurt en straat1 Zijn voor deze 
bewoners gebeurtenissen en personen 
veraf niet veel meer nabij1 Ja en nee. Men
sen die menen dat het kijken naar de Turk
se televisie betekent dat de directe leef
omgeving voor allochtonen dus niet van 
betekenis is, trekken te snel conclusies. 
Mensen identificeren zich namelijk niet uit
sluitend met het ene territorium èf het an
dere, maar kunnen verschillende, wisse
lende, overlappende, aanvullende en soms 
zelfs tegenstrijdige identificaties hebben. 
Ook bij deze groepen die over de grens kij
ken, kan de buurtaanpak aansluiten en dus 
aanslaan. Wel zijn deze meervoudige iden
tificaties een aanwijzing dat we buurtsenti
menten en ware 'lokale' gemeenschapsge
voelens binnen een buurt niet moeten 
overschatten. 

VIII. DE MYTHE VAN DE 
POSTMODERNE STEDELING 
Maar we moeten die gemeenschapsgevoe-

lens ook niet onderschatten, zoals die 
spraakmakers die menen dat de wijk en de 
buurt voor wereldburgers toch geen reële 
'integratiekaders' meer zijn. De wijkge
dachte, zo menen deze postmoderne den
kers, appelleert aan een achterhaalde 
dorpsideologie waarin mensen nog har
monieus samenleefden en koffie-leutend 
op de stoep zaten. Inderdaad, de dorps
ideologie is nostalgie maar dat betekent 
nog niet dat de straat, het plein en de buurt 
niet voor heel veel bewoners van grote 
betekenis zijn. Sommigen verblijven er de 
hele dag (ouders met kleine kinderen, 
schoolgaande jeugd, werklozen en arbeids
ongeschikten, ouderen); anderen brengen 
er een substantieel deel van hun tijd door 
- ook al omdat velen minder uren dan 
voorheen buitenshuis hoeven te werken. 
En ook al is de wereld van sommige wijk
bewoners door internet, schotelantennes 
et cetera heel groot geworden, dat neemt 
niet weg dat ook de directe leefomgeving 
van belang blijft - of misschien zelfs wel 
van toenemend belang wordt als de enige 
gedeelde grond onder voeten van burgers 
die zich in hun identificaties en loyaliteiten 
wereldwijd oriënteren. Het is de bekende 
paradox die zich ook voordoet bij de ves
tigingsplaats van bedrijven: nu het niet 
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meer uitmaakt waar het hoofdkantoor van 
Philips staat, neemt het belang van de iden
titeit van de plek enorm toe. Hoe minder 
mensen zich door geschiedenis of traditie 
met een plek verbonden weten, hoe mo
bieler de Nederlander wordt, hoe belang
rijker de identiteit van de plaats waar ze 
verkiezen te blijven. In een footloose society 
neemt de betekenis van de plek alleen 
maar toe en dus ook de 'identiteit' van de 
buurt. 
Natuurlijk betekent dit nog niet dat buurt
bewoners daarom weer warme gemeen
schapsgevoelens gaan koesteren. Tot op 
zekere hoogte en zeker voor bepaalde 
groepen is de relatieve anonimiteit van de 
stad zelfs aantrekkelijk, zoals Jos van der 
Lans herhaalde malen heeft betoogd: zo
wel voor de welgestelden als voor hen die 
liever niet willen dat anderen hen van 
dichtbij op de vingers kunnen kijken omdat 
niet alles wat ze doen door de vingers kan. 
Anderzijds bestaat er juist in wijken met 
een opeenstapeling van problemen de be
hoefte aan verbetering van de onderlinge 
contacten omdat andere schakels naar de 
samenleving zijn afgebroken. Die beschei
den ambitie moet door de wijkaanpak 
worden waargemaakt - het maximaal be
nutten van de mogelijkheden van de be
woners en hun omgeving is een noodzake
lijke maar, zo heb ik willen betogen, geen 
voldoende bijdrage aan de problemen 
waar zij voor staan. 
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Verkiezingsuitslag, 
6 september I 989. de 

eerste keer samen. 
Foto: Angelo Goedemondt Maar het liep 

and Tien jaar geleden gingen CPN, PPR en ers 
?SP voor het eerst samen de landelijke 

verkiezingen in. Daar gingen woeste onderhandelingen aan vooraf. Het dit 

voorjaar verschenen boek 'Verloren illusie, geslaagde fusie' doet daar uitvoerig 

verslag van. Bram van Ojik was toen voorzitter van de PPR en een van de 

hoofdrolspelers in dit drama en hij blikt terug, in verbazing. 

Bram van Ojik 

Als ik op de ochtend van Koninginnedag 
aan dit stuk begin realiseer ik me dat het 
die dag op de kop af tien jaar geleden is dat 
het partijbestuur van de PPR, in spoedzit
ting bijeen in De Eenhoorn in Amersfoort, 
mij met succes onder druk zette om niet 
als voorzitter af te treden. 
Er waren aan die vergadering tien turbu
lente dagen vooraf gegaan. De onderhan
delingen - die van de CPN geen 'onder
handelingen' mochten heten maar 'verken-

nende besprekingen' moesten worden ge
noemd- over gemeenschappelijke deelna
me van PPR, PSP en CPN aan de verkie
zingen voor de Tweede Kamer zouden op 
I mei moeten worden afgerond. De animo 
om tot een succesvolle afsluiting te komen 
was bij een meerderheid van het partijbe
stuur en bij de Eerste en Tweede Kamer
leden van de PPR tot dichtbij het nulpunt 
gedaald. Ik hoorde bij de minderheid die 
vond dat de moeizaam verlopen onder-
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handelingen nou juist zeer dicht bij een 
voor de PPR alleszins aanvaardbare uit
komst gekomen waren. 
De mate waarin een akkoord op dat mo
ment gewaardeerd werd had alles te ma
ken met ieders opvatting over de samen
werking in de voorgaande jaren. Ik hoorde 
bij de groep die van mening was dat de drie 
partijen elkaar in visie en praktisch politiek 
handelen zo dicht waren genaderd dat ge
scheiden optrekken niet nodig en niet ver-
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Toen we in het holst van de 

antwoord was. Met een 'verloren illusie' 
had dat niks te maken, zoals de auteurs van 
het boek 'Verloren illusie, geslaagde fusie?', 
dat in mei verscheen ter gelegenheid van 
het tien jaar geleden gesloten akkoord, 
suggereren. Wel met de gedachte dat ge
koesterde illusies (of bedoelen de auteurs 
'idealen'?) in een groter verband beter na
gestreefd konden worden dan in afzonder
lijke partijen die eind van de jaren tachtig 
elk voor zich wel erg marginaal geworden 
waren. 
In kleine kring- Boe Thio van de CPN, Leo 
Platvoet van de PSP en ik- hadden we op 
donderdag 21 april tot 's avonds laat ge
schaafd aan een tekst waarvan we hoopten 
dat die voor alle partijen acceptabel zou 
zijn. Die tekst ging niet over het gezamen
lijke programma, daarover verwachtten 
we op dat moment nog weinig problemen; 
ook niet over de verdeling van de plaatsen 
op de lijst tussen de partijen, daarover was 
na lang bakkeleien een oplossing bereikt. 
Nee, de tekst waar de samenwerking op 
dat moment van afhangt ging over de vraag 
wat er met de partijen moest gebeuren na
dat er met een gemeenschappelijke lijst aan 
de verkiezingen was meegedaan. Achteraf 
kun je je afvragen af dat op dat moment 
nou zoveel aandacht van de onderhande
laars verdiende. Maar voor de PPR was het 
gaande de onderhandelingen tot een hals
zaak uitgegroeid. Wè (de PPR-bestuur
ders) vonden dat gemeenschappelijke ver
kiezingsdeelname alleen zin had als de sa
menwerkingspartners vooraf de bereid
heid zouden uitspreken hun partijen op te 
laten gaan in een nieuwe politieke forma
tie. We vonden dat de oude vormen en ge
dachten aan euthanasie toe waren, en wa
ren in de PPR al een aantal jaren bezig met 
inhoudelijke en organisatorische vernieu
wing. Die vernieuwing zou wat ons betreft 
moeten culmineren in een nieuwe politie
ke beweging, groen en sociaal, waarin de 
vergadertijgers, die de linkse politiek in on
ze partijen van oudsher kenmerkten, als 
drijvende kracht vervangen zouden wor
den door denkers en doeners met sterke 
banden met milieu-, vredes- en vrouwen
beweging. 
Verkiezingsdeelname met een gemeen
schappelijke lijst had, zo vond de PPR-top, 
slechts zin als die de komst van zo'n nieu
we politieke beweging zou inluiden. Als dat 
er niet inzat, dan zou de partij zelfstandig 
aan de verkiezingen meedoen en op eigen 
kracht vernieuwen. 
De CPN, die als partij van ons drieën na
tuurlijk de langste geschiedenis en de 
meest uitgesproken ideologie had, zag he
lemaal niets in een al voor de verkiezingen 
uitgesproken opheffingsintentie. De PSP 
zag net als de PPR haar eigen partij niet als 

nacht de deur van het 

PPR-pand achter ons 

dicht trokken, vreesde 
ik al dat het niet meer 

zou lukken de tegen

standers in bestuur en 

fractie over de streep 

te trekken. 

doel maar als middel, maar vond desalniet
temin dat de PPR te hard van stapel liep. 
Toch slaagden we er die bewuste donder
dagavond in een tekst te maken die aan de 
wens van de PPR naar mijn smaak in zeer 
grote mate tegemoet kwam. Toen we in 
het holstvan de nacht de deurvan het PPR
pand achter ons dicht trokken, vreesde ik 
echter al dat het niet meer zou helpen de 
tegenstanders in bestuur en fracties over 
de streep te trekken. Ik zei Thio en Plat
voet, die voldoende mandaat hadden om 
ter plekke namens hun besturen met de 
overeengekomen tekst in te stemmen, toe 
dat ik mijn bestuur zou adviseren hetzelf
de te doen, maar weigerde me er net als zij 
op vast te leggen. 

SUPERIORITEIT 
Mijn vrees bleek gegrond. Op maandag

avond vergaderde het PPR-bestuur met de 
leden van de Kamerfracties - Ria Beckers, 
Peter Lankhorst en Bas de Gaay Fortman 
- over wat een finaal oordeel zou moeten 
worden: breken en op eigen kracht verder 
gaan of kiezen voor vergaande samenwer
king en uiteindelijke opheffing van de eigen 
partij. Ik hield een vurig pleidooi voor het 
laatste, maar kreeg daarbij alleen steun van 
buitenlandsecretaris Frans de Man. De eni
ge andere voorstander van de samenwer
king - penningmeester Job van Keulen -
was die avond niet aanwezig. De rest was 
tegen. 
Ik had die avond sterk het gevoel dat de ar
gumenten en de feitelijke stand van zaken 
in de onderhandelingen er niets toe deden. 
De kaarten waren al eerder geschud. 
Gaandeweg de onderhandelingen had ie
dereen zich ingegraven en leek niemand 
meer bereid van standpunt te veranderen. 
Als voorzitter van de partij was ik er ken
nelijk niet in geslaagd die impasse te door
breken. Ik stond te zeer bekend als voor
stander van samenwerking om door mijn 
collega's die daar gereserveerder tegen-
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over stonden als een betrouwbaar onder
handelaar beschouwd te worden. In het 
voorjaar van 1988 had ik als vers gekozen 
partijvoorzitter in hun ogen ook al slappe 
knieën getoond door in besprekingen over 
de Europese lijst in beginsel in te stemmen 
met een constructie waarin PPR-kandidaat 
Herman Verbeek het lijsttrekkerschap aan 
Nel van Dijk (CPN) zou laten. Verbeek was 
met zijn grillige politieke standpunten en 
zijn weinig subtiel geëtaleerd gevoel van 
morele superioriteit voor PSP en CPN 
nauwelijks te pruimen en ook ik vond ei
genlijk dat hij volstrekt niet paste binnen de 
nieuwe, meer relativerende partijcultuur 
die we voor de PPR in gedachten hadden. 
In mijn onervarenheid als onderhandelaar 
had ik echter over het hoofd gezien dat ik 
met deze boodschap bij mijn partijgenoten 
niet aan kon komen. Was de PPR bij de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1986 im
mers niet de grootste en was oud-partij
voorzitter Verbeek niet ons onvolprezen 
boegbeeld in Europa? Nou dan! Het was 
bovendien niet eens bij me opgekomen aan 
de anderen, voor het passeren van Ver
beek, een zware prijs te vragen. Geen 
wonder dat ik binnenskamers redelijk 
hardhandig en naar buiten subtieler maar 
even vastberaden werd gecorrigeerd: Ver
beek moest lijsttrekker worden, anders 
zou er wat de PPR betreft geen tweede 
keer een Groen Progressief Akkoord aan 
de Europese verkiezingen meedoen. De 
PPR kreeg zijn zin en wij allemaal zouden 
daar in de jaren daarna nog heel wat mee 
te stellen krijgen. De harde onderhande
lingen in 1988 lieten over en weer littekens 
na, zo schrijven Paul Lucardie, Wijbrandt 
van Schuur en Gerrit Voerman in Verloren 
illusie, geslaagde fusie?: 'Geen van- de be
trokken partijen was echt enthousiast over 
de hernieuwde samenwerking, daarvoor 
hadden de onderhandelingen te diepe spo
ren getrokken.' 
Daarmee is niets te veel gezegd. De kwes
tie-Verbeek had de verhoudingen tussen 
de partijen, maar ook tussen voor- en te
genstanders van verdere samenwerking 
binnen de partijen geen goed gedaan. 

VROLIJK 
Als voorstander van die samenwerking 

merkte ik dat eigenlijk dagelijks. Als ik op 
dinsdag afreisde naar de wekelijkse fractie
vergadering in Den Haag had ik voortdu
rend het gevoel spitsroeden te moeten lo
pen. Ook in het bestuur had ik op dit punt 
weinig krediet. De samenwerkingskwestie 
hing voortdurend als splijtzwam boven ons 
beraadslagingen. Dat leidde, bij mij althans, 
tot een vorm van politieke schizofrenie. 
Enerzijds was ik ervan overtuigd dat een 
samengaan van PPR met PSP en CPN, zo-
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Als architecten van ~vrolijk 

als dat op lokaal en provinciaal niveau alom 
gebeurde, wenselijk en onvermijdelijk was 

en werkte ik informeel mee aan de realisa
tie hiervan. Anderzijds zag ik als een berg 

op tegen de verlammende discussies die 

dit, vóór het zover was, in het bestuur en 

met de Twee de Kamerfractie met zich 
mee zou brengen. 

Om het effect van die gevreesde verlam
ming te minimaliseren besloten we, toen 

de PSP ons in februari, na een voor de sa

menwerkers succesvol verlopen referen

dum onder de PSP-leden, voor gesprekken 

uitnodigde, die besprekingen aan een strik

te tijdslimiet te binden. Als er op I mei 
geen akkoord zou zijn. dan zou ieder, wat 

de PPR betreft, alsnog zijns weegs gaan. 
Het zette de onderhandelingen vanaf het 

begin onder grote tijdsdruk. Dat was lastig, 

maar achteraf gezien maar goed ook. In 

mei viel immers plotseling het kabinet Lub

bers 11 over het reiskosten-forfait. Erger 

was het dat de zaak zeer moeilijk liep. 
Avonden lang praatten de delegaties langs 

elkaar heen. De CPN had als doel de bes

te manier te vinden om de communisten 

weer terug in de Tweede Kamer te krijgen; 

de PSP had als doel de uitslag van het refe

rendum om te zetten in een samenwer
kingsakkoord; de PPR was tot op het bod 

verdeeld en hoopte dat het tikken van de 
klok op een of andere manier tot een of 

andere uitkomst zou leiden. In de PPR 
werden we daarbij, geloof ik, slachtoffer 

van onze eigen assertiviteit. We hadden 
een vernieuwend politiek discussiestuk 

('Groen Licht') geschreven, en ontleenden 
daar de gedachte aan dat we inhoudelijk 

een stuk verder waren dan onze min of 

meer dogmatische gesprekspartners, maar 
miskenden de weerstand tegen die hou

ding in onze eigen partij. We rekenden ons 
rijk omdat we bij de verkiezingen van 1986 

twee zetels hadden gescoord (tegenover 

de PSP één en de CPN nul), terwijl we in 

werkelijkheid slechts 5000 stemmen meer 
hadden dan diezelfde PSP. Als architecten 

van 'vrolijk links' en met afficheteksten 'Te

gen de verzuring in de Politiek' waanden 

we ons de voorhoede van een nieuwe po

litieke cultuur die een einde zou maken aan 

het tobberige en dogmatische dat links tot 

dan toe had gekenmerkt. En als enige wer

kelijk groene van de drie meenden we elec
toraal zonder twijfel te kunnen profiteren 

van de groeiende aandacht voor het milieu. 

De anderen waren vergeleken met ons een 

stuk minder bevoorrecht. Ze waren ideo

logisch in verwarring, zoals de PSP, of de 

gevangene van een vermolmde en lang ach

terhaalde partijstructuur, zoals de CPN. 
Ze waren niet groen en vrolijk, zoals wij, 

maar grijs en gelijkhebberig en de kiezer 

links' waande de PPR 

zich de voorhoede 

van een nieuwe 
politieke cultuur die 
een einde zou maken 

aan het tobberige en 

dogmatische dat links 

tot dan toe had 

gekenmerkt. 

gende keer belonen met de klinkende ver

kiezingsoverwinning waar we al zo lang 

aanspraak op meenden te mogen maken. 
Als ik hier 'we' schrijf, dan bedoel ik daar

mee uitdrukkelijk ook mezelf. Ook ik vond 

- een zekere zelfingenomenheid was ook 

mij niet vreemd - dat we in de PPR een 

ontwikkeling doormaakten waar de ande

ren jaloers op konden zijn. Ik meende ech
ter dat die relatieve kracht het moment bij 

uitstek geschikt maakte voor verdere sa

menwerking. Je kunt altijd beter vanuit re
latieve kracht samengaan, dan dat je min of 

meer door zwakte tot samenwerking ge
dwongen wordt. Ik geloofde dat we de PPR 

op maximale sterkte zouden moeten bren

gen om zo van het toekomstige opgaan in 

een nieuwe formatie een succesverhaal te 

maken. 

KRUISIGING 
Zoals gezegd: het lukte die maandagavond 

25 april in het partijbestuur in Zwolle niet 

daarvoor een meerderheid te krijgen. We 
vergaderden tot vlak voor de laatste trein 

naar de Randstad vertrok, maar de uit
komst veranderde er niet door. De PPR 

zou de onderhandelingen afbreken. Het 
lange doorvergaderen had nog een onaan

genaam bij-effect. Ik had de PSP-ers, die de 

uitkomst van onze vergadering in Amster
dam bij Andrée van Es thuis afwachtten, 

beloofd te bellen zo gauw er een uitkomst 

was. De noodzaak de laatste trein te halen 

maakte dat echter onmogelijk (let wel: wij 
spreken hier van tien jaar geleden en nee, 

jongelui, er waren toen nog geen mobiele 
telefoons, als je in de trein zat was com

municatie met de buitenwereld onmoge

lijk). 

De PSP-ers en de CPN-delegatie, met wie 

ze telefonisch contact hadden gehouden, 
zagen dit als een sluwe poging van de PPR 

om in de publiciteit het initiatief naar zich 

toe te trekken en overlaadden mij de vol
gende ochtend, toen we elkaar volgens af-

zou ons- dat wisten we zeker- de vol- Porti; rood PPR, 6 mei /989. Brom van Opk verdedigt de breuk. Foto: Angelo Goedemondt 
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spraak troffen op het PPR-partijbureau, 
met verwijten. 
Een vergelijkbare kruisiging voltrok zich 
diezelfde avond bij een groep onafhankelij
ken, die op uitnodiging van de onderhan
delende partijen in Hoog Catharijne bijeen 
was om over de toekomst van de beoog
de nieuwe politieke formatie te spreken. 
Het nieuws dat de PPR de avond ervoor 
gebroken had was uiteraard tot iedereen 
doorgedrongen en ik kreeg voor de twee
de keer die dag een lading verwijten over 
me heen waar ik geen verweer tegen had. 
De volgende ochtend schreef ik het partij
bestuur mijn ontslagbrief. Ik had inmiddels 
van mijn beide voorgangers (en goede 
vrienden) Wim de Boer en Janneke van der 
Plaat begrepen dat ze bezig waren een ex
tra partijraad bijeen te roepen met als in
zet het partijbestuur te dwingen terug te 
keren naar de onderhandelingstafel. Hoe
wel ik daar met dit partijbestuur geen heil 
in zag, vond ik het niet meer dan normaal 
dat de voorstanders van samenwerking 
zich niet bij de breuk neerlegden. Met mijn 
ontslag wilde ik voorkomen dat ik me op 
de partijraad, namens het partijbestuur, 
zou moeten keren tegen pleidooien die ik 
inhoudelijk steunde. Het leek me dat ik 
lang genoeg loyaal geweest was. 
Maar het liep anders. Zoals ook door Lu
cardie es. In hun boek wordt besproken, 
werd er op de ochtend van Koninginnedag 
in het partijbestuur net zo lang op me in 
gepraat tot ik ervan overtuigd was dat de 
partij uit elkaar zou vallen als ik inderdaad 
zou aftreden. In ruil voor mijn blijvende 
loyaliteit zou ik dan op de partijraad een 
voorstel mogen verdedigen voor vergaan
de samenwerking: programma op hoofd
punten, vergaande fractie-samenwerking 
in de Tweede Kamer. Het intrekken van 
mijn ontslagbrief was natuurlijk weinig 
standvastig en ik heb nooit geweten of het 
wel verstandig was. Achteraf gezien lijkt, 
zoals wel vaker als je terugkijkt, die beslis
sing, waar toen alles vanaf leek te hangen, 
slechts van zeer ondergeschikt belang voor 
het verdere verloop van de gebeurtenis
sen. Zoals van me verwacht mocht worden 
deed ik mijn best om op de partijraad van 
6 mei de breuk te verdedigen en een meer
derheid te winnen voor een gematigde 
vorm van samenwerking. Maar dat was too 
little, too late. De partijraad vond dat we te
rug naar de onderhandelingstafel moesten, 
en besloot, toen ik dat vol overtuiging wei
gerde (hoe kun je in zo'n situatie nog ge
loofwaardig en doelbewust onderhande
len?), zelf een delegatie af te vaardigen naar 
de besprekingen met PSP en CPN. Het 
partijbestuur kwam buiten spel te staan en 
trad alleen niet af omdat er hoe dan ook 
een verkiezingsdeelname moest worden 

voorbereid, en omdat het met recht een 
finaal oordeel van het partijcongres, als 
hoogste partijorgaan, meende af te mogen 
wachten. 

INVLOEDRIJK 
Alles raakte echter in een stroomversnel

ling. Binnen twee weken was er een ak
koord voor oprichtingvan Groenlinks, dat 
iedereen prachtig vond. De weerstand te
gen samenwerking verdween als sneeuw 
voor de zon. Hoe dat kwam laat zich ook 
tien jaar later nog moeilijk verklaren. Som
migen zeiden achteraf dat de breuk die de 
PPR in de onderhandelingen forceerde 
heilzaam had gewerkt. Daarmee kreeg die 
breuk achteraf de allure van een strate
gisch hoogstandje. Het is verleidelijk daar
in te geloven, maar ik doe dat toch maar 
niet. Ik denk dat de plotseling naderende 
verkiezingen, de druk uit de achterban en 
de frisse blik van de nieuwe onderhande
laars uiteindelijk belangrijker waren. En 
toen het tij eenmaal keerde was daar na
tuurlijk ook de wens van de aanvankelijke 
tegenstanders om er bij te horen. Volhar
den in verkiezingsdeelname van een zelf
standige PPR was binnen enkele dagen 
geen optie meer. 
Zo ging Groenlinks met de vertrouwde 
coryfeeën Beekers (PPR), Brouwer (CPN) 
en Van Es (PSP) aan kop en Rosenmöller 
als veelbelovende nieuweling daarachter, 
als ware het de normaalste zaak van de we
reld, die zomer de verkiezingen in. 
Een happy end dus? Niet echt, met zes ze
tels viel de uitslag tegen, maar ach, alle be
gin is moeilijk en inmiddels weten we dat 
de magere jaren van het begin gevolgd zijn 
door vette. Daarvoor is tijdens de moeiza
me beginperiode natuurlijk toch de basis 
gelegd. Toen Groenlinks er eenmaal was, 
werd de partij verrassend snel een een
heid. Van onmin tussen bloedgroepen was 
geen sprake. Ook Lucardie es. moeten dat 
vaststellen met hun enquêtes gehouden op 
congressen in 1990 (de feitelijke oprichting 
van de partij) en in 1995 (het eerste lus
trum)- enigszins tot hun verbazing, zo lijkt 
het. 'Van onvrede over de invloed van de
ze of gene bloedgroep viel onder de re
spondenten weinig of niets te merken -
wel van irritatie over vragen op dit gebied', 
zo schrijven ze in hun boek. Ook inhoude
lijk waren de verschillen klein. Groot was 
daarentegen in 1995 de tevredenheid over 
het parlementaire optreden van de forma
tie. Maar liefst 83 procent vond het 'ge
slaagd'. Slechts 2% kwalificeerde het als 
'vrij gebrekkig'. Wie zou zo'n partij nog 
weer willen verlaten? Lucardie es. conclu
deren dan ook: 'Na vijf jaar lijkt het fusie
proces nagenoeg voltooid en kan Groen
Links als volwassen partij worden be-
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schouwd - wel groen maar geen groentje 
meer.' 
Als een boek tien jaar na de turbulente fu
sieperiode verschijnt hoop je natuurlijk dat 
een balans wordt opgemaakt over hoe de 
partij er nu voorstaat. Dat biedt Verloren il
lusie, geslaagde fusie? niet. De vraag bij
voorbeeld of Groenlinks geworden is wat 
de oprichters ervan verwachtten blijft on
beantwoord. Iemand moet daar maar eens 
een degelijke beschouwing over schrijven. 
Dat zal ongetwijfeld een gemengd beeld 
opleveren. 
Is Groenlinks politiek invloedrijk? Ja. On
dogmatisch? Dat zeker ook. Inhoudelijk 
vernieuwend? Minder. Heeft de partij een 
voor buitenstaanders aantrekkelijke partij
cultuur? Dat valt te bezien. Groenlinks is 
door de bank genomen een partij als alle 
anderen. Daar is, zo lang het goed gaat met 
die partij, ook helemaal niks mis mee. Hoe 
lang het goed gaat is tegenwoordig minder 
dan ooit voorspelbaar. De kiezer is grillig 
en ontrouw. Zo vindt 'ie je leuk, zo laat 'ie 
je weer vallen als een baksteen. De kiezer 
houdt nu van Groenlinks, of meer nog van 
Paul Rosenmöller, en de partij koestert die 
liefde op een volwassen manier. Het is mis
schien wat minder avontuurlijk en anders 
dan bij de oprichting werd gedacht, maar 
dat is waarschijnlijk maar beter ook. 
Aan het einde van het boek kijken de au
teurs naar de toekomst. Van binnenuit de 
partij verwachten ze geen schokkende ver
anderingen. Er zijn geen grote politieke te
genstellingen en 'intern lijken zodoende de 
voorwaarden voor een zonnige toekomst 
gegeven'. De toekomst van Groenlinks 
hangt in belangrijke mate af van wat er bui
ten de partij gebeurt. Het in beginsel on
eindig grote aantal mogelijkheden op dat 
gebied wordt gereduceerd tot vier scena
rio's waarvan de eerste opeens zeer actu
eel is: De spanningen binnen paars lopen 
snel verder op en Groenlinks kan na ver
kiezingen samen met PvdA en CDA op ba
sis van een communitaristisch programma 
gaan meedoen in een kabinet dat de libe
rale tijdgeest moet gaan weerstaan. Laten 
we ons daar dan maar op voorbereiden. 

Bram van Ojik was voorzitter van de PPR 
van I 988-1990 en Tweede Kamerlid voor 

GroenLinks in I 993-1994 

Verloren illusie, geslaagde fusie?, Groen
Links in historisch en politicologisch per
spectief; door Paul Lucardie, Wijbrandt van 
Schuur, Gerrit Voerman; uitgever DSWO 
Press, Leiden; f 49,90 
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H et haventje van Brouwershaven. 
Op een hoge sokkel staat een 

staatsman uit oude tijden. De mantel los om 
het lichaam gedrapeerd, een rolletje papier 
in de linkerhand en enkele boeken aan de 
voet. Het half opgeheven vingertje verraad 
zijn identiteit: de politicus en dichter Jacob 
'Vadertje' Cats. Het symbool van degelijk 
Hollands calvinisme. Cats werd geboren in 
1577 in Brouwershaven (Schouwen-Duive
land), studeerde letteren en rechten in Lei
den en Orleans en verdiende een vermogen 
in de landwinning in Zeeuws-Vlaanderen. Hij 
werd aangesteld als pensionaris van eerst 
Middelburg en dan Dordrecht en in 1536 
werd Cats raadspensionaris van Holland. 
Daarmee was hij een van de machtigste poli
tici van de Republiek en gezien de positie van 
de Republiek in Europa een invloedrijk man 
in de Europese politiek. Toch wordt Cats 
vooral herinnerd als dichter en zedenpreker. 
Hij schreef over het huwelijk en het gezin en 
bovenal over de liefde en de seksuele zeden. 
Cats staat bekend om zijn braafheid en net
heid maar zijn werk gaat vooral ook over 
zijn eigen worsteling met de verleidingen des 
levens. Over de amoureuze activiteiten in 
zijn jeugd dicht hij later: 'Mijn aert was van der 
jeught genegen om te mallen, En 't vrouwelijek 
geslacht dat heeft mij wel bevallen'. Zijn con
tacten met meisjes ' ... smaeckten naer het hof 
en oock naer geyle min.' De hoogleraar 17de 
eeuwse literatuur Kalff schrijft begin deze 
eeuw over Cats: 'Zijn gansche lange leven 

AT 

heeft hij strijd moeten voeren tegen een 
vroegtijdig overprikkelde zinnelijkheid, 
waartegen hij zich dikwijls vergeefs tracht 
te verzetten, waartegen hij hulp zoekt bij 
zijn werk, in de poëzie, in het gebed.' Dik
wijls niet tevergeefs: zijn grote jeugdliefde 
zag Cats voor het eerst in de kerk maar hij 
trouwde niet met haar omdat haar vader 
bankroet ging. Cats huwde een godsvruch
tige vrouw die bovenal de Bijbel las. Naast 
gelovig was Cats ook een voorzichtige man. 
Tot ver na zijn dood was Cats zeer populair 
bij de burgerij. In de literaire wereld was 
men veel minder enthousiast, men vond zijn 
werk langdradige rijmelarij met een knullig 
ritme. In de tweede helft van de negentien
de eeuw maakten Potgieter en Busken Hu
et korte metten met Cats vanwege zijn 
burgerlijke moraal en middelmatigheid. 'Met 
zijn leuterlievende vroomheid en keutelach
tige poëzie heeft hij onnoemelijk veel 
kwaad gesticht', zo schreef Busken Huet. 
Voorzichtigheid kenmerkte Cats ook in zijn 
politieke activiteiten. Als raadspensionaris 
opereerde hij in de schaduw van stadhou
der Frederik Hendrik, die hij beschouwde 

als het hoofd van de staat. Heel anders d1 
zijn voorganger Van Oldenbarnevelt, die, 
een machtsstrijd met de Oranjes ten onar 
ging en in 1619 werd onthoofd. Of zijn o~ 
volger Johan de Witt die in 1672 publiek 
lijk werd vermoord. Cats zag zich zelf 
al als ambtenaar. Politici moesten in zijn 
ogen niet te slim zijn, geen hoogvliegers, 
dat gaf alleen maar machiavellistische nar~ 
heid. Cats was een grootmeester in het 
plooien en schikken. Hij is een symbool 
orde, degelijkheid en consensus, kortom 
bekende Hollandse deugden van goed rEJ"<! 
meesterschap en geen onbezonnen dade 
'Haastige spoet is se/den goet', is een van ll~ 

bekendste uitspraken. Bij nader inzien is 
Cats nog verrassend actueel. 
In 1652 trok hij zich op 73-jarige leeftijd 1 

rug uit de politiek en ging wonen op zi jn 
landgoed Sorgvliet. Het landhuis is nog 
steeds in gebruik, nu als Catshuis, de 
ambtswoning van de minister-president. ijj 
geest van Cats waart er nog steeds rond 
drie eeuwen continuïteit in voorzichtighci: 

Ivo Kuypers, foto Pieter Honhoff 
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Het gat in de zorg 

wist het misschien niet, maar er 

bestaat zoiets als een persoonlijke 

zorgbalans. Aan de ene kant staat de 

zorg die u in uw hele leven geeften aan de andere 

kant de zorg die u neemt. Het is erg 

onwaarschijnlijk dat aan het eind van uw leven 

het saldo van geven en nemen nul is - nog even 

afgezien van de vraag of dat het streven zou 

kunnen zijn. Vrouwen zijn per saldo 'gevers', 

mannen 'nemers'. Evenzo staan werkenden in het 

krijt bij niet-werkenden. Deze ongelijkheden 

bestaan al tijden en er verandert niet veel aan

hoe graag we ons ook wijsmaken dat we 

tegenwoordig 'delen'. 

Maar nu gaat deze scheve verdeling ons fors 

opbreken: vrouwen gaan werken, waardoor met 

een dubbele klap het aantal zorggevers flink 

afneemt. En daar komt nog een klap bij. Door de 

vergrijzing neemt de vraag naar zorg- en door de 

stijgende welvaart de gewenste kwaliteit van zorg 

-langzaam maar gestaag toe. Door deze dreunen 

hangt de zorgbalans ernstig scheef en zakt steeds 

verder weg. 

Dat er nog geen crisis is uitgebroken over dit 

gat tussen meer vraag en minder aanbod- de 

zogenaamdezorgkloof-hebben we te danken aan het feit dat (werkende) vrouwen zo goed- of 

gek? -zijn om met veel ren- en vliegwerk de zorggaten te blijven vullen. Met als gevolg dat de 

urgentie van het probleem aan het zicht wordt onttrokken. Evelien Tonkens roept in dit nummer 

vrouwen op om maar eens te stoppen met rennen, om zo politieke partijen de harde noodzaak van 

maatregelen duidelijk te maken. Monique Kremer laat zien, aan de hand van de kinderopvang en 

voorbeelden uit België en Denemarken, dat de oplossing gezocht moeten worden in burgerschap: 

erken het recht om zorg te geven en te ontvangen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het recht op 

kinderopvang en het recht op zorgverlof. Rikki Holtmaat vraagt zich af welke juridische vorm dit 

'recht' op zorg zou moeten krijgen. En de Indiase antropologe Kamala Ganesh wil weten in 

hoeverre we onze zorgveranrwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor ouderen, kunnen 'afkopen' met 

institutionele zorg. 

Overigens zit ook de institutionele zorg in de knel. De lonen en de werkomstandigheden zijn 

ronduit beroerd en gevoegd bij een krappe arbeidsmarkt, betekent dit een groot tekort aan 

arbeidskrachten in de zorgsector. Chris van der Sluijs beschrijft in dit nummer de problemen van 

de Thuiszorg. 

Dit themanummer gaat over sociale zorg (care), niet over gezondheidszorg (cure). Zelfs als je het 

voorzichtig formuleert is er sprake van een dringend probleem. Het gaat om geld, maar ook over 

solidariteit, over normen en waarden, over emancipatie en over (burgerschaps)rechten. Om de 

grenzen van het vraagstuk te verkennen openen we met een interview, met een politicus, een 

ethicus en een onderzoeker. 



GEE GE OEL 
Zorg: een last of een lust? 

Een rondetafelgesprek met 

een ethicus, een politicus en 

een onderzoeker. Over de 

waardering van de zorg en 

de tweedeling in de zorg. 

Jelle van der Meer en Monique Kremer 

De lokatie is toepasselijk. We zitten op die 
enorme fabriek voor zorgstudie: het Ne
derlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
(NIZW). Van hieruit doen enkele honder
den medewerkers dagelijks onderzoek 
naar het welbevinden van Nederland en 
naar de praktijk die dit welbevinden moet 
bevorderen. Aan tafel zijn uitgenodigd drie 
deskundigen, of laten we zeggen: betrok
kenen. Onze gastheer is Peter van Lies
hout, de directeur van het NIZW en veel 
gevraagd adviseur van politieke partijen en 
ministeries. Jet Bussemaker is Tweede Ka
merlid voor de PvdA en woordvoerder op 
het terrein van arbeid en zorg. En Henk 
Manschot is hoogleraar ethiek aan de Uni
versiteit voor Humanistiek in Utrecht. Het 
gesprek moet gaan over de waardering 
voor zorg, de concurrentie tussen zorg en 
arbeid en hoe we de verzorgingsstaat over
eind moeten houden als de vraag naar zorg, 
en naar betere zorg, alleen maar toeneemt. 
De centrale waarden van onze tijd zijn vrij
heid, autonomie en onafhankelijkheid, ter
wijl zorg samenhangt met afhankelijkheid, 
ongelijkwaardigheid en zwakte. Zorg lijkt 
niet te passen in het postmoderne leven. 
Anderzijds is er het ideaalbeeld van Flo
rence Nightingale. Is zorg een last of een 
lust? 
Manschot: 'Je moet onderscheid maken. 
Voor kinderen zorgen we graag, dat is 
hoogstens lastig omdat we het niet kunnen 

combineren met werk. De echte last zit bij 
de zorg voor ouderen. Die zorg hebben we 
buiten ons sociale leven geplaatst. Veel 
mensen hebben als levensideaal ooit "iets" 
met kinderen te doen, maar ik ken nie
mand die zegt: "ergens wil ik iets met mijn 
ouders doen". Dat is een waardering waar 
ik grote vraagtekens bij zet.' 
Van Lieshout: 'Onafhankelijkheid is een cul
tureel topic geworden de afgelopen decen
nia, ook van ouderen ten opzichte van hun 
kinderen. Als je de vraag opwerpt of kin
deren niet mee zouden moeten betalen aan 
de verzorging van hun ouders, zoals in 
Duitsland het geval is, komt er fel verzet. 
Nooit meer terug naar die oude situatie, is 
de algemene opinie. Dat vinden vooral ook 
de ouderen zelf. Ze hebben het gevoel dat 
ze bij professionele hulp veel meer voor
waarden en eisen kunnen stellen, en dus ge
lijkwaardiger zijn, dan bij hulp van familie.' 
Manschot: 'Ik ben daar ambivalent over. 
Misschien is het waar dat ouderen blij zijn 
met die onafhankelijkheid, maar ik geloof 
niet dat het overgeleverd zijn aan de geïn
stitutionaliseerde zorg een ideaal is. Denk 
aan anonimiteit, zich niet meer herkennen, 
het gevoel dat het hiermee wel afgelopen 
is. Ik weet niet of we met die onafhanke
lijkheid de juiste richting hebben gevonden 
waarin we met de zorg voor ouderen moe
ten gaan.' 
Van Lieshout: 'Het sleutelwoord is niet on-
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afhankelijkheid maar greep hebben op de 
eigen situatie. En de scheidslijn van goede 
en slechte hulp ligt niet tussen formele of 
informele zorg maar bij de manier waarop 
je zorgt krijgt.' 
Manschot kan daarmee instemmen. Later 
in het gesprek zal hij duidelijk maken wat 
zijn ideeën over ouderzorg inhouden. 'Ou
deren moeten onderdeel zijn van een ge
meenschap of buurt, en daaraan een bij
drage kunnen leveren. Door het gevoel er 
bij te horen kan je met zorg leven. De 
'Akropolis' aan de Bergweg in Rotterdam 
is een goed voorbeeld. Dit complex kent 
zogenaamde leeftijdbestendige woningen 
met de garantie dat je tot aan je dood niet 
meer hoeft te verhuizen, welke zorg je ook 
nodig hebt. Er wonen niet alleen ouderen, 
maximaal 60 procent van de woningen is 
voor 65-plussers. Het gebouw is nadruk
kelijk onderdeel van de buurt. Er is daar 
niet zomaar een kantine maar een uitste
kend restaurant waar de hele stad op af 
komt. Er is daar een theater, een bioscoop 
en de overdekte binnenstraat wordt ge
bruik als marktplein. Met zo'n woonvorm 
zorg je voor vervanging van het wegvallen 
van de familiezorg. Bij het bouwen van 
nieuwe wijken zouden ze met dergelijke 
woonwensen rekening moeten houden.' 

Pratend over zorg als last of lust maakt Van 
Lieshout een vergelijking met arbeid. 

s 



6 

Jet Bussemaker: 'Dat mensen 

'Werken en zorgen horen onlosmakelijk 
bij het leven. Voor beiden kan je een ver
schuiving zien in waardering, alleen loopt 
die voor zorg achter bij die voor arbeid. 
Tegenwoordig wordt arbeid gezien als ont
plooiing, nog niet zo lang geleden was ar
beid vooral fysiek zwaar en iets waarvan je 
zoveel mogelijk bevrijd moest worden. Een 
van de redenen dat zorg nu een probleem 
is, is die verschuiving in waardering voor 
arbeid. We vinden arbeid gewoon te leuk, 
leuker dan zorgen.' 
Bussemaker ziet een tegengestelde ont
wikkeling: 'Mensen willen wel zorgen maar 
dat wordt belemmerd door arbeid. Er is te 
weinig gelegenheid voor het combineren 
van die twee. Dat is een kwestie van orga
nisatie. Werkgevers schrijven dwingend 
voor dat werknemers altijd aanwezig moe
ten zijn. Er ontbreekt flexibiliteit, dat is een 
belangrijk onderdeel van het Nederlandse 
zorgprobleem. Oplossingen liggen bij meer 
deeltijdwerk, meer zorgverlofmogelijkhe
den, zowel kort als lang, aanpassing van de 
arbeidstijden; kortom 
flexibiliteit zodat mensen 
met zorgverplichting meer 
ruimte krijgen. Als de con
dities er zijn denk ik dat de 
meeste mensen bereid zijn 
te zorgen. Het is gezeur dat 
mensen tegenwoordig te 
individualistisch en egoï
stisch zijn en niet meer wil
len zorgen. Cijfers van het 
SCP tonen aan dat dat on
zin is. Ik realiseer me ove
rigens dat het creëren van 
die condities niet alleen 
een organisatorisch pro
bleem is maar ook een cul
tureel. We moeten ons 
met z'n allen realiseren dat 
investeren in zorgvoorzie
ningen niet alleen een kos
tenpost is maar ook baten 
heeft.' 
Ten opzichte van werk wordt 
zorg benadeeld: aan betaal
de arbeid zijn veel meer rech
ten verbonden dan aan zor
gen. 
Bussemaker: 'Dat heeft te 
maken met de kostwin
nerstraditie van Neder
land. We hebben vrouwen 
altijd betaald via hun echt
genoot en zorgloon heb
ben we nooit willen heb
ben. Daar ben ik overigens 
nog steeds geen voorstan
der van. Ik vind het wel te
recht om aan zorggeven 
meer rechten te verbinden. 

tegenwoordig te 

individualitsch en 

egoïstisch zijn en niet 
meer willen zorgen, is 

gezeur.' 

Voor werkenden moet er recht komen op 
betaald zorgverlof en op loopbaanonder
breking. En voor mantelzorgers denk ik 
aan sociale zekerheidsaanspraken zoals 
pensioenvorm ing. en ook recht op cursus
sen en scholing is buitengewoon belang
rijk.' 
Van Lieshout: 'Mantelzorgers zouden in
derdaad meer rechten moeten krijgen, 
maar je moet niet in de richting gaan van 
werknemersrechten. Het is een andere re
latie, je kan aan vrijwilligers niet, zoals wel 

Jet Bussemoker, foto: Ange/o Goedemondt 
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bij werknemers, aanwezigheids- en kwali
teitseisen stellen. Ik denk voor mante/zor
gers meer aan aanspraken op ondersteu
ning: recht op consultatie, faciliteiten voor 
vervoer en recht op vervanging bij vakan
tie.' 
Bussemaker: 'Precies. Maar het is uitdruk
kelijk niet de bedoeling dat dit een terug
tocht wordt naar het vrijwillige initiatief. 
Informele zorg en professionele zorg kun
nen niet zonder elkaar. De positie van de 
betaalde zorg moet trouwens ook worden 
verbeterd, de werknemers in de zorg wor
den ondergewaardeerd. Gezien de zwaar
te van hun beroep, de lange werktijden die 
ze maken en de problemen die ze mee naar 
huis nemen, worden ze ... ' 
.. . onderbetaald. 
Bussemaker: 'Het gaat niet alleen om loon. 
ook om de arbeidsomstandigheden en de 
inhoud van het werk. We stuiten op de 
grenzen van het efficiënter maken van de 
zorg.' 
Van Lieshout: 'Wat Marx schreef over de 

vervreemding van de indus
triële arbeid herhaalt zich nu c~ 

voor de zorg. Het heet t 

stopwatch-zorg: voor het 
aantrekken van steunkou
sen staat 2 minuut 30. Dat 
model is in de industrie al I 
zeker twintig jaar achter- -
haald. Het nieuwe model is s 

zelfstandigheid en verant- -
woordelijkheid. Wat dat be- -
tekent voor de -z.or'l}- Do.\ 
we weer terug moeten naar· 
het idee van de wijk. Geen 
grootschalige organisaties 
waarin je van de ene kam 
van de regio naar de andere 
kant wordt gestuurd, want 
dat leidt tot vervreemding 
en gebrek aan betrokken
heid, waar ook de klanter 
over klagen. In plaats daar
van krijgt de buurt een wijk· 
post voor verpleging en ver· -
zorging. De wijkhulp gaat 
weer rond op de solex. De 
thuiszorg is een foute rich
ting in geslagen.' 
Jullie voorstellen kosten gela 1 

terwijl de analyse is dat zorg 

juist goedkoper moet wor· 

den omdat het anders met 
de vergrijzing voor de deur 
'straks allemaal onbetaalbaar 
wordt'. 
Van Lieshout: 'Er is helemaal 1 

geen groot financieel pro· ,_ 
bleem voor de -z.org. Dat \1 ; 

doemdenken. De laatste 
tien jaar zijn de uitgaven in 



Peter van Lieshout: ~Er is 

de zorg gedaald van I 0 procent van het 
bruto nationaal product naar 8, 7 procent. 
Als we nou alleen maar met elkaar zouden 
afspreken dat we dat percentage niet meer 
verminderen maar gelijk houden, dan kom 
je de komende twintig jaar al heel behoor
lijk uit. En dat kan, want de kostenstijging 
in de zorg wordt overdreven. Alles bij el
kaar: de vergrijzing, groei van de bevolking, 
nieuwe technieken, nieuwe medicijnen, en
zovoort, kom je op 2,4 procent kostenstij
ging per jaar. Dat is toch te overzien als we 
ons realiseren dat het bruto nationaal pro
duct, de economische welvaart dus, de af
gelopen twintig jaar met gemiddeld meer 
dan 2 procent per jaar is gegroeid.' 
Manschot: 'Ik ben het met je eens dat 
doemdenken niet nuttig is, maar dit is niet 
te rijmen met het verhaal van de hele zorg: 
"we willen graag meer maar er is geen 
geld". Wachtlijsten, urgenties, mensen aan 
de lijn, enzovoort.' 
Bussemaker: 'Peter spiegelt het wel erg 
rooskleurig voor. Bovendien is er nog een 
ander probleem. Mensen 
willen wel allemaal goede 
zorg maar willen daaruit 
niet de consequentie trek
ken dat ze dan ook meer 
belasting moeten betalen. 
Hoewel ik een omslagpunt 
zie; dat we zo lang
zamerhand genoeg las
tenverlichting hebben ge
had.' 

Henk Manschot maakt zich 
zorgen over de waardering 
voor zorg en Jet Bussemaker 
sprak eerder over een cultu
reel probleem. Is het tijd voor 
een ethisch reveil? 
Manschot: 'Peter en Jet 
spreken elkaar tegen over 
de waardering. Enerzijds 
1.eggen jullie dat het onzin is 
dat mensen niet meer zou
den willen zorgen- het ver
haal van het genereuze Ne
derlandse volk dat nog van 
alles doet- anderzijds con
stateren jullie dat werk 
steeds belangrijker wordt 
en dat er een cultuurveran
dering nodig is om het be
lang van zorg onder de aan
dacht te krijgen. Die verha
len sporen niet. Ik zou wil
len dat wij in de richting 
gaan van de norm dat we 
óók moeten zorgen als het 
niet leuk is of niet gewaar-
deerd wordt. Dat idee zijn 
we kwijt geraakt en dat is 

helemaal geen groot 

financieel probleem 

voor de zorg.' 

een groot verschil met andere culturen. 
Surinamers en Turken worden groot ge
bracht met de opvatting dat de zorgplicht 
onderdeel is van een fatsoenlijk mens zijn. 
Dat geeft soms idiote situaties die ons af
schrikken, en ook zij zitten vaak met de 
handen in het haar. Bij ons gaat het om vrij
willigheid en waardigheid. Als we die 
woorden er niet aan kunnen hangen, zakt 
het door de vloer. Daar moeten we aan 
sleutelen. Ik weet niet hoe, want de vrij
heid die we hier veroverd hebben is een 
wezenlijke voorwaarde. Maar de schaduw
kant is dat je mensen hebt die zeggen: ik 
heb alle mogelijkheden maar ik doe het 
toch niet.' 

Peter van Lieshout, foto: Angelo Goedemondt 
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Zeg je daarmee dat iedereen een plicht heeft 
tot zorg? 
Manschot: 'Zo gauw je over plichten 
spreekt beginnen mensen onmiddellijk te 
sputteren, maar daar komt het dichtbij. 
Maar die zorg kan verschillende vormen 
aannemen, al vind ik dat als iemand zegt: "ik 
koop alle zorg in", dat dat een redelijk arm 
leven is.' 
Bussemaker: 'Dan moet je vooral mannen 
aanspreken. De morele plicht tot zorg is er 
bij vrouwen met de paplepel in gegoten.' 
Van Lieshout tot Manschot: 'Waarom ben 
je zo normatief? De verandering die jij wilt 
wil ik ook wel, maar je strategie is fout. 
Mensen veranderen niet als ze vermanend 
toe worden gesproken. Ze veranderen wel 
op grond van emoties, zoals angst. Het op
merkelijke is echter dat er rond zorg hele
maal geen gevoel van urgentie is. Wel als 
een acuut eigen probleem: "wat moet ik in 
godsnaam als mijn moeder naar het ver
pleegtehuis moet en er geen plek is", maar 
niet als samenleving: "hoe gaan we de zorg 

de komende jaren op een be
tere manier inrichten om te 
voorkomen dat we afglijden". 
Er zijn ook geen concrete 
utopieën waar we achteraan 
kunnen lopen. Die zijn ont
zettend nodig om weer eens 
wat beweging in de zaak te 
krijgen.' 
Wat is jouw angst? 
Van Lieshout: 'Dat je in een 
verpleegtehuis terechtkomt 
op een kamertje met vier an
deren die liggen te roggelen 
en dat je blij moet zijn dat er 
's ochtends om zeven uur 
een verpleegster komt die je 
uit bed trekt en zegt "ga maar 
aan tafel zitten, in mijn roos
ter staat dat ik je om half acht 
vanavond weer in bed kom 
leggen".' 
Bussemaker: 'Het gevoel van 
urgentie groeit. Bij maat
schappelijke organisaties en 
politieke partijen dringt het 
langzaam door. Een ethisch 
reveillijkt me contra produc
tief. Daar mee stuur je het, of 
je nu wilt of niet, toch in de 
richting van terug naar de tra
ditionele informele zorg
structuur.' 
Manschot: 'Dat hoeft hele
maal niet. Ik wil nieuwe op
lossingen die passen bij deze 
tijd.' 
Bussemaker: 'Ik ben bang 
voor paternalisme. Ik denk 
meer in sociaal-democrati-
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De buurtconciërge 

Ringo: 'Alle problemen komen bij ons: 

huursubsidie, lawaai, overlast, lekkage. 

We zijn snel bereikbaar op ons kantoortje 

hier.' Ringo is een ex-matroos: 'Ik verwijs, 

ik ga geen kraantjes repareren, dat mogen 

we ook niet. Ik kan telefoonnummers ge

ven van de woningbouwvereniging. Bij 

overlast probeer ik te bemiddelen. Ik zoek 

wel altijd uit of er met iemand iets, of het 

begeleid wonen is of iets degelijk. Wie 

dat zijn, die mensen overlast bezorgen? 

Nou ja, keihard schreeuwen in de nacht: 

dat zijn mensen die niet aanspreekbaar 

zijn, niet een normaalleefpatroon heb

ben. Drugs? Soms ook. Laatst had ik ie

mand die dacht dat hij doodgeschoten 

zou worden. Nou ja, dat soort mensen.' 

Anneke: 'Er woont hier in de buurt een 

zwakbegaafde jongen, zelfstandig in een 

benedenhuisje. Hij werkt op een sociale 

werkplaats. We hadden gemerkt dat de 

jongen verkeerde vrienden had die mis

bruik van hem maakten en zo'n beetje bij 

hem in waren getrokken. Er ging van al
les fout maar die jongen was zelf niet in 

staat om er iets aan te doen. Iedereen 

maakte zich zorgen. Eerst hebben we de 

woningbouwverenging geïnformeerd, 

maar daar vonden ze dat de jongen zelf 

verantwoordelijk was voor zijn doen en 

laten. Toen hebben we contact opgeno

men met de politie. Die zijn samen met 

een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 

van de GG&GD naar binnen gestapt. 

Dat mag helemaal niet, dat is huisvrede

breuk, maar die jongen moest geholpen 

• 

worden. Die verkeerde vrienden zijn zon

der pardon her huis uitgezet. Dat was de 

enige methode. Die jongen laat nu nie

mand meer binnen. Als het moet zullen 

we het vaker doen. Bluffen en handelen, 

dan gebeurt er tenminste iets.' 

Hermy: ~Is je een klacht krijgt over over

last ga je dat uitzoeken. In principe stap 

je dus naar de persoon toe. Het is moei

lijk om gestoorde mensen te benaderen. 

Ik heb zelf een broer die in een Sociaal

psychiatrisch Centrum zit, dus zodoende 

heb ik veel geleerd.' De 56-jarige Hermy 

kan wel bogen op enige levenservaring: 

'Ik heb altijd een eigen café gehad.' Een 

jaar of tien geleden had hij er geen zin 

meer in, verkocht alles, maakte zijn geld 

op, kreeg een akkefietje met de belasting, 

en zat met een uitkering thuis. 'Toen las 

ik in 1994 een advertentie in de buurt

krant en zo ben ik de eerste buurtconciër

ge geworden.' 

'Toevallig was ik laatst in de Pieter Vla

mingstraat. Komt de kapper naar me toe 

en vertelt dat een klant van hem de deur 

niet opendoet. Ik bel de politie. Zat daar 

een mannetje van 70 jaar, in een lang 

nachthemd op een hoog bed met een 

steek erbij, z'n gehoorapparaat was ie 

kwijt, z'n tanden lagen ergens, en hij wist 

niet meer dar ie er was. Hij bleek wel 

twee dochters te hebben maar er zat ver

der geen hulp achter eigenlijk. Nou, die 

kapper komt nu om de drie weken knip

pen en we hebben contact gelegd met het 

ouderenservice-centrum.' 

Ringo: 'We houden het echt wel in de ga

ten. Pas is hier een vrouwtje komen wo

nen en die denkt dat de buurt haar niet 

wil, dus daar praat ik dan wel mee en dan 

zeg ik, ga effe aan je deurtje staan, of 

hang eens in je raampje, of praat eens met 

de jongens als ze voetballen. En als de 

gordijnen lang dicht blijven geef ik echt 

wel even een tikkie op de deur en roep: 

Hallo!!' 

Hermy: 'Waarom het Melkenbanen zijn? 

Goede vraag. Kennelijk hebben ze er niet 

veel geld voor over. Laatst hoorde ik dat 

iemand ons Melkmongolen noemde. Ja, 

de waardering zou wel wat beter kunnen.' 

Liesbeth Jansen 
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Henk Manschot: 'Als iemand 

sche termen: hoe kunnen we de solidari
teit blijven organiseren. Daar zit wel een 
morele opvatting achter, namelijk dat ie
dereen bereid is zich te verplaatsen in de 
ander.' 
Van Lieshout: 'Dan kom je wel bij de vraag 
in hoeverre de solidariteit nog handhaaf
baar is. Voor de ouderenzorg zit hier een 
groot probleem. De kwaliteit is de afgelo
pen vijftien jaar verschraald terwijl de wen
sen gestegen zijn. En die zullen blijven stij
gen met het rijker worden van ouderen. Je 
kan je afvragen welke zot nu nog bezig is 
met het bouwen van verzorgingstehuizen, 
want dat soort kamertjes stop je nog niet 
eens een student in. De solidariteit in de 
verzorgingsstaat werkt zolang voor de col
lectieve voorzieningen een middenklasse
niveau als uitgangpunt wordt genomen en 
geen minimumniveau. Kijk naar het basis
onderwijs, dat is voor iedereen en dat 
werkt zolang het een redelijke niveau 
heeft. Op het moment dat een grote groep 
vindt dat het daar onder zakt dondert het 
systeem in elkaar. Voor de 
zorg is het probleem dat de 
verpleeghuizen, maar ook 
de thuiszorg, steeds minder 
kunnen voldoen aan die al
gemene middenklasse
norm. En daarmee dreigt 
het systeem zijn geloof
waardigheid te verliezen.' 
Bussemaker: 'Mensen wil
len misschien wel betalen 
voor meer kwaliteit maar 
dan individueel. Je hebt al 
vip-kamers in ziekenhuizen. 
De vraag is of dat geen hel
lend vlak is richting tweede
ling in de zorg.' 
Van Lieshout: 'Laat ze maar 
extra betalen. Op een 
voorwaarde, dat het collec
tief gefinancierde deel goed 
is. Dat doen ze in Dene
marken in bejaardeninstel
lingen heel aardig: de ver
zorging en verpleging is 
voor iedereen gelijk en van 
goede kwaliteit, en daar
naast is er een scala aan 
dienstverlening beschikbaar 
-de wasserette, eten - dat 
kan je afnemen naar eigen 
voorkeur. Aan het einde 
van de maand krijg je ge
woon de rekening.' 
Manschot: 'Heel slim. Dat is 
nog eens concrete utopie.' 
Bussemaker: 'Veel Neder
landers stuit dit tegen de 
borst uit angst voor twee
deling. Maar ik ben bang dat 

zegt: "ik koop alle 

zorg in", dan vind ik 
dat een redelijk arm 
leven.' 

als we de problemen onder ogen zien we 
die kant op moeten.' 
Manschot: 'Die aversie tegen verschillen is 
toch gek. De een heeft een groot huis en 
de ander een klein. Dat vinden we heel 
normaal en voor ouderen zou dat opeens 
allemaal gelijk moeten zijn.' 
Van Lieshout: 'Al wil iemand drie stereo
installaties naast zijn bed in die vip-kamer.' 
Bussemaker: 'Hij of zij mag ook een grote
re kamer?' 
Van Lieshout: 'Ja. Alles wat onder rand
voorwaarden en faciliteiten valt vind ik 
best.' 

Henk Monschot, foto: Angelo Goedemondt 
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Bussemaker: 'En extra verpleegsters? De 
grens is heel moeilijk te trekken. Het is las
tig om het beheersbaar te houden.' 
Van Lieshout: 'De kern van het debat is, en 
dat geldt niet alleen voor de zorg maar 
voor alle voorzieningen, dat het collectie
ve aanbod beantwoordt aan die hoge mid
denklassenorm. Zorg en onderwijs moe
ten goed zijn en wat rijken daar nog bo
venop kopen is hun zaak en niet van belang. 
Je moet alleen zorgen dat de noodzaak van 
die extra's beperkt blijft want op dat mo
ment verlies je draagvlak voor je systeem.' 
Bussemaker: 'Het is niet leuk dat scholen 
met rijke ouders extra onderwijsperso
neel kunnen financieren. Maar misschien 
moet je constateren dat de effecten van 
het tegenhouden van dit soort ontwikke
lingen erger zijn dan het toestaan. We 
moeten zoeken naar onorthodoxe manie
ren die er voor zorgen dat die extra uitga
ven van rijken ook het collectieve deel ten 
goede komen.' 
Van Lieshout: 'Het interessante is dat in 

Nederland de verschillende 
levensterreinen zo verschil
lend gewaardeerd worden. 
Over differentiatie in inko
men denken we anders dan 
over differentiatie in huisves
ting, en dat ligt weer anders 
dan differentiatie in onder
wijs en zorg. De culturele be
leving in Nederland is dat 
zorg voor iedereen in gelijke 
mate beschikbaar moet zijn. 
Daar zal wel beweging in ko
men maar voorlopig hebben 
politici daar rekening mee te 
houden. Het zegt iets over de 
mate waarin de stelsels col
lectief moeten zijn. Sociale 
zekerheid is een systeem dat 
aan het schuiven is. Voor de 
ouderenzorg is dat nog nau
welijks het geval.' 

Momque Kremer en je/Ie van der 

Meer zUn redacteur 
van de Hellmg 



Solidariteit, sekse 
en schaarste 

Hoe de zorg hoog op de politieke agenda terechtkwam. En waarom 

de problemen veel groter zijn dan de geopperde oplossingen. 

Evelien Tonkens 
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Tot voor kort deed het pijn aan je tanden, 
als je een beetje links was: het woord zorg. 
Zo zoet en kleverig. Het deed denken aan 
de schijnheilige blijheid van moederdag, 
aan betuttelende verpleegsters, gebogen 
over stinkende stumperds in broeierige 
zaaltjes. Aan niks mogen voor je eigen 
bestwil, aan gedwongen dankbaarheid, on
gelijkheid en afhankelijkheid. Het stond te
genover democratie, solidariteit, gelijkheid 
en linkse politiek. 
Maar dat is nu verleden tijd. De afgelopen 
jaren heeft het thema zorg een prominen
te plaats verworven in de politiek, ook bin
nen links. Het is niet langer een typisch 
CDA-thema; ook andere partijen profile
ren zich erop. Zorg staat hoog op de poli
tieke agenda en dat komt, zo zal ik hieron
der betogen, doordat in het afgelopen de

cennium alle peilers waarop de zorg was 
gebaseerd in ons land aan het wankelen zijn 
geraakt. Die peilers zijn te vatten onder de 
noemers solidariteit, sekse en schaarste. 
Ons zorgstelsel was gebaseerd op een spe
cifieke gedachte en organisatie van solida
riteit, sekse en schaarste, die spoorde met 
de maatschappelijke verhoudingen van het 
eind van de jaren zestig, maar niet meer 
met die van nu. Sinds de jaren zeventig, 
maar vooral in de jaren negentig, hebben 
nieuwe ontwikkelingen deze fundamenten 

dusdanig aangetast, dat herijking van de 
zorg onvermijdelijk is geworden. 
De eerste peiler van ons zorgstelsel is een 
specifieke opvatting van solidariteit. Met 
de invulling daarvan werd al vanaf het mid
den van de vorige eeuw begonnen en deze 
kreeg in de jaren vijftig en zestig van deze 
eeuw zijn beslag. Die solidariteit had voor
al betrekking op het delen van de risico's 
van ziekte en van inkomensverlies door 
werkloosheid van het gezinshoofd. De Al-

gemene Bijstandswet uit 1965, de Zieken
fondswet uit 1966 en de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten uit 1967 waren 
de sluitstukken van deze ontwikkeling naar 
een verzorgingsstaat. 
Aan het eind van de jaren tachtig kwam de 
verzorgingsstaat onder vuur te liggen. De 
voorzieningen waren te duur en te veel 
mensen maakten er gebruik van. Boven
dien werden de voorzieningen verkeerd 
gebruikt, zo luidde de kritiek: mensen wer
den er lui van. Men had daarbij met name 
de bijstand, de werkeloosheidswet en de 
WAO op het oog. Het scheldwoord 'de 
calculerende burger' raakte in zwang. De 
calculerende burger dacht alleen aan zich
zelf en maakte gebruik van voorzieningen 
wanneer hem of haar dat wat opleverde. 
Deze burger was even prettig vergeten 
dat, als hij niet werkte, anderen extra hard 
moesten werken. De verzorgingsstaat, zo 
stelde de socioloog Schuyt*, heeft 'het ver

mogen van veel individuen om voor zich
zelf te zorgen, zeer sterk heeft onder
mijnd'. Vanwege het bureaucratische en 
anonieme karakter van de verzorgings
staat, groeide bij veel burgers een dubbele 
moraal: 'Als het mij slecht gaat, zorgen an

deren voor me. Als het mij goed gaat, hoef 
ik mij geen zorgen te maken over het sys
teem'. Dat doen anderen wel. De verzor

gingsstaat zelf was een omslag van gunst 
naar recht, maar onvoorzien was, aldus 
Schuyt, dat daar een omslag van recht naar 

berekening op volgde. De verzorgingsstaat 
verschafte mensen mogelijkheden om zich 

onafhankelijk te voelen, hun eigen plan te 
trekken en zich minder te bekommeren 
om anderen. De verzorgingsstaat wakker
de aldus bij haar burgers gedrag aan dat 
paste bij de liberale marktmaatschappij, 
waarin niet solidariteit, maar eigenbelang 
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voorop staat. De verzorgingsstaat onder· 
mijnde daarmee op den duur haar eigen,\ 

draagvlak. 
Kritiek was er niet alleen op de calcule-.• 

t 
rende burger, maar ook op het bureaucra·. 
tische en daardoor veelal te lankmoedige,, 
karakter van de voorzieningen zelf. Ook:~ 
Schuyt wees daar op en bepleitte een 

strengere controle op de toegang tot de t 

sociale zekerheid. In het afgelopen dec en·,
nium is er op grond van beide kritiekpun· n
ten veel aan de verzorgingsstaat veranderd. d. 
De calculerende burger wordt niet meer!r 

aangesproken op zijn gedrag, maar -z.iin ca\· I\ 
culerende houding wordt verondersteld 
in het systeem opgenomen. Als hii 
loos of ziek is, wordt hij met meer zorg. 
dwang en sancties omgeven dan voorheen. 
Bovendien is op allerlei manieren gepro· ' 
beerd om de toegang tot en langdurig ge- r 
bruik van de voorzieningen te beperken. ' 

GEZIN 
Daarmee is echter de bredere 

strekking van het vraagstuk van de calcu\e· 

rende burger nog niet opgelost. De vraat, 
blijft wat de grondslag voor onderlinge so·
lidariteit kan zijn in een liberale samenle· 

ving. Hoe kan solidariteit, in de zorg maar 

ook daarbuiten, georganiseerd worden er.1 
op welke gronden zullen mensen daartoe9 
te bewegen zijn? In hoeverre staat de hur·. 
dige nadruk op zelfbeschikking en individu· r
ele rechten haaks op solidariteit? 
Deze vragen zijn wel door het politieke de·· 
bat van eind jaren tachtig opgeroepen , 
maar in de politiek worden ze op dit mo· -
ment nauwelijks meer gesteld. Dat gebeur\ -r 
wel in de zorgethiek, een stroming die ir 1 

het politiek-filosofisch denken over zorg~ 
een prominente plaats inneemt. De een·
trale claim van Nederlandse zorgethici al~; 



Op de vraag hoe solidariteit 
Selma Sevenhuysen en Henk Manschot en 
hun belangrijkste inspiratiebron, de Ame
rikaanse filosofe Joan Tronto, luidt dat de 
liberale nadruk op bescherming van indivi
duele rechten en bevordering van zelfstan
digheid en autonomie, het wezen van zorg 
miskent. Niet autonomie maar afhankelijk
heid is een wezenlijk en waardevol aspect 
van zorg. De kwetsbaarheid en afhanke
lijkheid van mensen die zorg behoeven, 
moet niet ontkend of bestreden maar er
kend en gewaardeerd worden. Liberale 
waarden zijn veel te beperkt om een soli
daire, zorgzame samenleving in stand te 
houden, omdat zij de ethische waarde van 
zorg miskennen en ook niet over het 
vocabulaire beschikken om die waarde te 
articuleren. De zorgethiek is de laatste ja
ren onder linkse intellectuelen populair ge
worden, mede omdat het een aangrijpings
punt was voor kritiek op de liberale markt-

maatschappij. Nu het verzet tegen de 
markt zelf is opgegeven biedt de zorge
thiek nieuwe kansen het liberale denken te 
bekritiseren. 
\n deze waardering voor zorg klinken tra
ditioneel-christelijke waarden door. Drijft 
dat links in de armen van het CDA/ Nee, 
al was het maar omdat de zorgethiek 
(nog?) geen plaats heeft in de linkse poli
tieke programma's. PvdA en Groenlinks 
profileren zich vooral op liberale waarden 
als zelfbeschikking, individuele rechten en 
zelfstandigheid. Maar niet alleen; tegelij
kertijd tonen zij zich anti-liberaal wat be
treft de fmanciering van de zorg: zij beplei-

in een liberale 

maatschappij 

georganiseerd moet 

worden, hebben 
politieke partijen 

intussen geen 
antwoord 

ten bijvoorbeeld direct (Groenlinks) dan 
wel op termijn (PvdA) een brede volks
verzekering, 'ter versteviging van de soli
dariteit' (Groenlinks). Daarmee willen ze 
dus de althans voor de hogere inkomens-

groepen bestaande keuzevrijheid inperken 
in plaats van uitbreiden. De PvdA bepleit 
daarbij het terugdringen van sociaal-eco
nomische gezondheidsverschillen. 
Het CDA daarentegen bepleit geen libera
le waarden in de zorg: zij denkt niet zozeer 
in termen van individuele burgers maar in 
termen van gezinnen. De waarden die zor
gethici bepleiten, lijkt het CDA wel te 
waarderen, maar dan alleen binnen het ge
zin. De ontmanteling van de verzorgings
staat is volgens het CDA te ver gegaan, en 
daarmee lijkt ze vooral te bedoelen dat de 
overheid de zorg en opvoeding binnen het 
gezin niet genoeg gesteund heeft. Het 
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CDA bepleit wel een stelselherziening, 
maar geen volksverzekering. Op de vraag 
hoe solidariteit in een liberale maatschap
pij georganiseerd moet worden, hebben 
politieke partijen intussen geen antwoord. 
Die vraag leeft meer buiten de zorg, onder 
de noemer 'sociale cohesie'. Politici vinden 
meer sociale cohesie noodzakelijk, al we
ten ze niet goed hoe die er moet komen. 

SEKSE 
De tweede peiler van onze (in)formele zorg 

die de afgelopen decennia aan het wanke
len is geraakt, betreft de sekse van zorg. 
Toen rond 1970 de verzorgingsstaat ge
vestigd was, was het nog volkomen van
zelfsprekend dat zowel betaalde als onbe
taalde zorg een vrouwenzaak was. De ver
pleegkundige heette nog verpleegster en 
werkte doorgaans tot ze trouwde. Veel sa
laris had ze niet nodig, want ze hoefde al
leen zichzelf te onderhouden. Trouwde ze, 
dan zegde ze haar baan op en zorgde thuis 
voor de kinderen. Haar man moest veel 
meer verdienen dan zij gedaan had, want 
hij moest een heel gezin onderhouden. De 
idealen en tot op zekere hoogte ook de le
vens van de meeste mensen zijn in de af
gelopen decennia steeds verder van dit 
model gaan afwijken. De onbetaalde zorg 
is niet langer vanzelfsprekend een vrou
wenzaak, en arbeid niet meer vooral iets 
voor kostwinners. De betaalde zorg wordt 
nog wel vooral door vrouwen verricht, 
maar zij verlangen voor hun werk een fat
soenlijk salaris. 
Deze veranderingen nopen tot forse aan
passingen van ons zorgsysteem, die tot nu 
toe uitblijven. Nog steeds is het kostwin
nersmodel met de daarbij 'gratis' zorg voor 
kinderen en andere hulpbehoevenden de 
impliciete norm. Wie volgens een ander 
model wil leven, loopt tegen talloze pro
blemen op, zoals wachtlijsten in de kinder
opvang en buitenschoolse-opvang, een for
se inkomensdaling en problemen met de 
aansluiting van werk- en schooltijden, om 
er maar enkele te noemen. De meeste po
litieke partijen zijn het er over eens dat de 
zorg voor kinderen, ouderen en zieken 
niet meer gratis en vanzelf door vrouwen 
geleverd wordt, en dat zorg en arbeid dus 
op een nieuwe manier georganiseerd moe
ten worden. Ook is men het erover eens, 
dat mensen de mogelijkheid moeten krij
gen om zelf te kiezen of en hoe zij arbeid 
en zorg combineren. Maar veel verder 
reikt de consensus niet. Het alom gevoer
de pleidooi voor keuzevrijheid blijkt bo
vendien niet erg verhelderend. Men kan 
namelijk ernstig van mening verschillen 
over de vraag of een dergelijke keuzevrij
heid al bestaat (zoals de WD suggereert) 
en welke keuzes nu vooral in de knel ko-

11 



ll 

De dochter 

'Ze wilde naar huis. Na vier maanden zie

kenhuis had m'n moeder verschrikkelijk 

heimwee naar haar eigen bed, ook al kon 

ze zich niet meer herinneren in welk huis 

dat bed stond. De operatie was goed ge

lukt, maar ze moest revalideren. Lopen 

ging vrijwel niet. En daarbij had ze door 

een herseninfarct een beschadigd spraak

vermogen opgelopen. 78 was ze, het zie

kenhuis vond het eigenlijk onverant

woord om haar naar huis te laten gaan, 

maar de waarheid was dat ze te duur 

werd. Ze gingen akkoord met ontslag als 

er aan een hele serie voorwaarden werd 

voldaan: installatie van een alarm, een po

stoel, een verhoogde toilet via de Kruis

vereniging. Ze moest fYsiotherapie en lo

gopedie nemen, er moest drie keer per 

dag thuishulp komen, een sleutel bij de 

buren, maaltijden via Tafeltje-dek-je en 

alle drempels moesten uit het huis verwij

derd worden. Verbluffend snel ging dat 

allemaal. Binnen een week was alles in or

de. We werden goed doorverwezen, kre

gen de juiste telefoonnummers en de 

Thuiszorg was na drie dagen op schema. 

Toen mocht m'n moeder naar huis. 

Ze had geen goede kijk meer op haar ei

gen situatie. Ze besefte nauwelijks dat ze 

hulpbehoevend was. Ze had nergens pijn 

dus vond het alleen maar lastig dat ze niet 

kon lopen. En gek genoeg heeft het ver

lies van haar spraakvermogen haar nooit 

van de wijs gebracht. Ze vond dat het bij 

de ouderdom hoorde. Ondanks alles bleef 

ze wat ze was, een zelfstandige vrouw met 

een sterke wil. 

De eerste weken voegde ze zich verbaasd 

en overdonderd in het nieuwe regime. 

Omdat ze zelf de deur nog niet open kon 

maken deden de buren dat voor haar. 

Drie keer per dag kwam er iemand van de 

Thuiszorg. De eerste dienst was voor het 

ontbijt en de wasbeurt, de tweede voor 

het middageten, de laatste voor de avond

boterham en het klaarmaken voor de 

nacht. Drie keer per dag iemand anders. 

Moeder werd er stapelgek van. Wat deden 

die mensen in haar huis, ze kende nie

mand! Toen ze er ook nog achter kwam 

dat er in een "zorgschrift" over haar ge

schreven werd ("mevrouw wilde vanoch

tend niet gewassen worden") moest ik 

twee van de drie diensten afZeggen. Ze 

voelde zich geweldig betutteld en werd er 

kwaad van. Die vreemde gezichten be

schouwde mijn moeder als een inbreuk 

op haar privacy. Ik voelde me gegeneerd, 

maar belde de Thuiszorg en tot mijn gro

te verbazing begrepen ze haar. Ik werd ge

rustgesteld. Mocht er weer meer hulp no

dig zijn dan hoefde ik het maar te laten 

weten. De vrouw die vanafhet begin de 

ochtenddienst had gedaan nam het initia

tief om zelf iedere dag te komen om mijn 

moeder te wassen. Ook dat was zeer be

gripvol. Mijn moeder herkende deze 

vrouw en raakte erg op haar gesteld. 

Alle overige hulpverleners werden vervol

gens ook weggewerkt. De fYsiotherapeut 

omdat hij "harde handen" had, de lo

gopedist omdat het "nergens voor nodig 

was" en het alarm hing ze aan de muur. 

Ze pakte de rollator en deed in het ver

volg zelf de deur open. Met haar vrien

dinnen regelde ik een bezoekschema. Ie

dere dag kwam er iemand een kopje thee 

drinken en die controleerde mereen of ze 

wel wat at. Wij zorgden in de weekends 

voor boodschappen en de buren kwamen 

's ochtends met de post en de krant. Een 

enorm geregel. Aanvankelijk rekende ik 

erop dat alles tijdelijk was, maar in de 

loop van de tijd werd duidelijk dat het de 

laatste fase van haar leven was. De vrou

wen van de Thuiszorg hebben me daarin 

goed begeleid. Ze hebben zoveel ervaring 

met deze situaties. Ze kozen altijd heel 

tactisch voor de rechten van mijn moe

der, en toonden tegelijk veel begrip voor 

mijn angsten en zorg. Vooral de nachten 

vond ik doodeng. Ik was altijd bang dat 

mijn moeder weer zou vallen. 

Dat duurde vijf maanden. Iedereen werk

te mee, moeder ook. Toen verslechterde 

de situatie. Er werd weer overgeschakeld 

op drie diensten en in de laatste weken 

kwam er vijf keer per dag iemand van de 

Thuiszorg, vooral ter geruststelling van 

ons. Ze is uiteindelijk heel rustig en stil 

gestorven in haar eigen huis. 

Liesbeth Jansen 
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De actiegroep De Bonte 
men. Het CDA vindt bijvoorbeeld dat de 
keuze om zelf binnen het gezin de zorg te 
regelen, door de nadruk op economische 
zelfstandigheid van vrouwen onder druk is 
komen te staan. PvdA en Groenlinks vin-
den echter dat de keuze voor het daad
werkelijk combineren van zorg en arbeid 
in de praktijk nauwelijks bestaat. 
Dit meningsverschil vloeit voort uit een 
verschil in geadresseerde actor. Het CDA 
richt zich expliciet op het gezin. Hoe de ta
ken daarbinnen verdeeld worden, is voor 
het CDA secundair. Hoewel de christen
democraten wel bepleiten dat ook mannen 
zorgen, leiden de maatregelen die de par
tij voorstaat, eerder tot een versterking 
van de traditionele verdeling tussen zor
gende vrouwen en werkende mannen. Zo 
pleit het CDA voor ondersteuning van 'de 
meest voorkomende vormen van zelf-zor
gen' - te weten het tijdelijk uittreden en 
het anderhalf-verdienersmodel - via op
voedgeld en zorgloon voor mantelzorgers. 
Groenlinks en PvdA richten zich niet op 
(de vrouw in) het gezin, maar op 'de bur
ger die combineert' (PvdA). Verlof- en op
vangregelingen moeten volgens beide par
tijen uitgebreid en verbeterd worden. Zij 
sluiten daarmee aan op het zogenaamde 
'combinatiescenario', waarin partners bei
de een grote deeltijdbaan hebben, een deel 
van de zorg zelf verrichten en een deel uit
besteden. 

STAKING 
Dat is ook het scenario waartoe het kabinet 
zich globaal bekeerd heeft. De nota 'Op 

weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid 
en zorg' die Staatssecretaris Verstand afge
lopen voorjaar uitbracht, doet voorstellen 
die dit scenario dichterbij moeten brengen. 
Die voorstellen zijn echter bijzonder ge
matigd, zo is door veel critici naar voren 
gebracht, terwijl we toch mijlenver van het 
beoogde combinatiescenario verwijderd 
zijn. Slechts twintig procent van de moe
ders is bijvoorbeeld economisch zelfstan
dig (verdient minstens zeventig procent 
van het minimumloon), vrouwen werken 
zes maal zo vaak in deeltijd als mannen, en 
vrouwen gaan na de geboorte van het eer
ste kind gemiddeld minder werken en 
mannen juist meer. Er zijn vergaander 
voorstellen nodig. Niet alleen wat betreft 
de 'dagindeling' waarvoor het kabinet 60 
miljoen aan experimentengeld beschikbaar 
heeft gesteld, maar zeker ook wat betreft 
de financiering. Zo zijn de kosten die veel 
ouders voor kinderopvang maken exorbi
tant hoog. Interessant is daarom het voor
zichtige voorstel van de PvdA voor een 
kinderopvangfonds. 
Tenslotte de derde peiler. De zorg van 
rond 1970 was gebaseerd op een groot en 

Was pleitte begin 
jaren zeventig voor 
een neuk-, kook- en 

baarstaking. Wie 
verzint daar een goed 
hedendaags 
alternatief voor? 

goedkoop aanbod van (grotendeels onbe
taalde) zorgenden tegenover een beperk
te vraag naar zorg. In de decennia erna is 
deze verhouding omgekeerd: er is nu een 
veel kleiner aanbod van zorgenden terwijl 
de vraag veel groter is. De verkleining van 
het zorgaanbod is vooral te wijten aan 
twee factoren: de toegenomen arbeidspar
ticipatie van (voormalige huis)vrouwen, en 
de ruimere beroepskeuzemogelijkheden 
voor werkende vrouwen. In 1970 was de 
zorgsector een van de weinige sectoren 
waar vrouwen terechtkonden, tegen
woordig zijn veel meer sectoren toegan
kelijk. De grotere vraag is het gevolg van 
vergrijzing van de bevolking, van zorgin
tensieve vernieuwingen in de zorgsector 
(bijvoorbeeld meer dagbesteding voor ou
deren en gehandicapten) en van levensver
lenging door medische technologie. 
Ook deze veranderingen nopen ertoe de 
organisatie van de (in)formele zorg te her
zien. Het ligt voor de hand te betogen dat 
het zorgaanbod omhoog moet, en de vraag 
omlaag. Het eerste wordt inderdaad be
pleit, het tweede echter niet. Dat gebeur
de voor de gezondheidszorg nog wel aan 
het eind van de jaren tachtig, met het de
bat over 'Keuzen in de Zorg'. Keuzen ma
ken betekende dat niet alles kon, dat het 
niet mogelijk was om iedereen alle zorg te 
geven die hij misschien zou willen. 
Sinds kort bepleiten PvdA, CDA, Groen
links en in mindere mate D66 het omge
keerde: er moet meer geld naar de zorg. 
Het vorige kabinet stond een volumegroei 
van I ,3 procent toe; van het huidige kabi
net mag dat 2 procent zijn. Groenlinks en 
CDA bepleiten 2,4 procent. Dat extra geld 
moet vooral naar de directe zorg, daar
over is men het eens. De professionele 
zorg moet uitgebreid: kortere wachtlijs
ten, meer handen aan het bed, meer thuis
zorg, minder geld naar bureaucratie en ma
nagement. Ook de informele zorg moet 
ondersteund, via meer en betere verlofre
gelingen. Zoals te verwachten zit hier een 
koersverschil tussen CDA enerzijds en 
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Groenlinks en PvdA anderzijds. CDA legt 
de nadruk op ondersteuning van de infor
mele zorg, PvdA en Groenlinks op de pro
fessionele. Alledrie bepleiten ze een hoge
re waardering voor zorg. Het CDA wil een 
maatschappelijk debat over de waarde van 
zorg, en het eerder genoemd zorgloon 
voor mantelzorgers en opvoedgeld. 
Groenlinks en PvdA bepleiten hogere sala
rissen, betere opleidings- en carrièremo
gelijkheden en een betere rechts- en 
machtspositie voor professionele zorgver
leners. In de verdere uitwerking hiervan 
bestaan tussen PvdA en Groenlinks wel 
verschillen, die echter niet op visiever
schillen duiden. 
De drie peilers van de zorg - solidariteit, 
sekse en schaarste- zijn veel ernstiger aan
getast dan de geopperde oplossingen van 
de politieke partijen suggereren. Toch zal 
ons zorgsysteem niet snel instorten. Het 
wordt namelijk op zijn beurt in stand ge
houden door de marginale positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Die positie 
is veel zwakker dan ons taalgebruik sugge
reert: we spreken bijvoorbeeld van twee
verdieners of anderhalfverdieners, terwijl 
vrouwen in gezinnen gemiddeld maar een 
vijfde inbrengen van wat mannen binnen
brengen. De meeste vrouwen stoppen na 
hun tweede kind met werken - vaak van
wege problemen met 'de combinatie'- en 
krijgen dus geen loopbaan. Ze mogen blij 
zijn als ze op latere leeftijd nog een baan
tje kunnen krijgen, desnoods zonder per
spectieven, slecht betaald, ondergewaar
deerd, uitputtend: een voorportaal voor 
de WAO. De zorgsector biedt zulke ba
nen. En ook de onbetaalde zorg zullen ze 
blijven doen als mannen en voorzieningen 
tekortschieten. Al was het maar omdat 
hun salaris vrijwel nooit tegen dat van een 
man kan concurreren en ze dus geen ge
lijkwaardige partij zijn bij onderhandelin
gen aan de keukentafel. De actiegroep De 
Bonte Was pleitte in het begin van de ja
ren zeventig voor een neuk-, kook- en 
baarstaking. Wie verzint daar een goed he
dendaags alternatief voor? 
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SPRO 
Een crèche in Nederland is 

er voor de opvang, zodat 

vrouwen kunnen werken. In 

Vlaanderen en Denemarken 

is kinderopvang vooral ook 

kinderzorg. Een verschil dat 

alles te maken heeft met ons 

perspectief op zorg. Geloven 

we in Assepoester of in 

Sneeuwwitje? 

Monique Kremer 

We hebben er lang op moeten wachten 
maar onlangs heeft onze minister-presi
dent het eindelijk eens gezegd: 'kinderop
vang en zorgverlof zijn belangrijke zaken'. 
Kok zei dit in juni toen werknemers, werk
gevers en overheid rond de tafel kwamen 
om het Akkoord van Wassenaar nieuw le
ven in te blazen. Koks erkenning van het 
belang van zorg voor kinderen komt rijke
lijk laat. In België bijvoorbeeld staat het al 
vanaf midden jaren tachtig hoog op de 
agenda. In Denemarken nog veel langer. 
Het kan geen kwaad om eens bij onze bu
ren te kijken op zoek naar wenkende per
spectieven. Want het gaat er niet alleen om 
dát zorg voor kinderen op de agenda staat, 
maar ook hóe. Er is namelijk een groot ver
schil of kinderopvang gebaseerd is op bur
gerschap of dat het afhankelijk is van de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
De discussie over zorg wordt overheerst 
door twee perspectieven die beiden zeer 
moreel beladen zijn. Het eerste is het As
sepoester-perspectief: zorgen is sloven. 

Niemand zal daarom uit vrije wil zorgge
ven. Maatschappelijke en patriarchale 
structuren zijn de boze stiefmoeder die 
vooral vrouwen dwingen om de laagstge
waardeerde en slechtstbetaalde taken te 
verrichten. Assepoester moet daarom zo 
snel mogelijk van de balast van zorg verlost 
worden. De oplossing is simpel: maak van 
zorg betaalde arbeid. Dat kan heel goed 
want eigenlijk is zorgen net zoiets als ar
beid. Dit betoog was vooral hoorbaar in 
(delen van) de vrouwenbeweging, maar in 
Scandinavische landen ook in de vakbewe
ging. 
Het tweede perspectief op zorg is dat van 
Sneeuwwitje. Sneeuwwitje hoeft niet zoals 
Assepoester op haar knieën de vloer te 
dweilen: al zingend kookt ze voor de zeven 
dwergen die haar op handen dragen. In dit 
model is de zorgverlener een engel die uit 
eigen beweging met plezier zorgt. Zorgen 
is mooi; het heeft een heel bijzondere kwa
liteit. Als iedereen zo voor elkaar zou zor
gen zou de wereld er een stuk sprookjes-
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achtiger uitzien. Een dergelijke visie is vaak 
te horen bij de confessionelen. De 'zorg· 
zame samenleving' van het CDA heeft een 
hoog Sneeuwwitje gehalte. 
Deze twee perspectieven vragen om ver
schillend overheidsbeleid. Vanuit het Asse· 
poester-perspectief zal zorg zoveel moge· 
lijk worden overgenomen door de over
heid: professionalisering is het tovei"'Noorl\. 
Omdat het zorgen van Assepoester niet 
verschilt van het werk van een metselaar of, 

politieagent moet zorg financieel beter ge· -
waardeerd worden. Vanuit het Sneeuwwit· . 
je-perspectief wordt het probleem van , 

zorg heel anders gedefinieerd: steeds min· 
der mensen, vooral vrouwen, willen zor· 
gen. Dat is problematisch omdat informele 
zorg een buffer vormt tegen de opdringe· 
rige, koude overheidszorg. In de Neder· 
landse situatie betekent dit dat informele 
zorg door de overheid ondersteund en ge· . 
stimuleerd wordt, bijvoorbeeld via kost· 
winnersvoordelen in sociale zekerheid en 
belastingstelsel. 



Sneeuwwitje hoeft niet zoals 
Assepoester en Sneeuwwitje zijn sprook
jes. Realistischer is om zorg soms als een 
(te) zware taak te zien (die vergelijkbaar is 
met andere vormen van betaalde arbeid) 
en soms als een taak die je gewoon voor 
elkaar doet. Veel mensen willen graag zorg 
geven en vinden het ook prettig om zorg 
van ouders, kinderen of buren te ontvan
gen. Het is niet zo dat per definitie profes
sionele of informele zorg beter of slechter 
is: goede zorg voor kinderen kan zowel 
thuis door de ouders gegeven worden als 
door beroepskrachten in een instelling. 
Hetzelfde geldt voor het zorgen voor een 
80-jarige moeder of een kind met een han
dicap. Waar het wel om draait zijn de voor
waarden waaronder gezorgd wordt. Bete
kent zorgverantwoordelijkheid dat deelna
me aan betaalde arbeid of vrije tijd onmo
gelijk wordt? Dat armoede in verschiet ligt? 
Is professionele zorg van hoge kwaliteit? 
Kortom: is er een werkelijk vrije keuze 
voor het een of het ander? 
Om de relatie tussen burgers en overheid 
te herijken wordt in Nederland al geruime 
tijd een discussie gevoerd over 'burger
schap'. De vraag daarbij is: welke rechten 
(en plichten) hebben burgers ten opzichte 
van de overheid en vice versa? Ook voor 
het nadenken over zorg is het begrip bur
gerschap van belang. Burgerschap kan na
melijk de tegenstelling tussen Assepoester 
en Sneeuwwitje doorbreken. Vanuit bur
gerschap kan namelijk betoogd worden dat 
burgers twee rechten moeten hebben: het 
recht om zorg te geven en het recht om 
zorg te ontvangen. Zorgverlof en 'pay
ments for care' zijn voorbeelden van het 
eerste. Recht op kinderopvang en thuis
zorg zijn voorbeelden van het tweede. Bo
vendien geeft het recht om zorg te ont
vangen burgers ook het recht om niet te 
zorgen. 
Deze burgerschapsrechten versterken niet 
alleen de positie van zorgontvangers, maar 
ook van (potentiële) zorggevers, en dat zijn 
vooral vrouwen. Zij kunnen dan kiezen 
tussen niet zorgen (en bijvoorbeeld be
taald te werken) of wel zorgen en hier dan 
rechten aan te ontlenen die voordien al
leen aan betaalde arbeid werden gekop
peld. De hoop is dat als aan zorg burger
schapsrechten gekoppeld worden, mannen 
ook hun deel van de zorg op zich zullen ne
men. 

ONTHAALMOEDERS 
In Nederland heeft altijd het Sneeuwwitje

perspectief gedomineerd: vrouwen heb
ben in hoge mate de zorg voor kinderen, 
ouderen en mensen met een handicap 
voor hun rekening genomen. Als gevolg 
daarvan hadden we de laagste arbeidsdeel
name van vrouwen in Europa. Het leek 

Assepoester op haar 
knieën de vloer te 

dweilen: al zingend 
kookt ze voor de 
zeven dwergen die 
haar op handen 
dragen. 

daarom ook helemaal niet zo nodig om in 
onze verzorgingsstaat het recht om zorg te 
ontvangen voor kinderen vast te leggen, 
zoals dat wel is gebeurd met zorg voor ou
deren. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen 
en thuishulp zijn veel beter ontwikkeld dan 
kinderopvangvoorzieningen. In Nederland 
maakt slechts I 0 procent van alle kinderen 
onder de drie jaar gebruik van gesubsi
dieerde kinderopvang. In Vlaanderen is dat 
een derde, in Denemarken de helft. Vanaf 
drie jaar gaan in Vlaanderen alle kinderen 
naar school en is de naschoolse-opvang 
goed geregeld. Ook Denemarken heeft 
een heel uitgebreid systeem van naschool
se-kinderopvang. Vergeleken daarmee ver
keert in Nederland de kinderzorg nog in 
een embryonaal stadium. 
In ons land is kinderopvang lange tijd ge
zien vanuit een negatief moreel perspec
tief: het was fout om kinderen door een 
ander te laten verzorgen. Pas sinds het eind 
van de jaren tachtig, met de noodzaak voor 
arbeidsdeelname van vrouwen, werd aan 
dit normatieve idee getornd. Toen kwam 
de stimuleringsmaatregel voor de kinder
opvang: de overheid investeert in crèches, 
maar ouders en werkgevers moeten mee
betalen. Als gevolg daarvan dragen werk
gevers veel meer dan in andere landen bij 
aan de kosten van kinderopvang. En voor 
ouders heeft Nederland na Engeland de 
duurste kinderopvang. De stimulerings
maatregel heeft wel de arbeidsparticipatie 
van vrouwen gestimuleerd maar niet het 
tekort aan kinderopvang opgelost: nog 
steeds zijn er wachtlijsten voor kinderop
vangvoorzieningen. Paars-2 heeft dit pro
bleem inmiddels onderkend. Kinderop
vang krijgt wederom een subsidie-impuls, 
maar de (trage) uitbreiding van kinderop
vang blijft gekoppeld aan de arbeidsmarkt
perspectieven van de burger. Vooralsnog 
zoeken veel ouders hun heil in het grijze 
circuit: een groot deel van de kinderen 
wordt opgevangen door een oppas die on
verzekerd tegen een laag loon voor de kin
deren zorgt. 
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Vlaanderen ligt in veel opzichten dichtbij 
Nederland, maar wanneer het gaat om 
zorg zijn de verschillen opvallend groot. 
Uitgangspunt van (christendemocratisch) 
beleid is dat burgers vrije keuze krijgen om 
te werken of om te zorgen. En de overheid 
heeft de taak om deze vrije keuze te facili
teren. Daarom werden in de jaren tachtig 
zowel kinderopvangvoorzieningen als 
loopbaanonderbreking georganiseerd -
dus zowel het recht om te zorgen als het 
recht om zorg te ontvangen. Ook in Vlaan
deren werd kinderopvang lange tijd als 
noodzakelijk kwaad gezien, maar al in de ja
ren zeventig werd dit negatieve perspectief 
verlaten. De leeftijd waarop kinderen naar 
school mogen werd verlaagd tot 2,5 jaar. 
Zorg via scholing is het idee. De andere 
manier om het negatieve morele perspec
tief te doorbreken was het subsidiëren van 
onthaalmoeders, dat zijn moeders die in ei
gen huis voor een aantal kinderen tegelijk 
zorgen, inclusief die van hen zelf. Officieel 
heten ze opvanggezinnen. Het merendeel 
van de opvanggezinnen is aangesloten bij 
een 'Dienst voor Opvanggezinnen'. Een 
kleiner deel staat geregistreerd en wordt 
gecontroleerd. Betaalde zorg in een 'thuis
milieu' is in Vlaanderen daarmee geforma
liseerd en gesubsidieerd. Terwijl in de ja
ren tachtig iedereen sprak over de crisis 
van de verzorgingsstaat werd in Vlaande
ren de subsidiestroom voor kinderopvang 
verdubbeld. De kinderopvang ligt nu op 
het hoge Zweeds niveau. 
In Nederland spelen officiële, gecontro
leerde gastgezinnen nauwelijks een rol bij 
de opvang voor kinderen, maar in Vlaan
deren is het een groot succes. De zorg 
wordt verleend door een surrogaatmoe
der die de kinderen in een thuismileu op
vangen, en het is daarmee een 'warm' al
ternatief voor de 'koude' zorg van kinder
dagverblijven. Daarom past deze vorm van 
kinderopvang goed in een christendemo
cratische ideologie. De keerzijde is dat 
onthaalmoeders enkel een 'vergoeding' 
krijgen waaraan ze geen sociale zeker
heidsrechten kunnen ontlenen. Daardoor 
blijven ze sterk afhankelijk van hun manne
lijke kostwinner. Ook in Vlaanderen is 
Sneeuwwitje dus niet verdwenen: er 
wordt vanuit gegaan dat veel moeders het 
vanzelfsprekend en leuk vinden om voor 
kinderen te zorgen. Een kleine vergoeding 
is dan toch mooi meegenomen. 

KRIBBE 
Naast uitgebreide kinderopvang, kent de 

Vlaamse verzorgingsstaat ook het recht 
om zorg te geven. Dit is bijvoorbeeld ver
ankerd in de Wet op de loopbaanonder
breking, waarvan vorig jaar ook een mage
re variant in Nederland is aangenomen. In 

IS 
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De buurvrouw 

'Het is tien jaar geleden begonnen. Roos 

woonde toen beneden mij. Ik had er geen 

idee van dat ze aan schizofrenie leed. Ik 

had gewoon een leuke benedenbuur

vrouw, een jonge moeder met twee kinde

ren. Ze was gescheiden. Ik heb zelf nooit 

kinderen kunnen krijgen, dus ik vond het 

wel gezellig als die jongens boven kwa

men om een spelletje te doen. Maar er 

veranderde wel iets. Ze had bijvoorbeeld 

eens allemaal spullen op een hoop ge

gooid in haar woonkamer en daar ging ze 

omheen staan dansen. De jongens kwa

men boven: "Buurvrouw kom eens kij

ken, mamma doet zo raar". 

Op een dag werden de kinderen door 

haar ex-man van school gehaald en hij 

hield ze bij zich. In het hierop volgende 

proces wees de rechter de kinderen toe 

aan de vader. Daar stortte Roos helemaal 

van in. Ze zorgde niet meer voor zichzelf, 

liep 's nachts over straat te roepen. 

Doodongelukkig. Ze bracht me in con

tact met haar moeder. Ja, ik heb dat ge

daan, ik wilde dat er voor Roos gezorgd 

werd en als ik kon helpen, wilde ik niks 

nalaten. Met die moeder had ik een lang 

gesprek. Ze vertelde dat ze aan schizofre

nie leed en dat Roos dit waarschijnlijk 

ook had. Ze zei bovendien dat zijzelfkan

ker had en binnenkort zou sterven. Haar 

andere kinderen, wist de moeder, zouden 

niet naar Roos omkijken. "Wil je ervoor 

zorgen dat Roos altijd een dak boven haar 

hoofd heeft? Wil jij haar curator zijn?" Ik 

heb toegestemd en werd benoemd door 

de rechter. Roos woonde bij haar moeder 

tot deze stierf. Niet dat het goed met 

Roos ging, maar ze had een dak boven 

haar hoofd. Later verliep alles anders dan 

ik gedacht had. Het testament was on

gunstig voor Roos, zo onrechtvaardig, ze 

kreeg niks, slechts een hele kleine toelage. 

Intussen woonde Roos weer beneden mij. 

In de buurt begon men commentaar te 

leveren. Zo'n vrouw hoorde daar toch 

niet thuis, zo vervuild, zo onverzorgd. 

Vreselijk hè? Ik zei tegen Roos: "Pas nou 

een beetje op. Kom eens bij mij dou

chen", maar dat wilde ze niet. Ik vroeg: 

"Wat wil je dan?" Ik wilde voorkomen 

dat ze uit haar huis werd gezet, snap je? 

Roos wilde niks. Zei dat ze het prima 

maakte. Ze zat buiten op een bankje voor 

het huis of zwierf over straat, het was vre

selijk. Ik gafhaar iedere week wat geld, 

daar buiten op dat bankje en dan praat

ten we wat met elkaar. Toen heb ik het 

RIAGG gebeld. Ik vertelde dat Roos 

moeilijk te benaderen was, dat ik ver

moedde dat zij leed aan schizofrenie. De 

psychiater wilde alleen binnen met Roos 

praten, in mijn huis. Roos kwam boven 

en deed alsof er niets aan de hand was. 

De psychiater zei dat als Roos het prima 

naar d'r zin had, hij niks voor haar hoefde 

te doen en stapte op. Waarom deed hij 
niet beter zijn best? Het was zó zichtbaar 

dat ze toe was aan rust, aan een opname. 

Gebeurde niet. Roos zwierf, was ziek en 

zei dat het goed met haar ging. Toen ging 

het vriezen. Omdat het extreem koud was 

• 

kon ik Roos gedwongen laten opnemen. 

Zei de advocaat later tegen mij: "U heeft 

mijn cliënte laten opnemen, maar er is 

niks met haar aan de hand". Roos werd 

ontslagen, sliep in auto's en werd uitein

delijk uit haar huis gezet. Ik schakelde het 

RIAGG weer in. Er volgde een gesprek, 

ik mocht daar niet bij zijn. Weet je waar

om niet? Omdat ik de enige was die con

tact met Roos had, was het beter dat ik er 

niet bij zat! Men zag geen kans om met 

enige overredingskracht Roos te laten in

stemmen met een opname of behande

ling. Ze stond weer op straat. 

Ik hield altijd contact met haar. Natuur

lijk, het was moeilijk, zij had totaal geen 

zicht op haar ziekte, maar ze luisterde 

toch wel naar mij omdat ze mij vertrouw

de. Ik heb regen haar gezegd dat ze eens 

bij de Valeduskliniek binnen moest lo

pen. Dat deed ze, maar toen liet de por

tier haar niet binnen! Roos kwaad, gillen, 

krassen op auto's. Ik vind dat ze ontzet

tend weinig hulp heeft gehad. Eigenlijk is 

dit zo tien jaar doorgegaan. Ze zwerft nog 

steeds, maar ze blijft gewoon mijn buur

vrouw. Dit hele proces maak je toch sa

men door. Ik heb het me erg aangetrok

ken, ik heb gedacht dat ik voor haar kon 

zorgen, maar dat kan ik niet. Dat begrijp 

ik nu ook wel. Schizofrenie is een hele 

moeilijke ziekte. Ik vind dat mensen als 

Roos tegen zichzelf beschermd moeten 

worden.' 

Liesbeth Jansen 
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De Deense overheid 
Vlaanderen is die al sinds 1986 in werking. 
Per jaar maken ongeveer 60.000 mensen, 
bijna alleen vrouwen, gebruik van de mo
gelijkheid. Tijdens een arbeidsleven kan 
men vijf keer een jaar door de overheid be
taald verlof opnemen. Samen met het recht 
op kinderopvang zorgt het recht om te 
zorgen voor een door de overheid gefaci
liteerde keuze: zorgen of werken. 
In Nederland bestaat een dergelijk recht 
op zorggeven nauwelijks. We hebben na
tuurlijk het recht op een half jaar ouder
schapsverlof, maar buiten dat is tijd voor 
zorg alleen mogelijk wanneer werkgevers 
en werknemers afspraken kunnen maken. 
Dat verlof is bijna altijd onbetaald. In een 
land van Sneeuwwitjes is zorggeven vaak 
op eigen kosten. Gehoopt wordt dat door 
een eerlijker verdeling van zorg en arbeid 
tussen mannen en vrouwen de zorg voor 
kinderen vanzelf opgelost wordt. Hoewel 
dit een lovenswaardig ideaal is, valt de 
praktijk tegen. Slechts zeven procent van 
alle werkende vaders doet dat in deeltijd, 
vergeleken met 94 procent van alle moe
ders. Eerlijk delen is in praktijk vaak een 
zogenaamd 'anderhalf model' waarin hij 
een hele baan heeft en zij een halve, of va
ker nog een kwart. Het is niet te hopen dat 
later blijkt dat ijdele hoop op zorgaspira
ties bij mannen de ontwikkeling van kin
deropvangvoorzieningen in Nederland in 
de weg heeft gestaan. 
Er is nog een andere kwestie. Als kinder
opvang enkel wordt ontwikkeld omdat het 
noodzakelijk is voor de arbeidsdeelname 
van moeders is dat bepalend voor de in
vulling van die zorg. Niet voor niets spre
ken wij in Nederland nog steeds van kin
deropvang: de zorg, ontwikkeling en op
voeding lijkt voorbehouden aan de ouders 
thuis. Beroepskrachten in Nederland zijn, 
vergelijkenderwijs, weinig geprofessionali
seerd: ze hoeven alleen maar 'goed op te 
vangen'. 
In Vlaanderen is op dit punt sprake van een 

besteedt net zoveel 

geld aan een plaats in 

de kinderopvang als 

aan een 
werkloosheids-
uitkering. 

in Denemarken gezegd, is goed voor kin
deren want het maakt van hen sociale en 
solidaire wezens. De kinderopvang moet 
dan natuurlijk wel van hoge kwaliteit zijn. 
Denemarken heeft daarom de hoogst ge
schoolde en best betaalde beroepskrach
ten in de kinderopvang: Assepoester is ge
professionaliseerd. Anders dan in Vlaande
ren is er geen scholingsregime: kinderen 
gaan pas vanaf 7 jaar naar school. Voor die 
tijd is het welzijn van het kind het sleutel-
woord. 
Dat dit zo'n belangrijk uitgangspunt is, 
bleek toen in het begin van de jaren ne
gentig sommige kinderdagverblijven werk
loze ouders onderaan de wachtlijst hadden 
gezet. Schande sprak men hiervan. In Ne
derland zou je denken dat werkloze ou-
ders toch mooi zelf voor hun kinderen 
kunnen zorgen. In Denemarken is de re
denatie anders. Het is voor kinderen al erg 
wanneer hun ouders uitgesloten worden 
van werk, maar als zij dan ook geen toe
gang hebben tot goede zorg wordt het nog 
erger. Ze missen dan het spel met hun leef
tijdsgenoten. De nationale overheid heeft 
toen benadrukt dat alle kinderen recht 

omslag. Sinds het einde jaren van de jaren ~ 
tachtig is het medisch-hygiënisch regime in 
de kribbes, zoals de crèches genoemd wor
den, veranderd in een welzijnsregime. Er 
worden hoge eisen gesteld aan professio
nals. Steeds vaker wordt betoogd dat kin
deropvang goed is voor jonge kinderen, 
dat het onontbeerlijk is voor hun ontwik
keling. 
In Denemarken is dat nog veel sterker het 
geval. Het welzijn van kinderen is een be
langrijke legitimatie voor kinderopvang. 
De snelle ontwikkeling van de kinderop
vang in de jaren zeventig waren gevolg en 
oorzaak van de toenemende arbeidsdeel
name van vrouwen, maar ook toen al ging • 
dit gepaard met een pedagogisch en wel
zijnsperspectief. Kinderopvang, zo wordt 

hebben op kinderopvang. Gemeenten 
moeten dit aanbieden. Net als onderwijs 
en pensioenen is kinderopvang in Dene
marken een integraal deel van de verzor
gingsstaat. De overheid besteedt net zo
veel geld aan een plaats in de kinderopvang 
als aan een werkloosheidsuitkering. De 
Deense overheid draagt, net als de Vlaam
se, veel verantwoordelijkheid voor zorg. 
Denemarken kent ook regelingen voor het 
zorggeven. Net als in Vlaanderen bestaat 
er de mogelijkheid om betaald te zorgen 
voor een stervende. En sinds 1991 is er een 
uitgebreid ouderschapsverlof, gefinancierd 
door de overheid. De betaling hiervoor 
was in het begin redelijk, zo'n 90 procent 
van de laagste werkloosheidsuitkering, 
maar die is inmiddels verminderd tot 60 
procent- met als gevolg dat minder men
sen (vrouwen) er gebruik van maken. Toch 
zijn deze regelingen van belang. Ze geven 
ouders het recht om te zorgen zonder dat 
kinderen het recht om zorg te ontvangen 
verliezen. Sommige kinderen gaan bijvoor
beeld nog steeds enkele dagen naar de kin
deropvang als ouders met zorgverlof zijn. 
In Nederland is dit ondenkbaar. Kinderop
vang wordt immers gelegitimeerd door de 
arbeidsdeelname van moeders. Burger
schapsrechten om zorg te geven en zorg te 
ontvangen staan bij ons nog in de kinder
schoenen. Maar nu zorg voor kinderen van 
'belang' is verklaard, is het de tijd om stap
pen te zetten in plaats van voort te krui
pen. 

Monique Kremer is als onderzoeker op het 

terrem van arbeid en zorg verbonden aan 

het NIZW en de Universiteit van Utrecht. 

Ze 1s tevens redacteur van de Hel/1ng 



De Indiase antropologe Kamala Ganesh doet onderzoek naar de 

Nederlandse ouderenzorg en ontkomt niet aan vergelijkingen. 

'Mijn adem stokt soms van verbazing: ben ik op twee verschillende 

planeten?' Een analyse door vreemde ogen. 

J 
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Kamala Ganesh 
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Waarom zou een cultureel antropoloog uit 
India in hemelsnaam de Nederlandse ver
zorgingsstaat en Nederlandse bejaarden 
onder de loep nemen, zo vragen landge
noten mij vaak. Voor India heeft dat toch 
geen enkel belang? De Nederlanders die ik 
ontmoet zijn beleefder. Sommigen vinden 
het een goed idee dat 'wij' nu eens worden 
bestudeerd door 'de anderen'; in het an
tropologisch onderzoek was het immers 
tot dusver andersom. Ik zeg tegen beide 
groepen dat de twee landen en de twee 
culturen zo radicaal verschillend van aard 
zijn dat een snelle vergelijking gemakzuch
tig en onproductief is. Als we dieper kon
den gaan, zouden we zeker van elkaar kun
nen leren, met name wat betreft toekom
stige scenario's voor de bejaardenzorg. 
Maar dit specifieke project gaat over de 
Nederlanders en is ook voor hen bedoeld. 
Niettemin, als ik om mij heen kijk, dan kijk 
ik met de ogen van een Indiër; mijn op
merkzaamheid is gewekt door mijn eigen 
culturele omgeving. Mijn adem stokt soms 
van verbazing over de in het oog lopende 
contrasten: ben ik op twee verschillende 
planeten? Met deze bekentenis wil ik waar
schuwen voor de verborgen subjectieve 
dimensies van het objectieve onderzoek. 

Met een team van vijf mensen* bestudeer 
ik hoe de veranderingen in de Nederland
se verzorgingsstaat doorwerken in familie
verhoudingen en ondersteunende netwer
ken, en in het publieke debat over dit pro
ces. Mijn eigen onderzoek is gericht op de 
stad Leiden en op hoogbejaarden (70-plus) 
die thuis wonen - dus niet in een zorgin
stelling-en vooral afhankelijk zijn van een 
AOW-uitkering. De problemen die ver
band houden met het leven val' hoogbe
jaarden zijn uniek en aangrijpend; en deze 
zogenaamde 'dubbele vergrijzing' neemt 
sneller toe dan het aantal bejaarden als ge
heel, dat op zijn beurt sneller toeneemt 
dan de bevolking in het algemeen. 
De sociale voorzieningen zijn de laatste 
vijftien jaar snel veranderd en worden 
steeds minder. Het begon in het midden 
van de jaren tachtig met wat schaven hier 
en wat kappen daar, maar het totaaleffect 
is een geleidelijke, onherstelbare wijziging 
van de dynamiek die het stelsel beheerst. 
Ik krijg vaak te horen dat slechts weinig 
Nederlanders het uitgebreide sociale stel
sel door en door kennen, en bijna niemand 
heeft alle ingewikkelde veranderingen van 
de laatste tijd kunnen bijhouden. Zelfs 
goedgetrainde academici als wij hadden 
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een speciale medewerkster nodig enkel :1 
om deze veranderende over\\eid':>voorill!.· 
ningen te documenteren en samen te vat· 
ten. We zijn nog steeds bezig haar lijvige 
rapport in ons op te nemen. Ik vraag mij af 
hoe een alleenstaande vrouw van in de 
tachtig wijs moet worden uit de ingewik· 
kelde voorzieningen, die niettemin een 'oe· 
langrijke invloed hebben op hoe zij leeft. In 
een rapport over de verdeling van armoe· 
de en welvaart getiteld 'Rondkomen in Lei· 
den 1996' wordt geschat dat 29 procent 
van de gezinnen met een laag inkomen in ·" 
Leiden niet op de hoogte is van de wette· .·
lijke regelingen voor kwijtschelding van ge· 
meentelijke belastingen aan mensen die 
deze niet kunnen betalen. 
Uit rapporten blijkt dat ouderen nu minder 
vaak in bejaardenoorden en verpleeghui· 
zen wonen dan twintig jaar geleden. Ze ko· 
men ook pas veel later in instellingen te· -
recht, doorgaans pas wanneer zij ernstig g 
invalide zijn. De wachttijd voor toelating i\ 
lang - zes maanden tot twee jaar. Nu ge· 
loof ik graag dat de meeste mensen liever 
'in hun eigen bed willen sterven'. Maar we 
mogen aannemen dat zij zich alleen bij een 
instelling aanmelden omdat zij zichzelf niet 
langer kunnen redden. En het is betreu· 
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En toch, zo bedacht ik, 
renswaardig als mensen van die leeftijd dan 

nog maanden moeten wachten. Het 'ver
schuivingsbeleid' van de laatste vijftien jaar 
is erop gericht dat bejaarden in hun eigen 
huis blijven wonen. Het is buitengewoon 
interessant om vast te stellen hoe keurig 
dit beleid - voortgekomen uit bezuini
gingseisen van de overheid- past bij de hui
dige publieke opinie die kritisch staat te
genover de institutionele zorg met zijn on
persoonlijke, bureaucratische atmosfeer. 
Dit na een periode in de jaren vijftig en ze
stig, toen zorginstellingen algemeen wer
den gezien als de oplossing voor de oude 
dag. Het oorzakelijke verband tussen deze 
twee parallellopende processen heb ik nog 
niet ontrafeld. 
Het 'in eigen huis' wonen betekent hier op 
zichzelf wonen, met enige ondersteuning 
van allerlei beroepskrachten, vrijwilligers 
en familieleden. In veel culturen zou het, 
normatief gesproken althans, onaanvaard
baar zijn een hoogbejaarde alleen te laten 
leven. Het medewerkers van de 'Thuis
zorg' werken onder de beperkingen die 
aan een bureaucratische organisatie eigen 
zijn. Bovendien gelden de verzorgende be
roepen als vrouwenwerk en worden zij 
ondergewaardeerd. 
Enkele jaren geleden werd de zeggenschap 
over en de verantwoordelijkheid voor de 
zorg grotendeels gedecentraliseerd naar 
de gemeenten. Er is een nieuwe bestuurs
filosofle, die de nadruk legt op meetbare 
resultaten, centrale leiding en coördinatie. 
Een en ander kan leiden tot grotere 

stroomlijning. Ongetwijfeld worden er 
maatregelen genomen om het verschijnsel 
van de 'zorgafhankelijkheid' te bestrijden 
door grotere waakzaamheid, grotere doel
matigheid, meer verantwoordelijkheid. 
Ook probeert men flexibeler te zijn en 
diensten op maat aan te bieden, aangepast 
aan de behoeften van de individuele 'cliënt'. 
'loorts zijn er pressiegroepen die ervoor 
pleiten de zorginstellingen menselijker te 
maken door betere betaling van het per
~oneel en betere arbeidsomstandigheden. 
Dan is er nog de roep om de zorgverlening 

uit de sfeer van het vanzelfsprekende vrou
wenwerk te halen en te herwaarderen. In-
tussen staat er voor zorgvoorzieningen 
steeds minder op de begroting. De combi
natie van een en ander moet wel tot te
genstrijdigheden leiden. De ontwikkelin
gen zorgen voor een klimaat waarin niet
temin sommige mensen floreren. 

SOAP 
Het was mij groot genoegen kennis te ma
ken met een vrouw van in de negentig die 
op zichzelf woonde in een heel gerieflijk 
appartement in Utrecht. Ze is lichamelijk 
niet in staat om zonder hulp uit bed te ko-

bertaatdekansdater 

niemand in de buurt is 

als zij in haar laatste 
ogenblikken een glas 

water nodig heeft. 

men, maar als ze eenmaal op is kan ze met 
haar loophek langzaam naar de tafel schuif
elen. Zes of zeven mensen hebben sleutels 
van haar appartement en komen op gezet
te tijden langs: iemand van de Thuiszorg die 
haar 's morgens helpt opstaan, een ander 
die haar naar bed brengt, een werkster om 
het huis schoon te maken, een betaalde 
studente die het eten kookt, een buur
vrouw die haar naar de eettafel brengt, een 
maaltijddienst voor het weekend als de 
studente er niet is, een dochter die dicht
bij woont en vaak komt helpen, en een an
dere dochter uit Rotterdam die iedere 
week langs komt om de financiële zaken te 
regelen. De oude dame is goed gekleed en 
helder van geest, leest dagelijks twee kran
ten, spreekt behalve Nederlands ook Frans 
en Engels, en kijkt graag televisie, 'maar 
geen soaps asjeblieft, alleen detectivese
ries'. In haar onmiddellijke omgeving heeft 
zij de leiding, ook over alle helpers die 
langskomen en weer weggaan. Ze verbaas
de mij met haar levendige persoonlijkheid 
en onafhankelijke geest. En toch, zo be
dacht ik, ook al geniet zij een levensstan
daard die zelfs de hogere middenklasse in 
India zich niet kan veroorloven, bestaat de 
kans dat er niemand in de buurt is als zij in 
haar laatste ogenblikken een glas water no
dig heeft. 
Er is echter een algemener probleem, dat 
nu wellicht alleen nog onderwerp van aca
demische discussie is: de beroepsmatige 
zorg is in belangrijke mate doorgedrongen 
in de intieme huiselijke sfeer. Wat de Ja
panse socioloog Akiko Hashimoto het 'so
ciale contract tussen de generaties' noemt, 
heeft daarmee een fundamentele verande
ring ondergaan. Toen de zorg zich nog gro
tendeels in de sfeer van het gezin en de ge
meenschap afspeelde, gold deze als vrou
wenwerk dat vanzelfsprekend was en on
dergewaardeerd werd. Door de opkomst 
van beroepskrachten en specialisten werd 
de zorg onpersoonlijker en kreeg meer en 
meer een prijskaartje. Hoe kan een sa
menleving waarde en belang toekennen 
aan zorgtaken, niet slechts symbolisch 
maar ook in materieel opzicht, zonder dat 
in geld uit te drukken? Is het idee om an
dere afspraken te maken over de verhou-
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ding tussen staat, markt en gezin eigenlijk 
nog wel uitvoerbaar? 
Mijns inziens blijft het echtpaar zoals we 
dat kennen van het kerngezin- waartoe nu 
ook ongehuwd samenwonenden worden 
gerekend - de fundamentele eenheid voor 
het begrijpen van de Nederlandse samen
leving. Het is de onveranderlijke grondslag 
waarop andere verwantschapsrelaties zijn 
gebaseerd. Dit is zo ondanks de toename 
van het aantal eenpersoonshuishoudens en 
in mindere mate van huishoudens bestaan
de uit personen zonder familieband. Er is 
dus geen sprake van breder samengestelde 
huishoudens waar ook anderen dan ou
ders met minderjarige kinderen deel van 
uit kunnen maken. De aangevoerde reden 
- dat kinderen door de toegenomen mo
biliteit en migratie vaak ver weg wonen en 
dat bejaarden zichzelf maar moeten zien te 
redden- is niet het hele verhaal. Het is ook 
zo dat de naoorlogse verzorgingsstaat het 
individu grotendeels heeft bevrijd van zijn 
afhankelijkheid van en verantwoordelijk
heid voor volwassen familieleden. Door de 
huidige opvattingen over zorgvoorzienin
gen wordt deze rol nu weer teruggegeven 
aan het gezin, dat daar echter niet op be
rekend is. Uit de recente formulering van 
de doelstellingen van de Landelijke Vereni
ging voor Thuiszorg blijkt bijvoorbeeld 
heel duidelijk, dat men de thuiszorg ziet als 
een aanvulling op de hulp van familieleden 
en vrienden die de cliënt zelf kan inroepen. 
Dit is een grote verandering ten opzichte 
van het vroegere vocabulaire, waarin fami
lieleden en vrienden golden als 'informele 
zorgverleners'; de staat was dus verant
woordelijk voor de formele zorgverlening. 
Nu de staat zich terugtrekt, de 'mantel
zorg' - de ondersteuning die familieleden 
en vrienden kunnen bieden - minder 
wordt en de markt steeds sterker, ligt voor 
hoogbejaarden met beperkte financiële 
middelen bepaald geen vredige levens
avond in het verschiet. 

VIER DAMES 
Bij mijn confrontatie met Nederlandse be

jaarden wil ik het Indiase gezin beslist niet 
romantiseren. In juni van dit jaar was ik eni
ge tijd terug in India. Als je naar een ande
re plaats gaat, dringt die plaats ook in jezelf 
door; ik verbaas me daar steeds weer over. 
Alle problemen die me hier als een ijzige 
windvlaag hadden getroffen, verdampten in 
die hitte en dat stof. Ik werd weer meege
sleurd in de draaikolk van familie en ge
boorteland. Over de telefoon sprak ik met 
de 82-jarige zuster van mijn vader. Ze is be
trekkelijk goed gezond, zij het kwetsbaar, 
en woont sinds zes maanden in een be
jaardenoord, als eerste van onze familie. 
Ze genoot als een klein kind van de vrijheid 
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De moeder 

'Toen ik vier maanden zwanger was van 

Gwen ben ik naar een crècheplaats gaan 

zoeken. Vreemde ervaring. Je schrijft je 

ongeboren kindje in. Alleen bijstands

moeders hebben recht op een gratis 

crècheplaats. In gesubsidieerde crèches 

betalen de ouders naar inkomen. In parti

culiere crèches heb je te maken met be

drijfsplaatsen. Weet je dat een plekje voor 

drie dagen per week 1200 gulden per 

maand kost? De helft wordt overigens be

taald door mijn werkgever, die heeft op 

mijn verzoek bedrijfsplaatsen aange

vraagd. Gwen is nu drie jaar en gaat al 

vanaf haar tweede maand naar de crèche, 

drie dagen per week. Ik ben op maandag 

en Herman is op vrijdag thuis. 

Met een kind moet je in een ijzeren ritme 

kunnen leven. Ik vind dat ik veel produc

tiever ben geworden. Je doet eigenlijk al

les meteen, uitstelleidt tot niets. Ik sta 

om zeven uur op en maak een onrbijtje. 

Om kwart over acht gaat Gwen naar de 

crèche en dan fiets ik naar m'n werk. De

gene die Gwen brengt haalt haar ook op, 

we hebben namelijk maar één fietsstoel

tje. 

Herman en ik zijn makkelijk. Wie zin 

heeft, kookt. AfWassen doen we zoals het 

uitkomt, ik ga twee keer per week naar de 

markt voor groente en fruit, we wonen 

tegenover een grote supermarkt waar we 

andere dingen kopen en bij de Makro ha

len we luiers, pasta, zeep, kattenvoer en 

dat soort dingen. De organisatie van het 

dagelijkse leven is ingewikkeld maar het is 

a way of life. Ik kan wel neurotisch zijn, 

maar Herman ziet ergens al gauw de hu

mor van in. Gwen is bovendien een erg 

gemakkelijk kindje. Ze vraagt natuurlijk 

veel aandacht, maar het is een enthousiast 

en opgewekt kind, dat vergoed alles. Het 

is pas moeilijk als ze ziek is. Ze heeft een 

vreselijk akelige astmatische infectie ge

had. Dat heeft twee weken geduurd. 

Dokter, ziekenhuis, apotheek, inwrijven, 

troosten, naast haar bedje zitten, liedjes 

zingen. Je bent dan alleen maar bezorgd. 

Ik ben die dagen niet naar mijn werk ge

weest. Een ziek kind is ingrijpend als je 

werkt. Uiteindelijk is het afhankelijk van 

je baas of je tijd vrij kunt nemen. Meestal 

zoeken we een ad hoc oplossing. Mijn 

moeder past graag op Gwen. Mijn 

schoonouders wonen in Den Haag, daar 

gaan we met de auto naar toe. We hebben 

een familie met veel kleine kinderen. We 

zien elkaar regelmatig, gaan ook wel sa

men op vakantie en de kleren gaan van 

het ene naar het andere kind. Ik vind dat 

werk en kinderen goed re combineren 

zijn, maar als ik vijf dagen werk krijg ik 

stress. Dat ga ik denken dat Gwen mij 

niet meer herkent, dan mis ik haar te erg. 

Aan het eind van het jaar is onze nieuwe 

huis klaar, en dan ben ik als alles goed 

gaat ner bevallen van nummer twee. Ei

genlijk maak ik me maar over één ding 

zorgen: of we straks alles wel kunnen be

talen. Ik maak me dus zorgen om geldl 

Ben ik een yuppie? Ik weet het nier. De 

crèche voor twee kinderen kost 1200 gul-

den. Voor ons nieuwe huis betalen we 

ook 1200 gulden. We hebben een auto 

die 300 gulden per maand kost. Dan zijn 

er nog dingen als gas en licht, verzekerin

gen, telefoon. Ik heb uitgerekend dat we 

per maand een bedrag van ongeveer 3000 

gulden nodig hebben voor de vaste lasten 

en dat is precies wat ik netto in breng. 

Herman is net een eigen bedrijfje begon

nen en zijn inkomen is nog erg onregel

matig. Het is dus wel spannend. Ik kan 

me kwaad maken om een aantal dingen. 

De hypotheekrente-aftrek moet onmid

dellijk afgeschaft worden. Verlaag van de 

opbrengst maar voor iedereen de belas

ting. Ik ben altijd kwaad op de bureau

cratie, op al die regels en die betutteling. 

Waarom mag een school niet zelf bepalen 

of van de ouderbijdrage een extra leer

kracht wordt aangesteld? Het is toch rele

vant dat de kinderen op school kunnen 

leren en spelen? En hoe wordt de na

schoolse-opvang geregeld? Hoe wordt dat 

weer betaald? De scheiding tussen arm en 

rijk wordt scherper en harder. Echt arm, 

écht rijk. Onze verzorgingsstaat met de 

daarbij behorende bureaucratie is afge

stemd op een maatschappij van 50 jaar 

geleden. Mensen als Herman en ik zijn 

noch arm, noch rijk. Wij maken deel uit 

van een enorm grijs tussengebied van sap

pelaars. Slechts rijk met onze kinderen.' 

Liesbeth Jansen 
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Nu de staat zich terugtrekt 

en de mantelzorg 
om te doen wat ze wilde in het 'tehuis'. Ze 
zei dat ze zich vrij voelde om te eten, te 
slapen en naar muziek te luisteren wanneer 
ze daar zin in had. In de twintig jaar dat ze 
weduwe was, verbleef ze afwisselend bij 
haar dochter en haar zoon, en de sfeer 
daar in huis kon ze niet verdragen. Het be
jaardenoord is naar Nederlandse maatsta
ven sober - vier dames op één kamer -
maar het is er schoon en prettig naar de 
maatstaven van zulke tehuizen in India, 
want het is een betaalde inrichting. Ze be
taalt bijna 80 procent van het pensioen dat 
ze krijgt als weduwe van een overheids
dienaar. Arme bejaarden wonen in tehui
zen waar zij niet hoeven te betalen, maar 
de kwaliteit van leven is daar slecht. En er 
zijn slechts weinig van die instellingen. Ik 
vroeg aan mijn tante wat zij na deze paar 
maanden van het tehuis vond, nu het nieu
we van de vrijheid er een beetje af was. 'Er 
zijn wat kleine moeilijkheden', zei ze, 'maar 
over het algemeen voel ik me veel gelukki
ger dan bij mijn kinderen thuis'. Ze trouw
de op haar dertiende en kreeg haar eerste 
kind op haar vijftiende: een autodidact zon
der enige formele bevoegdheid. Haar echt
genoot liet haar helaas geen huis na. Zij be
hoorden tot de middenklasse en konden 
de opleiding van de kinderen maar net be
kostigen. In zulke gevallen wordt verwacht 
dat de zoon (niet de dochter) voor de ou
ders zal zorgen op hun oude dag. Zij, de 
kinderen van mijn tante, zijn mensen als al
le anderen, niet bijzonder ongevoelig of 
wreed, en zelf al grootouders. Hun huizen 
zijn klein en hun verplichtingen talrijk. Ze 
zijn naar Indiase maatstaven betrekkelijk 
welgesteld, maar ze zijn niet bestand tegen 
de druk van het verzorgen van een oude 
moeder, die op haar manier ook een moei
lijk iemand is. De gemeenschap heeft kri
tiek op de kinderen omdat zij hun moeder 
hebben 'weggestuurd', maar zij drong er 
zelf op aan. Van de gemeenschap krijgt het 
gezin niet langer steun, van de staat ook 
niet; die deed daar trouwens nooit aan. En 
de interne dynamiek van het gezin werkt 
nu duidelijk in het nadeel van bejaarden 
zonder eigen inkomen. 
In India zijn zorginstellingen voor gewone 
mensen doorgaans overvol en slecht ge
leid, terwijl de voorzieningen worden ge
monopoliseerd door de rijkeren die zich 
met steekpenningen een weg banen door 
het verrotte, corrupte systeem. In Neder
land worden deze instellingen vaak tot 
monsters van onpersoonlijke doelmatig
heid, waarin de bejaarden hun vrije wil en 
waardigheid blijken te moeten opgeven. Ik 
las een verhaal over een echtpaar in Bom
bay dat, alvorens naar het werk te gaan, de 
oude vader met zijn lunchtrommeltje in 
een kamer opsloot. En ik hoorde van een 

minder wordt, ligt 

voor hoogbejaarden 
met beperkte 
financiële middelen 

geen vredige 
levensavond in het 

verschiet. 

geval in Europa waar de buren een doch
ter telefonisch op de hoogte stelden van de 
dood van haar alleenwonende moeder. De 
dochter, die op twee uur afstand woonde, 
belde de rouwkamer, regelde dat het li
chaam werd opgehaald, sprak een datum 
voor de begrafenis af en belde terug naar 
de buren dat ze er zou zijn op de dag van 
de begrafenis. Zo zijn er macabere verha
len te over. Uit wat ik tot dusver heb ge
zien, maak ik op dat het gezin beslist niet 
in staat is alle zorgtaken weer op zich te 
nemen. In Nederland niet en zelfs niet in 
India; die tijd is voorbij. De keuze voor een 
professionele zorginstelling moet voor be
jaarden zeker beschikbaar zijn. Naar mijn 
mening echter is het wezenlijk voor de 
zorg dat deze het best wordt verleend in 
intieme relaties; die dienen er althans di-
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reet bij betrokken te zijn. Dit is alleen mo
gelijk wanneer wij zowel het recht op werk 
als het recht op het verlenen en ontvangen 
van zorg gaan beschouwen als onderdeel 
van de burgerschapsrechten. Dit houdt in 
dat het werkgelegenheidsbeleid zo moet 
veranderen dat er ruimte komt voor het 
recht van werkende mensen - zowel man
nen als vrouwen - om zorg te verlenen. En 
dat betekent weer een verschuiving in de 
gangbare levensopvatting, die te veel waar
de hecht aan prestaties en te weinig aan 
koestering. Het betekent ook dat de gren
zen van het eigen zelf en de persoonlijke 

levenssfeer opnieuw getrokken moeten 
worden. In de menselijke geschiedenis 
hebben echter wel ingrijpender verande
ringen plaatsgevonden. 

Komalo Gonesh IS onderzoeker bij het 

InternatiOnale Instituut voor Aziot1schc 

Studles 1n Le1den. 

E-m01l: 1/ASGUEST IS@RULLETLe1denUniv.NL 

* Carla Risseeuw, Rajni Palriwala, Maithreyi 
Krishnara, Anju van Wersch en Kamala 
Ganesh. De uitkomsten van het driejarig 
project zullen worden gepresenteerd op een 
werkconferentie in het najaar van 2000 
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WIJ 

Met het voorstel van 

staatssecretaris Verstand voor 

een wettelijk geregeld 

zorgverlof zetten we in Nederland een 

voorzichtige stap richting een juridisch recht 

op zorg. Maar hoe begaanbaar is die weg, 

botst de rationaliteit van het recht niet met de emotionaliteit van 

zorg? Rikki Holtmaat pleit voor een grondwetswijziging. 

Rikki Holtmaat 

In een verzorgingsstaat met een toene
mende vraag naar zorg en een verschra
lend aanbod van zorg, is het interessant om 
de vraag te stellen of er zoiets als 'recht op 
zorg' bestaat. Deze vraag roept echter ge
lijk een heleboel problemen op. Want ver
onderstelt het hebben van een recht niet 
dat je een autonoom individu bent (dus 
geen zorg nodig hebt)? En is zorg niet ge
koppeld aan behoefte, een begrip dat lijn
recht tegenover onze notie van een recht 
staat? En ligt de oplossing van het 'zorgva
cuüm' in het creëren van zoveel mogelijk 
concrete en afdwingbare rechtsaanspra
ken op zorg, of moet een grondrecht op 
zorg worden geïntroduceerd, waarna het 
recht op zorg grotendeels via bestaande ju
ridische bepalingen kan worden gereali
seerd? 
Maar eerst de vraag wat zorg eigenlijk is. 
Persoonlijk kan ik me erg goed vinden in 
de definitie die de Amerikaanse ethica Jo
an Tronto heeft ontwikkeld van het begrip 
zorg. 
T rontoomschrijft zorg als al die sociale ac
tiviteiten die er op gericht zijn om de we
reld te onderhouden, voort te zetten en te 
repareren, zodat we er zo goed mogelijk in 
kunnen leven. De wereld omvat in haar vi
sie onze lichamen, onszelf en onze omge
ving, die verweven zijn in een complex, on
derling afhankelijk netwerk dat het leven in 
stand houdt. Deze definitie heeft voor mij 
als belangrijkste voordeel dat zorg als een 
positieve waarde wordt gezien, die niet al
leen op microniveau van belang is, maar 
ook voor de menselijke samenleving als ge
heel van onschatbaar belang is. Tegelijk 
miskent Tronto niet dat zorg ook een da
gelijks terugkerende activiteit is die voor 
zowel de zorgverlener als de zorgbehoef-

tige een zware fysieke en emotionele be
lasting kan vormen. Dit laatste wordt door 
degenen die zorg als iets positiefs willen 
zien nogal eens weggemoffeld, met als ge
volg dat een vertekend beeld ontstaat van 
de (soms bijna bovenmenselijke belasting) 
die zorg in het leven van mensen betekent. 
Tronto laat het niet bij deze algemene om
schrijving van wat zorg betekent, maar 
geeft ook aan wat zorg zoal omhelst. Ze 
maakt daarvoor onderscheid tussen: be
trokkenheid bij, zorg hebben voor, zorg 
geven aan, en zorg ontvangen. Al die facet
ten zijn van belang om in het dagelijkse le
ven inhoud te geven aan zorg. De grote 
vraag is nu hoe deze begrippen zich ver
houden tot het idee van recht en rechts
aanspraken, zoals we dat in onze westerse 
cultuur hebben ontwikkeld. 
Het begrip recht wordt in heel verschil
lende betekenissen gebruikt. Een recht in 
morele zin, bijvoorbeeld, is het recht om 
als ouders zelf voor je kinderen te zorgen 
en deze zorg niet te hoeven uitbesteden 
aan anderen. Dat recht kennen we niet in 
juridische (voor de rechter afdwingbare) 
zin. Dit hebben de bijstandsmoeders met 
kinderen ouder dan vijf jaar, die zich ver
zetten tegen de invoering van een arbeids
plicht, aan den lijve ondervonden. In de 
tweede plaats kan een bepaald 'recht' de 
vorm aannemen van een algemeen juri
disch beginsel, dat niet direct ergens is op
geschreven, maar dat wel de toepassing 
van rechtsregels in belangrijke mate in
kleurt. Het evenredigheidsbeginsel is een 
voorbeeld daarvan. Veel van dergelijke be
ginselen hebben hun neerslag gevonden in 
de grondwet, de derde vorm waarin 'rech
ten' zich kunnen voordoen. Het gelijk
heidsbeginsel is daarvan wel het bekendste 
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voorbeeld. Een (sociaal) recht in grond
wettelijke zin, zoals het recht op arbeid, i~ 
echter vaak ook nog niet direct juridisch af· 
dwingbaar: het staat weliswaar in de 
grondwet maar het is moeilijk om op 
grond daarvan iemand rechtsreeks aan· 
sprakelijk te stellen voor bijvoorbeeld het 
ontbreken van voldoende passende banen. 
Pas de vierde vorm van rechten, de zoge
naamde gepositiveerde rechten, die in 
concrete, nauw omschreven rechtsregels 
zijn vertaald, kunnen leiden tot aanspraken 
van individuele burgers, die desnoods voor 
de rechter kunnen worden afgedwongen. 
Om een dergelijk subjectief recht te zijn 
moet aan een aantal voorwaarden zijn vol· 
daan. Een daarvan is dat de aanspraak vol· 
doende algemeen en voldoende concreet 
moet zijn. De meeste menselijke behoef· 
ten aan zorg zijn echter zeer individueel 
bepaald en te weinig concreet om in 
rechtsaanspraken te kunnen worden om· 
gezet. Daarvoor is nodig dat je precies 
kunt aangeven wat je van iemand (of van 
een instelling) kunt/mag verwachten en wie 
aan deze verplichting moet voldoen. 

ONVERANTWOORDELIJK 
Het recht op zorg is in Nederland zonder 

meer geaccepteerd als een moree\ rec.\\\.. 
Het heeft het echter, behalve als het om 
gezondheidszorg gaat, nog niet gebracht 
tot de status van een grondrecht. En het is 
ook slechts spaarzaam in de wetgeving ge· 
positiveerd, in die zin dat er maar weinig 
wettelijke bepalingen zijn in Nederland 
waarop iemand zich kan beroepen als hij/zij 
claimt dat er voor haar gezorgd moet wor· 
den, dan wel dat hij/zij het recht zou heb· 
ben om voor iemand anders te zorgen. 
Nu zijn rechtsaanspraken in onze wester· 
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se rechtscultuur zowel wat betreft de 
vooronderstellingen waarop ze berusten, 
als wat betreft de vorm die ze aannemen, 
vanuit een oogpunt van zorg problema
tisch. Die vooronderstellingen liggen na
melijk in het verlengde van de politiek-li
berale traditie, waarbinnen het individu ge
zien wordt als iemand die vrij en autonoom 
is. Dat individu gaat vanuit deze vrijheid en 
autonomie een 'contractrelatie' aan met 
de samenleving: als de samenleving (over
heid) zorgt voor de vrijwaring van geweld 
en gebrek, zal het individu op zijn beurt de 
rechten van andere burgers respecteren. 
De vorm van rechtsaanspraken sluit daar 
naadloos bij aan: ik heb een recht, waarte
genover de plicht staat dat de ander mijn 
recht respecteert. Op zijn beurt komt mijn 
plicht voort uit het recht van een ander. 
Rechten en plichten zijn spiegelbeeldig. 
Dat andere, niet rechtsplichten, zouden 
kunnen bestaan (zoals morele plichten, 
voortkomende uit verantwoordelijkheid 
en zorg), is op de achtergrond geraakt. 
De kritiek op het westerse liberale rech
tendenken, met name vanuit communita
ristische en feministische hoek, luidt niet 
voor niets dat dit denken haaks staat op 
een zorgethiek, die van geheel andere 
vooronderstellingen uitgaat. Daarbij staan 
twee verschillende 'stelsels van waarden 
en waardenoriëntaties' tegenover elkaar. 
In het liberale rechtendenken gaat het om 
zaken als individualisme, autonomie en on
afhankelijkheid, het vooropstellen van een 
rationeel handelend subject, een nadruk 
op regels en een uitgaan van gelijkheid of 
identiek zijn. In de zorgethiek, daarente
gen, gaat het om groepsbelangen, het er
kennen van afhankelijkheden, het nastre
ven van evenwicht tussen gevoel en ver
stand. De nadruk ligt op onderlinge rela
tionele verhoudingen en diversiteit en an
ders-zijn worden ten principale erkend. 
Rechten krijgen binnen het liberalisme de 
vorm van claims of aanspraken die een au
tonoom individu kan doen gelden tegen
over alles en iedereen, ongeacht de scha
de die hii daarmee aanricht bij zichzelf of 
zijn omgeving. Rechten zijn met andere 
woorden 'onverantwoordelijk' en staan 
daarmee al van meet af aan op gespannen 
voet met een notie van zorg, zoals ont

wikkeld door iemand als Joan Tronto. 
T ronto wijst er dan ook op dat zorg geen 
grondbegrip is van ons rechtssysteem, zo
als het vrijheidsbegrip en het gelijkheids
begrip dat wel zijn. 
In feministisch juridisch Nederland heeft 
de afgelopen jaren een fel debat gewoed 
over de verhouding tussen recht en zorg. 
Dit debat, gestimuleerd door de toenmali
ge Emancipatieraad en het Amsterdamse 
Clara Wichmann Instituut, heeft geleid tot 

een stroom van publicaties. Centraal daar
in staat de vraag of zorg überhaupt wel in 
rechtsaanspraken vertaald kan worden, of 
dat we hier te maken hebben met een mo
rele aanspraak, die zich hooguit zou kun
nen lenen voor de formulering van een al
gemeen juridisch beginsel of een (sociaal) 
grondrecht. 

SCHOONMOEDER 
De keuze voor een van deze benaderingen 

is niet alleen een kwestie van politieke 
haalbaarheid en strategie. Het gaat ook om 
een principiële keuze tussen aan de ene 
kant het zoveel mogelijk precies willen 
vastleggen van de concrete aanspraken van 
burgers (tegenover elkaar en tegenover de 
overheid) en aan de andere kant het zoveel 
mogelijk ruimte willen laten voor verdere 
ontwikkelingen op het terrein van zorg en 
zorgaanspraken. Dat laatste zou, althans 
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volgens de voorstanders van de 'beginsel
strategie', worden gerealiseerd wanneer 
de grondwetgever als algemeen beginsel in 
de grondwet neerlegt dat iedere burger 
recht heeft om zorg te geven en zorg te 
ontvangen: 'De overheid bevordert dat de 
intrinsieke waarde van niet-beroepsmatige 
zorg tot uitdrukking wordt gebracht in het 
recht en voor het recht een richtinggevend 
principe wordt; zij treft maatregelen en 
schept voorwaarden voor het kunnen ver
lenen en ontvangen van zorg; bij of krach
tens de wet worden regels gesteld om
trent de rechtspositie van hen die niet-be
roepsmatige zorg verlenen', aldus een 
voorstel voor een grondwetsartikel opge
nomen in de bundel 'Een stuk zeep in de 
badkuip' (Marjolein van den Brink e.a., 
1997). Daarmee zou de lacune, die ik hier
boven vaststelde, namelijk dat zorg tot nu 
toe geen grondbegrip is van ons rechtssys-
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De gezinsverzorgster 

Patrida; 'We helpen bij het aanvragen 

van èen uitkering of schuldsanering, doen 

de was, steunen bij rouw, helpen bij het 

boodschappen doen, regelen bedden of 

kleding, zorgen voor de kinderen en ge

ven voorlichting.' Patrida, Regina, Chris 

en Nannie zijn geen gewone gezînverzor

gers, maar zogenaamde GGV-ers: gespe

cialiseerde gezinverzorgers. Ontspoorde 

gezinnen worden weer op de rails gezet. 

Patrîcia vertelt v:m een gezin waar beide 

ouders een verleden van alcoholverslaving 

hebben. 'De vier kinderen zijn ontregeld. 

en alle vier incontinent. Die ouders heb

ben schulden en een niet toereikende uit

kering. Maar het meest urgente probleem 

wa~ de wasmachine, die was veel te klein 

om iedere dag al dat beddengoed te was

sen en te drogen. We hebben geholpen 

met een aanvraag voor bijzondere bij

stand zodat er in ieder geval iets aan die 

hoeveelheid was gedaan kon worden.' 

Regina komt bij een gezin met veertien 

kinderen waarvan de ouders nier of nau

welijks Nederlands spreken. 'Dat huis is 

natuurlijk te klein, er heerst alleen maar 

lawaai en wanorde. In een klein kamertje 

slapen vier kinderen in één bedje. Mspra

ken zijn moeilijk te maken, dus ik kom 

daar onregelmatig. Dan heb ik mijn eigen 

speel-o-theek bij me in de auto. Op ver

schillende plekjes in huis heb ik het hele 

gezin laten spelen. Eindelijk iets van rust 

en overzicht. Zo probeer ik een beetje het 

vertrouwen te winnen. En dan pas is het 

mogelijk om te vragen naar de andere 

problemen, om te praten over :mdcon· 

cepcie, over de schulden.' 

Chris: 'Via het RIAGG kregen we een 

melding van een man met schizofrenie. 

Heel moeilijk te benaderen, hij liet nie

mand binnen, en vervuilde en verkom

merde in zijn woning. Toen ik de eerste 

keer aanbelde, weigerde hij me binnen re 

laten. Maar in een hoekje van de kamer 

zag ik een schaakbord staan en vroeg ik of 

ik een potje mocht schaken. En zowaar, 

de deur ging open.· Ec:n paar maanden 

hebben we niets anders gedaan dan drie 

keer per week een potje schaken, toen 

was her ijs gebroken en kon er heel voor

zichtig gewerkt worden aan de vervuiling 

en de andere kwesties.' 

Nannie: 'Het is opmerkelijk dat in de 

psychiatrie de terugkeer naar huis zo ont

zettend slecht geregeld is. Laatst was er 

een man die helemaal door het lint ging, 

hij verbouwde zijn hele huis, de poep zat 

op de muren. De crisisdienst heeft hem 

opgehaald en hij kreeg een bed in een So

ciaal Psychiatrisch Diensten Centrum om 

bij te komen. Na een paar weken gaat het 

beter. De man gaat naar huis en treft zijn 

huis net zo aan zoals hij het in crisistoe

stand verliet. Ze hadden ons moeten in

formeren over de opname en over de 

thuiskomst. Die man was binnen de kort

ste keren weer over zijn toeren.' 

Regîna: J\ls je zwanger bent komen zJ; je 

navelbandjes rellen en als iemand uit een 

ziekenhuis ontslagen wordt is de thuis

zorg geregeld. Maar in de psychiatrie 

wordt iemand gewoon omslagen uit een 

crisiscentrum. Gedumpt. Zoek het maar 

uit. Wie is waar verantwoordelijk voor?' 

Klanten kunnen maximaal één jaar hulp 

krijgen van een GGV-er. Dat is niet altijd 

genoeg maar er is een wachtlijst, vandaar. 

Nannie: 'We hebben een gezin met vijf 

kinderen een jaar gesteund. Dat ging re

delijk maar het bleef kwetsbaar omdat de 

vader niet écht van zijn verslaving af 

kwam. Na een jaar moesten we weg. Een 

maand later ligt die vader bij het station 

op een stuk karton. Hij heeft het niet ge

red zonder hulp.' 

Liesbeth Jansen 
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De norm van 'goed werk
teem, kunnen worden geheeld. 
Het volgen van deze 'beginselstrategie' 
heeft nog een aantal andere voordelen. 
Om te beginnen blijft het daarmee moge
lijk in te spelen op veranderde maatschap
pelijke omstandigheden en op een grote 
mate van diversiteit aan zorgbehoeften bij 
mensen. Een van de belangrijkste bezwa
ren tegen het in concrete rechtsregels 
vastleggen van aanspraken op zorg is dat 
daarmee de zaak teveel 'dichtgetimmerd' 
zou worden: je krijgt dan wel recht op 
(stel) tien verlofdagen per jaar, maar wat 
als je kind ook op een elfde of twaalfde dag 
ziek is, of dat dan net je schoonmoeder 
haar heup breekt? Een (vaak minimaal op
getuigde) wettelijke regeling wordt, met 
andere woorden, al gauw uitgelegd als een 
maximumregeling, die geen recht doet aan 
de gevarieerdheid en de complexiteit van 
de zorgproblematiek. 
Een tweede belangrijk bezwaar tegen juri
disering in de vorm van heel concrete 
rechtsaanspraken is het probleem dat het 
begrip zorg eigenlijk niet concreet genoeg 
te omschrijven is. Wat voor activiteiten 
houdt het in? Wie kan of moet zich geroe
pen voelen om in welk geval te zorgen 
voor wie? Kan- als keerzijde van een recht 
op zorg - ook worden gesproken van een 
plicht tot zorg? En zo ja, wie kan een der
gelijke plicht dan afdwingen, de betrokken 
zorgafhankelijke persoon zelf of de over
heid namens hem/haar? Als je een wette
lijk recht op zorg of zorgverlening wilt 
creëren zul je al dat soort zaken moeten 
regelen. En als je die zaken regelt zul je ook 
instanties moeten creëren die nagaan of 
mensen zich aan die wettelijke regeling 
houden, en er niet ten onrechte een be
roep op doen. Met alle privacyproblemen 
van dien. 
Een reden om niet al te hoge verwachtin
gen te hebben van het effect van het intro
duceren van concrete zorgaanspraken is 
dat dergelijke aanspraken gebaseerd zijn 
op de veronderstelling dat het om autono
me, zelfstandig handelende mensen gaat 
die in alle onafhankelijkheid kunnen beslis
sen of zij een aanspraak geldend willen ma
ken of niet. Dit miskent de realiteit van de 
meeste zorgrelaties, die zich eerder ken
merken door onderlinge afhankelijkheid 
(en vaak helaas ook door een schrijnende 
machtsongelijkheid). Uitgangspunt voor 
rechtsregelingen met betrekking tot zorg 
zouden juist moeten zijn dat die afhanke
lijkheid bestaat en dat daarom juist een on
gelijkheidscompensatie op zijn plaats is. 
Die rechtsregelingen zouden, om het an
ders uit te drukken, in zichzelf 'zorgzaam' 
moeten zijn. 
Voorstanders van zo concreet mogelijke 
rechten op zorg wijzen er aan de andere 

geverschap' uit het 

Burgerlijk Wetboek 

kan worden uitgelegd 

als een verplichting 

rekening te houden 

met zorgverantwoor

delijkheden van de 

werknemers. 

kant op dat voor mensen die afhankelijk 
zijn en in een ongelijke machtspositie ver
keren het juist van essentieel belang is dat 
de wet precies aangeeft waarop zij aan
spraak kunnen maken en hoe zij deze aan
spraak (desnoods via de rechter) geldend 
kunnen maken. Juist deze groep burgers, 
waaronder ook werknemers met zorgver
antwoordelijkheid die hun zorgrechten te
genover machtige werkgevers geldend 
moeten maken, zou behoefte hebben aan 
een zo duidelijk mogelijke afbakening van 
rechten en plichten in dit verband. Een al
gemeen juridisch zorgbeginsel of een 
grondrecht op zorg zou hen veel te weinig 
bescherming bieden. Behalve dat ze niet 
weten wanneer ze wel of niet een recht 
om te zorgen zouden kunnen claimen, zou
den ze afhankelijk zijn van de manier waar
op de rechter dergelijke beginselen uitlegt. 
En in de progressiviteit van de rechterlijke 
macht hebben deze mensen weinig ver
trouwen. 

VERLOF 
Hoe moet nu, tegen het licht van het bo

venstaande, het voorstel van staatssecre
taris Verstand om in Nederland een Alge
mene wet Arbeid en Zorg in te voeren 
worden beoordeeld? Ik beperk me tot en
kele opmerkingen over het onderdeel van 
het zogenaamd zorgverlof Dit zorgverlof 
geldt voor werknemers die bij onverwach
te omstandigheden plotseling voor zorgaf
hankelijke personen moeten zorgen. Voor
heen werd deze vorm van verlof vaak aan
geduid met de term calamiteitenverlof. 
Het stuit mij tegen de borst om het zorgen 
voor kinderen, zieken en andere afhanke
lijke personen als een calamiteit te be
stempelen, vandaar dat ik wel gelukkig ben 
met de neutrale term zorgverlof 
Maar nu de schaduwkanten van het voor
stel. In de eerste plaats valt op dat het een 
minimale regeling is in die zin dat degenen 
die zich er op kunnen beroepen zeer res-
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trictief zijn omschreven (het gaat alleen om 
werknemers, aan zelfstandigen heeft het 
niets te bieden), dat het aantal dagen dat 
mag worden gezorgd beperkt is tot tien en 
dat de situaties waarvoor een beroep op 
de wet gedaan kan worden ook beperkt 
zijn. Een dergelijke minimale regeling loopt 
het gevaar onmiddellijk opgevat te worden 
als de maximale regeling: tot hier en niet 
verder. Op dit moment is het zo dat als een 
werknemer plotseling voor iemand moet 
zorgen hij/zij daarvoorvrijafvraagt, (en de
ze tijd in de praktijk vaak ook nog betaald 
krijgt), of in noodgevallen zichzelf ziek 
meldt. Een werkgever die weigert dergelijk 
verlof te geven kan op grond daarvan een 
werknemer niet zomaar ontslaan of ande
re sancties treffen. Dat zou in strijd komen 
met de algemene (inderdaad vage) norm 
van 'goed werkgeverschap' in het Burger
lijk Wetboek. In zoverre heeft iedere 
werknemer nu dus al een recht om (onbe
taald, zoals het wetsvoorstel ook wil) zorg
verlof op te nemen. Alleen weten veel 
mensen dat niet, en durven het daarom 
niet op een conflict met hun baas aan te la
ten komen. De norm van het goed werk
geverschap kan echter worden uitgelegd 
als een zorgverplichting die inhoudt dat de 
goede werkgever ook rekening dient te 
houden met zorgverantwoordelijkheden 
van zijn werknemers. Een dergelijke uitleg 
komt niet vanzelf tot stand. Daarvoor 
moeten burgers er wel een beroep op 
doen en moeten rechters doordrongen 
zijn van het feit dat het bij moderne, geë
mancipeerde arbeidsverhoudingen hoort 
dat werknemers zorgverantwoordelijkhe
den hebben. Bij de invulling van de ver
plichtingen die een werknemer jegens zijn 
werkgever heeft moet rekening worden 
gehouden met deze zorgverantwoordelijk
heden, anders komt een werknemer on
herroepelijk in een verplichtingenconflict 
terecht, met alle schadelijke gevolgen van 
dien. De rechter zou daarbij best een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, bij
voorbeeld door de invoering van het hier
boven geformuleerde grondrecht met be
trekking tot zorg. Het lijkt me daarom een 
politiek belangrijk issue dat Groen Links 
zich niet alleen opwerpt als verdediger van 
bijvoorbeeld een recht op deeltijdarbeid 
en een recht op betaald zorgverlof, maar 
dat deze partij bevordert dat zorg als alge
meen rechtsbeginsel wordt neergelegd in 
een nieuwe grondrechtsbepaling. 

R1kki Holtmoot is univers1t01r hoofddocent 

Vrouw en Recht' te Le1den en freelance 

onderzoeker op het terrein van arbeid 

en gelijke behandeling 

Doomaast publ1ceert ZIJ fictie. 
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Knellen 
ledereen is voor de 

thuiszorg maar we willen er 

niet voor betalen. De 

buurvrouw doet het immers 

gratis- àls ze het doet. 

Over de zorg als product. 

Chris van der Sluijs 

In NRC Handelsblad van zaterdag I 0 juli 
klaagt Rita Kohnstamm over de moeite die 
het haar kost om huishoudelijke hulp te krij
gen. Vroeger had ze een gouden truc om 
aan een ouderwets degelijke werkster te 
komen: een advertentie in De Waarheid. 
Maar, schrijft ze: 'Met De Waarheid schijnt 
ook een hele bevolkingsgroep te zijn verd
wenen'. En zo is het: wie wil er in het op de 
toppen van een hoogconjunctuur surfende 
Nederland nog huishoudelijk werk verrich
ten? En als dit werk dan ook nog eens moet 
gebeuren bij vereenzaamde ouderen, men
sen met Alzheimer, met een oorlogssyn
droom, bij alcoholisten of mensen met zwa
re handicaps, wie kiest er dan nog voor? 
Geen hond. 
De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg 
(LVT) is op zoek naar tenminste 15.000 me
dewerkers. Dit aantal is wat men minimaal 
nodig heeft in verband met natuurlijk ver
loop en groei van de vraag. Door middel van 
een internetsite, bezoek aan scholen, beur
zen, etc. hoopt men de benodigde mede
werkers te werven. Het is niet moeilijk te 
voorspellen dat men het genoemde aantal 
zelfs bij benadering niet zal halen. Al jaren is 
bekend dat iedereen die dat wil direct aan 
de slag kan bij de Thuiszorg, wekelijks staan 
er in diverse kranten advertenties. Maar wie 
wil werken bij een instantie die niet alleen 
impopulair werk aanbiedt, maar ook nog als 
werkgever onder de maat is? De Thuiszorg 
is een kille werkgever die geen secundaire 
arbeidsvoorwaarden van belang te bieden 
heeft en geen moeite doet om de werkne
mer aan zich te binden. Daarnaast- om de 
litanie maar even voort te zetten - zijn er 
de alarmerende rapporten van de ARBO
diensten over de grote fysieke belasting die 
het werk oplevert. In het tijdschrift ARBO 
& Milieu (nummer 3 van 1999) staat: 'In de 

Thuiszorg is sprake van een omvangrijke 
problematiek op het terrein van de ar
beidsomstandigheden. Werknemers in de 
thuiszorg kampen naast fysieke belasting 
vooral met een stijgende werkdruk en een 
steeds sneller werktempo'. 
Uiteindelijk komt het er op neer dat voor
al degenen die geen andere mogelijkheden 
hebben bij de Thuiszorg werken. Doen die 
andere mogelijkheden zich op een gegeven 
moment wèl voor, dan heeft de Thuiszorg 
direct een medewerker minder. Mensen die 
in dienst van de Thuiszorg huishoudelijk 
werk willen doen zijn niet verdwenen, het 
lijkt er meer op dat ze worden verdreven. 
Niet in de laatste plaats door de eigen werk
gever. 
In de geschiedenis van de thuiszorg is de 
speurtocht naar medewerkers een con-
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stante. In Amsterdam was de situatie in de 
jaren vijftig verrassend hedendaags: 'de 
kaartenbakken met aanvragen puilen uit, de 
wachttijden van de cliënten zijn lang en er 
moet streng worden geselecteerd'. In de ja· 
ren zestig trokken grote wervingsacties 
zelfs de aandacht van KR O's Brandpunt en 
VARP\s Koos Postema. Dat had tot gevo~ 
dat er aandacht kwam voor de vergeten 11 

groepen van de welvaartsstaat. Voor \\et t 

eerst was er toen wellicht ook het gevoel 
van schaamte dat sindsdien het debat over 
de thuiszorg begeleidt. lederéén vindt dat 
er thuiszorg moet zijn, dat zieke, gehandi· 
capte en verwarde medemensen in staat ge· 
steld moeten worden zo lang mogeliik thuis 
te blijven wonen. Maar de praktijk is dat van 
dit zo ferm ingenomen standpunt weinig te· 
rechtkomt. In de jaren zestig begreep men 



I 
\ 
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zwachtels 
ook wel waarom: 'de salariëring is behoor
lijk, maar niet uitbundig en kan in geen ge
val concurreren met commerciële beroe
pen'. In de jaren zeventig bleef het ver
trouwde beeld intact: lange wachtlijsten, 
personele krapte. In deze tijd begon ook het 
Grote Veranderen, dat tot de dag van van
daag voortraast. Fusies, grootse beleids
plannen, nieuwe werkvormen. In de jaren 
tachtig troffen de bezuinigingen ook de 
Thuiszorg. De rijksoverheid droeg de fi
nanciering over aan de gemeentelijke over
heden. Dit was niet altijd een succes. 'De 
gemeente Amsterdam heeft ons een on
doelmatige, niet klantgerichte en weinig 
toekomstperspectief biedende reorganisa
tie opgedrongen' meldde een boze thuis
zorg-directeur in 1986. 

WARM 
Het is niet moeilijk om raillerende opmer

kingen te maken over de plaats die de thuis
zorg in de Nederlandse samenleving krijgt 
toegewezen. Veel lastiger is het om iets te 
verduidelijken over wat de thuiszorg eigen
lijk is. Twee kenmerken van de thuiszorg 
zijn hier van bijzonder belang, omdat zij ver
duidelijken waarom thuiszorg als begrip zo 
lastig te hanteren is. Ten eerste is er geen 
duidelijke scheidslijn tussen zelfhulp, man
telzorg (dit is de hulp van familie, buren, 
vrienden) en vrijwilligerswerk enerzijds, en 
de professionele zorg van de thuishulp an
derzijds. Met andere woorden: lapt de 
buurvrouw de ramen, dan gaat het om vrij
willigerswerk, doet de thuishulp dit, dan 
gaat het om betaald werk. Het gevolg is wel 
dat de thuiszorg te maken heeft met het 
stigma van veredeld vrijwilligerswerk. En 
waarom zou je dat goed belonen/ De buur
vrouw doet het voor niets, als ze het doet. 
Ten tweede ontbreekt het de thuiszorg aan 
een duidelijk economisch product. Termen 
als winst, rendement en efficiency zijn dus 
niet goed te hanteren. Er is wel een doel
stelling, te weten het in staat stellen van de 
cliënt om thuis te wonen, maar deze is niet 
te 'lerta\en in economische termen. Want 
hoe 'waardeer' je aspecten als het opheffen 
van eenzaamheid, het bieden van geborgen
heid, geruststelling, intimiteit etc. in econo
mische zin/ In een samenleving die bij alle 
besluitvorming de economische aspecten 
voorop stelt, is de politieke besluitvorming 
over de thuiszorg dus niet eenvoudig. Want 
waar praten we over/ 
Tot nu toe heeft de politiek twee zetten ge
daan om de kosten van de thuiszorg te ver
minderen. De ene zet is van de economie af: 

het begrip 'mantelzorg' heeft een aantal ja
ren geweldige populariteit genoten onder 
beleidsmakers. Hier lag de oplossing: niet 
de betaalde thuishulp houdt het huishouden 
van de hoogbejaarde gehandicapte weduwe 
De Jong draaiende, maar haar buurvrouw, 
of haar dochter, of desnoods een nichtje. 
Dit idee, dat een christendemocratisch 
geurtje heeft, lijkt in eerste instantie sym
pathiek en werd dan ook niet verkocht als 
manier om te bezuinigen, maar als middel 
om de hele samenleving vriendelijker en 
verantwoordelijker te maken. De werke
lijkheid is echter weerbarstig. Net zo min 
als de beleidsmakers die, warm van aan
doening, dit idee in de media breed uit
droegen, gingen de gewone burgers massaal 
op zoek naar familie en kennissen die zorg 
behoefden. Inmiddels blijkt het hele begrip 
mantelzorg louter nog symbool van de op
vatting dat zorg toch eigenlijk niet iets is dat 
betaald zou moeten worden. 
De andere zet is naar de economie toe: als de 
zorg een economisch Fremdkörper is, pro
beer daar dan zo veel mogelijk een eind aan 
te maken, door deze sector in te richten als 
de 'echte' economische sectoren. Dus 
maak het 'product' meetbaar, kwantificeer 
de 'omzet' en verhoog deze vervolgens. 
Hieraan zijn gestandaardiseerde handelin
gen verbonden, waarbij men voor een been 
inzwachtelen bijvoorbeeld tien minuten 
krijgt. De effecten op de kwaliteit van het 
werk en op de arbeidsvreugde van de werk
nemer laten zich raden. Een merkwaardige 
omdraaiing doet zich hierdoor voor: men 
wil het product zichtbaar maken en kwan
tificeerbaar, en al doende verdampt het. 
Het product zorg verdwijnt spoorloos waar 
een thuishulp in grote haast een zwachtel 
om een been draait. Als de thuishulp jach
tig de aftocht heeft geblazen blijkt de zwach
tel de bloedsomloop af te knellen of veel te 
los te zitten; het been is niet goed schoon
gemaakt of in;:ezalfd. Zorg is er niet ver
leend. 

SPORTAUTO 
Waarom blijven de lonen in de zorg (tot op 

heden/) ook zo achter tijdens een hoog
conjunctuur/ Een opbloeiende economie 
gaat per definitie gepaard met productivi
teitsstijging. Dit betekent dat er per werk
nemer meer product wordt vervaardigd, 
hieruit wordt dan weer de loonsverhoging 
betaald. Productiviteitsstijging in de zorg 
echter is niet of nauwelijks haalbaar. In ver
houding worden ze hierdoor dus duurder. 
Loonsverhoging zit er daarom niet in, of pas 
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met grote vertraging. Het toepassen van be
zuinigingen komt dus juist in een hoogcon
junctuur ook voor. De bekende Ameri
kaanse econoom Galbraith heeft hier in 
1958 al op gewezen in zijn boek 'The Afflu
ent Society'. Hij verklaart daar waarom in de 
welvaartsstaat grote privé-rijkdom voor
komt naast schokkende verpaupering in het 
publieke domein. Je zou in hedendaagse 
termen kunnen vertalen: hoe meer mensen 
rondrijden in een open sportauto, hoe lan
ger de wachtlijsten in de zorg. 
De vraag die in het komende decennium ac
tueel wordt is of dit mechanisme stand
houdt. Het ironische feit doet zich voor dat 
werknemers die er niet zijn nu voor loons
verhogingen zorgen. De schaarste aan 
thuiszorgers dwingt tot verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden zodat er nu een loons
verhoging aankomt van 5,5 procent in twee 
jaar. 
In het maatschappelijk debat wordt 'de eco
nomie' ook als masker gebruikt. Economi
sche prioriteiten vloeien mede voort uit 
cultureel bepaalde waarden en dus uit zin
geving. Op het moment dat de maatschap
pelijke druk om de thuiszorg beter vorm te 
geven groter wordt, zal over de doelstelling 
hiervan in eerste instantie meer in de sfeer 
van zingeving en ethiek gesproken worden 
en minder in de huidige economische zin. 
Uiteindelijk zal het daardoor mogelijk kun
nen worden dat de betekenis van de zorg in 
de economie ook gaat verschuiven. Wel
licht zal straks een eenmaal vergrijsde pro
testgeneratie er in slagen het onderwerp 
thuiszorg prominenter op de politieke 
agenda te krijgen. Politici zullen dan onge
twijfeld roerende betogen houden voor 
sterke verbetering en uitbreiding. Koop
man en dominee zullen elkaar kunnen vin
den in een betoog over het grote belang van 
de zorg in de diensteneconomie. Dan zal 
ook blijken dat de oplossing niet ligt in een 
incidentele loonsverhoging. Het maatschap
pelijk opwaarderen van de thuiszorg, zo 
wordt steeds duidelijker, zal de komende 
decennia een grotere hap uit de landsbe
groting-en dus uit de beurzen van de bur
ger - vergen. Zo groot wellicht dat zowel 
de wachtlijsten voor thuiszorg als die voor 
open sportauto's korter worden. We zou
den het, met Galbraith, als een teken van 
beschaving kunnen zien. 
Het stuk van Rita Kohnstamm zal nadien ge
lezen worden als een verslag uit voorgoed 
voorbije tijden. Niet omdat er een dienst
verlenende bevolkingsgroep is verdwenen, 
maar omdat er inmiddels een geheel nieu
we dienstverlenende beroepsgroep is ver
schenen. We wachten het af. 

Chns van der Slwjs is histoncus 

en werknemer in de thuiszorg 
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Nieuwe 

Een eigen Groenlinkse kaart van Nederland ligt op de tekentafel van het 

Wetenschappelijk Bureau van die partij. Als alternatief voor de Vijfde Nota 

Ruimtelijk Ordening die het kabinet aan het schrijven is. Rikus Kieft 

adviseert het Groene Hart niet langer heilig te verklaren en de auto uit 

de taboesfeer te halen. 

Rikus Kieft 

Bestaat er zoiets als een groen-linkse visie 
op de ruimtelijke inrichting van Nederland? 
Die vraag is actueel om twee redenen. De 
eerste is dat er een intensieve ruimtelijke 
discussie plaatsvindt in Nederland omdat 
begin volgend jaar de Vijfde Nota voor de 
Ruimtelijke Ordening uitkomt, die voor de 
lange termijn het ruimtelijk beleid gaat 
vastleggen. De tweede reden is dat Groen
Links op het Haagse toneel geleidelijk aan 
begint mee te tellen. Bestuurlijke verant
woordelijkheid komt volgens velen in zicht 

en daarbij past dat je je afvraagt hoe je ei
gen ideeën in de maatschappelijke werke
lijkheid te integreren zijn. Voor de Groen
Links-bijdrage aan de debatten over de 
ruimtelijke inrichting (denk aan Schiphol, 
Betuwelijn, Groene Hart, A73 op linker of 
rechter Maasoever, A4 wel of niet door 
het bedrijfsleven laten aanleggen en ex
ploiteren) is een overkoepelende ruimte-

lijke visie nodig, gebaseerd op een degelij
ke analyse van de ruimtelijke processen in 
ons land. Op basis van zo'n visie kunnen af

wegingen over afzonderlijke projecten 
worden gemaakt. Inmiddels werkt het We
tenschappelijk Bureau van Groenlinks 
werkt aan zo'n groen-linkse kaart van Ne
derland. Hieronder zal ik een aantal voor
zetten geven voor die kaart, maar eerst 
een paar inleidende opmerkingen over de 
stand van zaken in het ruimtelijke debat in 
Nederland. 
In essentie gaat het in de ruimtelijke orde
ning om het toekennen van een plaats aan 
wonen, werken en recreëren en aan alles 
wat daarvoor de voorwaarden moet 
scheppen, zoals transport, energie- en 
voedselvoorziening. De vormgeving -
landschapsontwerp, architectuur - speelt 
daarin een belangrijke rol, maar de wensen 
van huishoudens en bedrijven over de kwa-
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liteiten van hun woon-, werk- en leefom· 
geving zijn minstens zo bepalend. Daar\:ii1 
ontstaan dikwijls grote spanningen tussen 
individuele en collectieve wensen. Dat be· 
treft meestal een belangenafweging tussen 
beschermen en ontwikkelen, tussen be· 
houd van verworvenheden en ruimte voor 
verandering. Veel huishoudens definiëren 

hun woonideaal als 2-onder-één-kap (maar 
nog liever vrijstaand) met een ruime tuin 
en in een parkachtige omgeving, kindvrien· 
del ijk, dicht bij het werk, dicht bij voorzie· 
ningen zoals winkels, crèches, scholen. 
dicht bij recreatiemogelijkheden. Bedrijven 
op hun beurt willen optimaal bereikbaar 
zijn, willen dichtbij de afzetmarkt en ar· 
beidsmarkt zitten in een representatieve 
omgeving. Collectieve wensen betreffen 
de bescherming van stads- en dorpsgezich· 
ten en van waardevolle cultuurlandschap· 

pen, natuurbescherming en natuurontwik· 



Ik vind dat je het Groene 
keling, behoud van biodiversiteit. Maar 
ook de aanleg van infrastructuur, beveili
ging tegen overstroming en bevordering 
van economische groei. 
De uiteindelijke ordening van de ruimte 
komt tot stand na een meestal langdurige 
en intensieve afweging van de diverse en 
soms tegenstrijdige belangen. Het enige 
bindende ruimtelijke plan is het bestem
mingsplan (dat op lokaal en regionaal ni
veau wordt vastgesteld) en een van de 
knelpunten van het Nederlandse ruimtelijk 
beleid is hoe de nationale wensen door
werking kunnen krijgen in het regionale en 
lokale beleid en dus in dat bestemmings
plan. Verbetering van die doorwerking is 
een van de op te lossen problemen bij het 
opstellen van de Vijfde Nota voor de 
Ruimtelijke Ordening. Er daarom wordt 
tegelijkertijd gewerkt aan een herziening 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Voor alle duidelijkheid: die Vijfde Nota 
gaat over het ruimtelijk beleid na 20 I 0. 
Het beleid tot 20 I 0 is al vastgesteld in de 
Vierde Nota Extra (de Vinex uit 1991 ), en de 
Actualisering van deze Vinex, uit het najaar 
1998. Nadenken over een Groenlinkse 
Kaart betekent dus nadenken over Ne
derland na 20 I 0. Maar het zal niemand ver
bazen dat daarin de discussies over actu
ele ruimtelijke knelpunten duidelijk her
kenbaar zullen zijn. 
Welke ruimtelijke processen spelen zich 
op dit moment eigenlijk in Nederland af? 
Met zevenmijlslaarzen geef ik de analyse 
waar de VROM raad, de adviesraad van het 
ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, 
haar adviezen op baseert. Het eerste ele
ment daarin is de constatering dat Neder
land gezien moet worden als onderdeel 
van het stedelijk systeem in Noordwest
Europa. De Randstad, delen van Utrecht, 
L.uid-1'\evoland, Gelderland, Noord-Bra
bant en Limburg, zijn stedelijke regio's met 
aansluiting op dat internationale stedelijke 
systeem. Noord-Nederland en Zeeland 
liggen vooralsnog buiten het dagelijks be
reik daarvan en kenmerken zich door een 
relatief hogere werkloosheid en een lage
re welstand. Ontwikkelingen buiten de 
Nederlandse grenzen kunnen grote gevol
gen hebben voor deze indeling. Een ver
dere verstedelijking van de regio- Hamburg 
bijvoorbeeld zal ontegenzeggelijk invloed 
hebben op het nu nog perifere karakter 
van Noord-Nederland. 
Een tweede element is de verandering van 
het landelijk gebied. Om te beginnen is er 
een deconcentratieproces, dat zich uit in 
oprukkende verstedelijking. Daarnaast is 
er sprake van een verschuiving van de 
functie van het landelijk gebied: van voed
selproducent naar beheerder van land
schappen en aanbieder van recreatiemo-

Hart alleen als open 

hoeft te ervaren op 

fietssnelheid. 

gelijkheden; van productieruimte naar ge
bruiks- en verblijfsruimte. Hierdoor maakt 
een steeds groter deel van de plattelands
bevolking, gelet op de herkomst van hun 
inkomen, onderdeel uit van het stedelijk
economische netwerk. Een ontwikkeling 
die ook door de toenemende mobiliteit en 
de informatietechnologie wordt bevor
derd. Deze verandering vindt niet in alle 
regio's in gelijke mate plaats en er zijn ook 
regio's waar grootschalige landbouw zal 
blijven overheersen. 
Een derde element waar de VROMraad 
haar adviezen op baseert is een groeiende 
bevolking gecombineerd met een gemid
deld genomen toenemende welvaart. Dit 
betekent dat mensen in toenemende mate 
hun woonwensen (groter, luxer, veiliger 
woonomgeving etc.) ook kunnen betalen 
en dat zet druk op de huizenmarkt. Dit 
geldt met name ook voor bedrijfshuisves
ting. 

DROMEN 
In haar advies Stedenland-Plus, halverwege 

1998 uitgebracht, heeft de VROMraad de
ze analyse verder uitgewerkt. Nu worden 
er wel vaker adviezen uitgebracht door ad
viesraden, maar dit nam een hoge vlucht 
doordat het in de kabinetsformatie van 
Paars-2 door de informateurs werd gepro
moveerd tot richtinggevend voor het 
ruimtelijk beleid van het nieuwe kabinet. Er 
zou door het kabinet een 'houtskool
schets' worden gemaakt om dat ruimtelijk 
beleid vorm te geven, geïnspireerd door 
Stedenland-Plus. Die houtskoolschets is er 
gekomen en is richtinggevend voor de Vijf
de Nota. 
De VROMraad constateert in Stedenland
Plus dat de ruimtelijk-economische werke
lijkheid een overrompelende dynamiek 
kent. Alles gaat veel sneller dan men bij het 
vaststellen van de Vinex dacht. Deze Vier
de Nota Extra moet nog zeker tien jaar 
mee maar dreigt door de ontwikkelingen te 
worden achterhaald. In de Actualisering 
Vinex wordt al gewag gemaakt van diverse 
tendensen met betrekking tot mobiliteit, 
wonen en werken die afwijken van het 
sterk op concentratie gerichte Vinex-be
leid. Er komt in 2000 een Herijking Vinex, die 
niet alleen meer over aantallen zal gaan 
(bouwen we teveel of te weinig?), maar ook 
over kwaliteit: bouwen we wel wat mensen 
willen? Niet alleen nu maar ook op iets Jan-
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gere termijn? Om te voorkomen dat de 
overrompelende ruimtelijke dynamiek tot 
ongewenste spreiding van verstedelijking 
leidt, adviseert de VROMraad om op en
kele plaatsen in Nederland op zeer zorg
vuldige wijze corridors te ontwikkelen. 
De VROMraad maakt haar analyse opera
tioneel door vier criteria aan te reiken als 
toetsstenen voor ruimtelijke kwaliteit: 
economische doelmatigheid, sociale recht
vaardigheid, ecologische duurzaamheid en 
culturele identiteit. Deze criteria zijn zo
wel op lokaal als op hoger schaalniveau te 
hanteren. Als een concreet inrichtingsplan 
voldoende scoort op deze vier criteria, 
ben je een heel eind op weg naar een even
wichtige en verantwoorde ruimtelijke or
dening, meent de VROM raad. Ook de op
stellers van de Groenlinkse Kaart van Ne
derland werken met vier criteria, maar het 
kwartet van de VROMraad overlapt 
slechts gedeeltelijk met het viertal dat 
Groenlinks introduceert: ecologische 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, 
culturele openheid en internationale soli
dariteit. 
Eerst iets over de opzet van de Groen
Linkse Kaart van Nederland. Deze kaart 
gaat uitspraken doen over zaken die op na
tionale schaal geregeld moeten worden. 
Het gaat dus om aspecten waarvoor de na
tionale schaal noodzakelijk is: natuur, een 
deel van de infrastructuur, ruimte voor 
voedsel/energie, (water)veiligheid, ber
ging van unieke landschappelijke kwalitei
ten. Dit leidt tot nationale kaders voor 
verdere regionale invulling. Die regionale 
detaillering zal gebaseerd zijn op grote re
gionale verscheidenheid. Ruimte voor re
gionale differentiatie zal dan ook een be
langrijk element zijn in een Groenlinkse 
ruimtelijke visie. 
In het genoemde kwartet van uitgangspun
ten voor de Groenlinkse Kaart ontbreekt 
het criterium van economische doelmatig
heid, en dat is opmerkelijk. Het gaat bij dit 
criterium om doelmatigheid op verschil
lende schaalniveaus. Zowel lokaal als re
gionaal, zowel stedelijk als landelijk kan er 
onderbenutting zijn van productiviteits
potenties. Manieren om de productiviteit 
te vergroten zijn aanleg en/ of verbetering 
van infrastructuur (havens, spoorlijnen, 
wegen), ruilverkaveling, verandering van 
regelgeving, verplaatsen van bedrijven of 
rijksdiensten. Ten aanzien van stedelijke 
economieën gaat het bijvoorbeeld om be
reikbaarheid en beschikbaarheid van be
drijventerreinen en een goed op elkaar af
gestemde arbeids- en woningmarkt. 

UNIEK 
Het is ten onrechte dat dit criterium van 

economisch doelmatig niet is opgenomen 
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in de Groenlinks-terminologie. Het komt 
misschien omdat men denkt dat het 
hier gaat om bedrijfseconomische doelma
tigheid en dat zou dan de zorg zijn van el
ke individuele ondernemer. Het gaat hier 
echter om de optelsom die leidt tot de 
vraag of grondgebruik maatschappelijk ge
zien (en gezien de maatschappelijke inves
teringen ook 'maatschappelijk econo
misch') doelmatig is. Het verschil laat zich 
illustreren door de discussie over de twee
de Maasvlakte: het gaat hier om de vraag of 
het niet doelmatiger is om oude leegko
mende haventerreinen in Rotterdam te 
hergebruiken in plaats van een geheel nieu
we haven te bouwen? Ik meen dat Groen
Links dit criterium moet toevoegen, an
ders kun je bedenken en dromen over de 
toekomst wat je wilt, maar verwacht niet 
dat je in de politieke arena serieus geno
men wordt. Immers, Groenlinks laat haar 
hypotheekvoorstellen toch ook door het 
Centraal Plan Bureau doorrekenen? Een 
Groenlinkse Kaart zal zich onderscheiden 
van alles wat er al is als er consequent van
uit Noordwest-Europese schaal wordt ge
redeneerd (dat is: Ierland, Engeland, Dene
marken, Duitsland, België, Noord-Frank
rijk). Het gaat hierbij zowel om de hard
ware (de grond, het watersysteem, de bio
diversiteit) als om de software: een even
wichtige verdeling van havens, vliegvelden, 
en bijvoorbeeld landbouwfuncties. Vanuit 
internationale solidariteit geredeneerd zou 
je op al deze punten voor lastige vragen 
kunnen komen te staan: waar zijn investe
ringen het meest nodig? Waar is de land
bouw het minst milieubelastend? Hoe kun
nen we op dit schaalniveau de milieudruk 
verdelen en verminderen? Zijn er op dit 
schaalniveau ook open gebieden aanwijs
baar die behouden of gereserveerd zouden 
moeten worden? De hierboven gemaakte 
opmerking over economische doelmatig
heid zou ook op dit schaalniveau moeten 
worden toegepast. 
Ik wil op drie thema's wat dieper ingaan. 
Allereerst de plaats van natuur in Neder
land. Als je met je kaart nieuwe perspec
tieven wilt bieden neem dan eens even- al 
is het maar tijdelijk en binnenskamers- af
stand van de huidige invulling van de Ecolo
gische Hoofdstructuur. De vraag is nu welke 
natuurtaakstelling redelijkerwijs van Ne
derland kan worden gevraagd binnen een 
internationale afweging, waarbij gekeken 
wordt naar specifieke biotopen van vol
doende schaalniveau en uniciteit, maar ook 
naar bevolkingsdichtheid en verstedelij
kingsgraad. Nederland is een delta met een 
watergerelateerde natuur: rivierenland en 
de kustzone inclusief Wadden. De rest van 
de Nederlandse biodiversiteit is in interna
tionale context niet of nauwelijks uniek te 

noemen. Vanuit dit perspectief is het dus 
heel wel denkbaar om de overige natuur in 
Nederland vooral als gebruiksnatuur in 
verschillende gradaties van publieksbelas
ting in te richten. 
Het tweede thema is de rol van het Groe
ne Hart. Het Groene Hart is een groot
schalig open gebied, liggend binnen een 
stedenring in een deel van Nederland dat 
als overdrukgebied kan worden getypeerd. 
Historisch gezien ligt de reden van de 
openheid van het gebied vooral in het feit 
dat de grondsoort hoofdzakelijk veen is, en 
daar was maar een beperkt aantal functies 
op mogelijk. Rond dit gebied wonen meer 
dan zes miljoen mensen in min of meer 
compacte stedelijke woonmilieus. Er is een 
groeiende behoefte aan toegang tot het 
aansluitende landelijke gebied voor doel
einden van ontspanning, recreatie, en meer 
landelijk wonen. Dat stelt nieuwe inrich
tingseisen, waarbij verstedelijking, verbre
de landbouw, recreatie en bescherming 
van waardevolle elementen hun plaats 
moeten krijgen. 

LEF 
In de discussie over het Groene Hart ont

breekt naar mijn mening een open gedach
tewisseling over de werkelijke waarden die 
behouden zouden moeten worden. Als je 
die goed kunt definiëren, kun je het ande
re deel van het Groene Hart meer als ge
bruiksgebied inrichten. Ik zou willen weten 
welke nationale belangen eigenlijk het ge
heel open houden van het Groene Hart 
rechtvaardigen? Vermoedelijk kom je, als je 
redeneert vanuit een internationale verde
ling van biodiversiteitstaken, voor Neder
land tot de noodzaak van een waterrijke 
natuurverbinding tussen IJsselmeer via het 
plassengebied in noordwest-Utrecht en 
het rivierengebied naar de Biesbosch en 
Zeeland. Maak die strook deels bruikbaar 
voor een gemengde functie van natuur en 
waterrecreatie, maak verder enkele bij
zonder ruime 'landschapsparken' bij Lei
den, Zoetermeer, Rotterdam en ten wes
ten van Utrecht, die recreatief kunnen 
worden gebruikt (met een schaalgrootte 
van I 0 tot IS kilometer in doorsnee). De
finieer tevens welke cultuurhistorische 
elementen in het Groene Hart je wilt be
schermen en ga na in hoeverre daar ook 
recreatief medegebruik mogelijk gemaakt 
kan worden. En gebruik de andere delen 
van het Groene Hart om aantrekkelijke 
huisvesting, verbrede landbouw, zonodig 
adequate openbaarvervoer-systemen en 
wegen aan te leggen. 
De veelgeroemde openheid van het land
schap in het Groene Hart vergt ook een 
nadere definitie van openheid. Vanuit welk 
perspectief moet een landschap als open 

de Helling- jaargang 12 - nummer 3 -herfst 1999 

worden ervaren? Door de ogen van de pi· 
loot die er overheen vliegt (de term 'groe· 
ne hart' is inderdaad in een '1\iegtuig 'ge't>\)· 
ren')? Door de ogen van de automobilist of 
treinreiziger die er met 120 kilometer per 
uur doorheen rijdt? Ik vind dat je het Groe· 
ne Hart alleen als open moet kunnen er· 
varen op fietssnelheid. Durf creatief naar 
het Groene Hart te kijken, los van het hui· 
dige restrictieve beleid en de standpunten 
die ooit zijn betrokken, met oog voor de 
te beschermen waarden maar ook met een 
nieuw oog voor de gebruikswaarde van dat 
gebied in een sterk verstedelijkte regio. 
Het derde thema is mobiliteit. Sinds vele 
jaren is overheidsbeleid er op gericht de 
automobiliteit terug te dringen ten gunste 
van het openbaar vervoer. Bij niet de min· 
ste politieke partijen is het politiek correct 
om de auto als probleem te zien, namelijk 
een grote milieuvervuiler en een ruimte· 
vreter. Toch zou een wijziging van slechts 
enkele procenten in de mode/ split tot een 
verdubbeling van het huidige openbaarver· 
voergebruik leiden en daarmee tot een gi· 
gantische overbelasting van trein en bus. 
Op nationale schaal is het openbaar ver· 
voer absoluut niet het alternatief voor de 
auto waarvoor het vaak wordt gehouden. 
Het zou vriend en vijand verrassen als 
Groenlinks het lef zou hebben bi i het ont· 
werpen van een groen-linkse kaart van Ne· 
derland een autovriendelijk alternatief te 

ontwikkelen. Aan milieueisen hoeft daarbij j 
niet te worden getornd, integendeel, deze 
kunnen gefaseerd worden verscherpt naar 
nul-emissie en I 00 procent hergebruik. De 
veronderstelde superioriteit 'lan het open· 
baar vervoer boven de auto als het gaat om 
de milieueffecten komt namelijk ter dis· 
cussie: de technologische verbeteringen bij 
de auto gaan veel sneller dan bij het open· 
baar vervoer. Bovendien is de vervangings· 
snelheid van technologie bij de auto enke· 
Ie factoren hoger. Een treinstel moet der· 
tig jaar mee en de meeste auto's zijn in tien 
jaar wel van de weg. Daar komt bij dat het 
verplaatsingspatroon van de gemiddelde 
consument zich steeds minder in het be· 
perkte openbaarvervoer-netwerk laat pas· 
sen. Alleen in sterk 'lerstedelijkte gebieden 
kan openbaar vervoer structurerend zijn 

voor verdere verstedelijking. Voor perif· 
ere gebieden zullen slimme collectieve ver· 
voersstelsels moeten worden ontwikkeld, 
eventueel gekoppeld aan fiscale facilitering 
van eigen-auto-bezit in die regio's. 

R1kus Kieft IS procesmanager bu de 

VROMrood Bovenstaande tekst 1s eer 

bewerkmg en wtwerkmg van een mle1d1~f 

gehouden op een d1scuss1edog 1n ZwollE 

over de GroenL1nks Kaart van Nederlanc 



Iemand die al jaren studie maakt van The 

Bold e!r The Beautiju/heeft mij eens 

uitgelegd dat er keiharde regels zijn voor het 

maken van een goede soap. Een belangrijk 

element dat niet mag ontbreken, is de 

aanwezigheid van een notoire slechterik. 

Iemand die allerlei heel erg akelige streken 

uithaalt om juist diegenen waarmee de 

kijker zich het meest identificeert kwaad te 

doen. Als dat scenario-technisch goed in 

elkaar zit, kun je moeiteloos al je diepere 

angsten projecteren op zo'n booswicht. En 

dat had volgens mijn deskundige een 

zuiverende werking op de gemoedstoestand 

van de gemiddelde soap-verslaafde. Het 

Kwaad is elke dag een half uurtje 

samengebald in die ene personage, het heeft 

een duidelijk gezicht en lijkt daardoor 

beheersbaar. Voor de spanning van zo'n 

serie zou het niet handig zijn, maar je kunt 

elke dag bedenken dat als die ene figuur 

voorgoed van het toneel zou verdwijnen alle 

anderen lang en gelukkig verder zouden 

leven. In de soap-praktijk is zo'n rotzak 

altijd iemand van buiten. Bij The Bold & 

l'he Beautiful gaat het sinds jaar en dag om 

een eng wijf dat moord, doodslag en kinder-

ontvoering niet schuwt om het gezin 

Forrester te ondermijnen. 

Sinds Assen heb ik het wezenloze gevoel dat 

Nederland definitief in een soort soap-land 

is getransformeerd. Dagelijks werden we in 

de krant getrakteerd op details uit het leven 

van Jan S., de verkrachter en moordenaar 

van de kleine Chanel Naomi, oftewel Het 

Monster van Assen. Het Kwaad dat onze 

kinderen bedreigd had een gezicht 

gekregen. Waardoor je als 

nieuwsconsument onmiddellijk ging 

meeleven met het grote persoonlijke drama 

dat zich in Drenthe heeft afgespeeld. De 

nationale rouw die ontstond, kreeg echter 

bizarre trekjes toen niemand meer durfde 

zeggen dat dit Grote Erg nooit helemaal is 

uit te bannen. Vooral politici verdrongen 

zich voor allerlei microfoons om op hoge 

toon te beweren dat pedofielen die ooit een 

zedenmisdrijfhebben begaan voortaan 

levenslang gevolgd moeten worden. En 

passant suggererend dat als we die 

smeerlappen nou maar goed in de gaten 

houden ons land verder gevrijwaard wordt 

van dit soort leed. 

Jaarlijks worden er in ons land vele 

schaars goed 
De betekenis van zorg in de hedendaagse levensloop 

Gabriël van den Brink 

duizenden kinderen mishandeld door hun 

bloedeigen ouders. Tientallen van hen 

komen daarbij om het leven. Hetgeen de 

oude professor Van Dantzig wel eens heeft 

doen verzuchten dat er een nationaal 

reddingsplan zou moeten komen om 

daaraan een eind te maken. Maar tot nu toe 

zijn er geen stille tochten georganiseerd 

voor de kinderen die omkomen in het 

huiselijk geweld en is er nog geen politicus 

opgestaan die permanente 

overheidscontrole eist op het grootbrengen 

van nageslacht. Ook al loop je als kind een 

veel grotere kans door je eigen ouders om 

zeep gebracht te worden dan door een 

wildvreemde pedofiel. Net zoals er veel 

meer volwassenen door een bekende 

vermoord worden dan door iemand die zich 

na een nachtje stappen te buiten gaat aan 

'zinloos geweld'. Toch wordt ons beeld van 

Het Kwaad alweer enige tijd beheerst door 

vreemde snuiters die ons bedreigen. Daar 

kunnen nog geen duizend 

moordstatistieken tegenop. Want 

Nederland is in de ban van Het Grote 

Gemeenschappelijke Soap-gevoel. 

Marja Vuijsje 
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TECHNOLOGIE 
Het debat over technologie is ad hoc en beperkt 

zich tot incidenten rond veiligheid en gezondheid. 

Onbegrijpelijk, gezien de invloed op ons leven en 

onze normen en waarden. Voor een 

vooruitziende politiek 

moeten we het hebben HET GOEDE LEVEN 
over hoe technologie tot stand komt en welke 

rol het kan spelen in het goede leven. 

Tsjalling Swierstra 

Welke onderwerpen beheersen het publie
ke debat? Een greep uit de opiniepagina's: 
de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van 
de Betuwelijn, de Kosovo-oorlog, het 
broeikaseffect, de Bijlmerenquête, reke
ningrijden, het mestoverschot, wachtlijsten 
in de zorg, genidentificatie en -modificatie, 
kloneren, immigranten, automatisering, In
ternet, euthanasie. Kenmerkend voor al 
deze onderwerpen is dat ze zich maar 
moeizaam in een klassiek links-rechts sche
ma laten vatten omdat lang niet altijd dui
delijk is wat ze te maken hebben met vraag
stukken van rechtvaardige verdeling van in
komen en macht. 
Toch hebben al deze onderwerpen van pu
bliek debat wel degelijk een gemeenschap
pelijke noemer, namelijk technologie. Bij 
Schiphol en de Betuwelijn gaat het om 
grootschalige technische projecten; reke
ningrijden is een technische oplossing voor 
een door de technologische vooruitgang 
gecreëerd probleem; de oorlog in Kosovo 
is voor alles een hightech-oorlog; het 
broeikaseffect is een gevolg van de techno
logie; met elk nieuw aanbod van medische 
technologie lijkt de vraag naar zorg toe te 
nemen; genetische modificatie en kloneren 
zijn revolutionaire vormen van medische of 
bio-technologie die ons, evenals de auto
matisering in het algemeen en Internet in 
het bijzonder, voor nieuwe ethische en po
litieke problemen plaatsen; moderne mi
gratie is ondenkbaar zonder de technologie 
die de mobiliteit van mensen sterk heeft 
vergroot; en euthanasie is vooral aan de or
de omdat de medische technologie het on
derscheid tussen de 'natuurlijke' en de 'on
natuurlijke' dood heeft doen vervagen. En 

als de Bijlmerenquête ons één ding heeft 
geleerd, is het wel hoe complex de moder
ne verveerswereld is geworden, en hoe 
moeilijk het is daarbinnen nog helder taken 
en verantwoordelijkheden toe te delen. 
Deze lijst kan eindeloos worden aangevuld. 
Er is namelijk geen domein in de samenle
ving dat niet op de een of andere manier is 
getransformeerd door de technische ont
wikkelingen in de laatste tweehonderd jaar. 
Hoeveel aandacht de onderwerpen afzon
derlijk ook krijgen, dat ze allemaal samen
hangen met de technologieontwikkeling 
krijgt veel minder aandacht. Rondom het 
thema van de technologie hangt een onge
makkelijke stilte. Dat is een betrekkelijk 
nieuw fenomeen waarvoor echter wel een 
historische verklaring bestaat. Lange tijd 
werd het veld beheerst door de technie
koptimisten, voor wie technologische 
vooruitgang synoniem was met maatschap
pelijke vooruitgang. Dit engeclausuleerde 
optimisme is in Nederland echter sinds de 
jaren zeventig in diskrediet. Toen groeide 
namelijk een breed gedeelde kritische op
stelling tegenover de technologie. Terugkij
kend valt steeds weer op hoe de destijds 
ontwikkelde techniekkritiek bleef cirkelen 
rondom een beperkt aantal paradigma's: 
Auschwitz stond symbool voor de wijze 
waarop rationalisering en industrialisering 
ieder individueel verantwoordelijkheidsbe
sef ondermijnden; Hirosjima voor het ex
plosief gegroeide menselijke vernietingspo
tentieel; de lopende band voor de verre
gaande instrumentalisering en vervreem
ding van de arbeider; de technocratie voor 
de transformatie van mondige burgers in 
tevreden slaven en consumenten; de tele-
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visie voor de uitholling en vervlakking van 
het publieke debat; het rapport van de Club 
van Rome voor de onbegrensde uitbuiting 
en vernietiging van de natuur; en de raket 
naar de maan voor een in zijn hoogmoed 
zinloos geworden technologie, welke zich 
volkomen had losgezongen van wezenlijke 
menselijke behoeften. Steeds ging het om 
de wellicht al onafwendbare vernietiging 
van de mens en van de menselijkheid. Tech· 
nologie als het grootste gevaar. Blinde en 
hoogmoedige techniekmakers streden met 
alerte techniekbewakers, zoals de Twentse 
techniekfilosoof Jaap Jelsma ooit schreef, 
om de publieke gunst. 

MELKFLESSEN 
Hoewel we deze paradigma's met een zeke· 

re regelmaat nog tegenkomen, lijken ze te· 
genwoordig niet langer op te tellen tot een 
alomvattende techniekkritiek. Het is niet 
gemakkelijk daarvan de oorzaak aan te ge· 
ven, maar wellicht kan de volgende anek· 
dote enig inzicht bieden. Een paar jaar ge· 
leden moest ik een zeer erudiet manuscript 
beoordelen waarin op klassiek technofobe 
wijze werd beargumenteerd dat melkfles· 
sen een natuurlijker omgang met melk sti· 
muleren dan melkpakken. De precieze be· 
wijsvoering is me ontgaan, maar mij is wel 
bijgebleven dat het manuscript zelf ver· 
vaardigd was op een tekstverwerker. De 
vorm van het stuk ontkrachtte gelijk al de 
inhoud ervan. Het punt is dat niemand er 
meer om heen kan dat onze leefwereld 1 

door en door met technologie 'ler'Ne'lell i> 
geraakt. Onze opstelling zal daarom com· 
plexer en ambivalenter moeten zijn dan die 
van een simpele afwijzing van de technolo· 

l 



Wie wil weten wat de ideale gezinsgrootte is hoeft 
maar de zitplaatsen in een auto te tellen 

gie als geheel. De vraag is niet langer of we 
voor of tegen technologie zijn, maar hoe 
we ons daartoe willen verhouden. Niet pri
mair hoe we kunnen overleven met de 
technologie, maar welke rol technologie 
speelt in het goede leven. 
Dat is een veel ingewikkelder vraag dan of 
we voor of tegen zijn. Het is waarschijnlijk 
hierom dat het sinds de jaren tachtig zo stil 
is geworden rondom wetenschap en tech
niek: complexe vragen, waarbij simpele op
posities tussen twee partijen niet aan de 
orde zijn, hebben de neiging om van de po
litieke agenda te verdwijnen. Vanuit de 
hoek van de politieke theorie, van de cul
tuurfilosofie of van de ethiek, hoeft men 
evenmin initiatieven op dit gebied te ver
wachten. Deze disciplines laten de techniek 

links liggen, doorgaans vanuit de aanname 
dat de technologieontwikkeling zijn eigen 
autonome wetten volgt en in deze zin 

slechts een invloed van buitenaf is op de sa
menleving. Over de gevolgen kan men dis
cussiëren, over de manier waarop techno
logie zich ontwikkelt nauwelijks. De poli
tieke en de theoretische reacties op tech
nologie blijven goeddeels ad hoc, reactief 
en beperkt tot die gevallen waarin nieuwe 
technologische ontwikkelingen duidelijk 
schadelijke gevolgen hebben voor onze ge
zondheid en veiligheid, of voor het milieu. 
Om deze te voorkomen of te beperken 
grijpt men dan naar juridische regels en ver
boden. Willen we echter komen tot een 
coherente, vooruitziende en omvattende 
technologiepolitiek, dan moeten niet alleen 
de vele vormen van haar invloed worden 
onderzocht, maar ook de manier waarop 
technologie tot stand komt. 
Het zijn precies deze vragen waarop het 
wetenschap- en techniekonderzoek zich de 
afgelopen twee decennia heeft gericht. De-
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ze academische tak van onderzoek is de erf
genaam van de wetenschaps- en kennis
theorie. Waar filosofen zich altijd bezig 
hebben beziggehouden met het formuleren 
van de voorwaarden waaraan ideale we
tenschap en techniek zich zouden moeten 
houden, daar leggen hun erfgenamen zich 
vooral toe op het empirisch onderzoeken 
van de feitelijke gang van zaken binnen we
tenschap en techniek. Met verrassende re
sultaten, die weinig of niets hebben over
gelaten van het standaardbeeld van weten
schap en techniek als bij uitstek rationele, 
doelgerichte en waardevrije praktijken. 
Wat hier echter van belang is, is dat deze 
onderzoekers tot de overtuiging zijn geko
men dat de bestudering van technologie, en 
haar complexe verhoudingen tot de poli
tiek, de ethiek en de cultuur, een heel nieuw 
theoretisch instrumentarium vereist. 
Gerard de Vries behoort tot deze kring van 



onderzoekers. Hij publiceerde onlangs een 
essaybundel met de wat geheimzinnige titel 
'Zeppelins'. De achtergrond van deze titel is 
de gedachte dat filosofen er onvermijdelijk 
toe zijn veroordeeld om nieuwe ideeën te 
formuleren in oude termen: 'terwijl het 
ontwerp van de straalmotor al op de te
kentafel ligt, wordt er over zeppelins ge
sproken'. Onze concepten stammen voor 
het merendeel uit de vorige eeuw en zijn 
dus vooral geschikt zijn om de problemen 
uit die tijd te bespreken, niet om over de 
moderne samenleving, inclusief weten
schap en techniek, te schrijven. Technolo
gie en wetenschap zijn, aldus De Vries, van 
eminent politiek theoretisch, sociologisch 
en ethisch belang- hoe weinig de betrok
ken disciplines zelf daarvan ook doordron
gen zijn. De oorzaak van deze gedeelde 
blinde vlek is steeds dezelfde: een vocabu
laire dat zich beperkt tot mensen, bewust
zijn, normen en waarden, argumenten en 
symbolen. Technologie, dingen en artefac
ten, alsmede wat zij doen, blijven daardoor 
buiten beeld. 
De Vries ziet de technologische cultuur 
vooral gekenmerkt door het alles door
dringende belang van artefacten, vrijwel al
lemaal afkomstig uit fabrieken, ontwikkeld 
in laboratoria en vroeg of laat allemaal on
derwerp geweest van wetenschappelijke 
en technische bemoeienis. Je kunt letterlijk 
geen hap eten en geen stap doen, of je krijgt 
te maken met wetenschap en techniek. Bo
vendien worden de ketens die deze arte
facten met elkaar en met ons verbinden, 
steeds langer: op de gemiddelde ontbijtta
fel staan producten uit minstens drie ver
schillende continenten. 

RIOLERING 
De Vries vraagt zich af hoe een denkbeeldi

ge nazaat van Montesquieu een eigentijdse 
Constitutie zou opstellen. Het fundamen
tele verschil tussen toen en nu ziet hij in de 
enorm gegroeide macht van wetenschap en 
techniek. Naast al het goede dat ze ons 
hebben gebracht, vormen beide reële be
dreigingen voor onze politieke vrijheid en 
nopen daarom tot nieuwe politieke institu
ties en regelingen, tot nieuwe verdelingen 
van verantwoordelijkheden en bevoegdhe
den, tot nieuwe vormen van tegenmacht en 
tot nieuwe vormen van machtenscheiding. 
Hij doet daarvoor een aantal concrete sug
gesties: een constitutioneel recht op con
tra-expertise en kennisbijstand, een consti
tutionele taak voor universiteiten om al
leen publiek toegankelijk onderzoek te 
doen, de uitbreiding van de Wet op Open
baarheid van Bestuur naar professionele 
organisaties en (ook private) kennisprodu
cerende instellingen, constitutionele be
scherming voor 'klokkenluiders' en het 
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recht van individuen om medische gege
vens uit databanken te laten verwijderen. 
Niet alleen de gevolgen van technologie 
moeten dus aan een sporadische democra
tische controle achteraf worden onder
worpen, maar technologieontwikkeling zelf 
moet worden gedemocratiseerd. 
Sociologen weten volgens De Vries even
min als politieke theoretici goed raad met 
de moderne technologische samenleving. 
Zij zouden zich vooral buigen over de vraag 
hoe sociale cohesie tot stand komt, waar
bij ze het antwoord uiteindelijk zoeken in 
het menselijke bewustzijn: handelingsre
gels, normen en waarden, (boven-individu
ele) collectieve representaties. Deze sym
bolische orde wordt scherp afgegrensd van 
de orde der dingen. Zo ontsnapt aan hun 
aandacht dat voor het karakter van een so
ciale orde rioleringen, waterleidingsyste
men, elektriciteitsnetwerken en wegennet
ten van minstens zo groot belang zijn als ge
deelde normen en waarden -zeker in een 
moderne samenleving die per definitie 
wordt gekenmerkt door waardenpluralis
me. Hij illustreert dit onder meer aan de 
hand van de cholerabestrijding. Was deze 
ziekte eerst vooral een zaak voor moralis
ten en juristen, die de ziekte verbonden 
met het verwerpelijke gedrag van de lage
re klassen, daarin kwam met de ontdekking 
van de cholerabacil radicaal verandering. 
Vanaf dat moment werd de bestrijding van 
de cholera vooral de verantwoordelijkheid 
van beleidsmakers, nationale instellingen en 
laboratoria: 'De ontdekking van minuscule 
organismen die alleen voor experts die toe
gang hebben tot laboratoria zichtbaar zijn, 
heeft geleid tot de opbouw van omvatten
de technische voorzieningen, en heeft daar
mee een verandering teweeggebracht in de 
schaal van de maatschappelijke betrekkin
gen en nieuwe politieke structuren en wet
geving noodzakelijk gemaakt'. 
En ook de ethici blijven waar het de tech
nologie aangaat gevangenen van hun tradi
tionele vocabulaire. Zij concentreren zich 
op de vreedzame handelingscoördinatie 
tussen partijen met conflicterende belan
gen. Als oplossing suggereren zij algemene 
handelingsregels, welke zouden berusten 
op in ons bewustzijn aanwezige principes. 
Maar de meer wezenlijke ethische vraag: 
'Hoe moeten we leven?', wordt, aldus De 
Vries, in een technologische cultuur niet in 
de eerste plaats beantwoord door ethici, 
maar evenzeer door wetenschappers, 
technici, beleidsmakers, marketingdeskun
digen, architecten en psychologen. Sterker: 
niet alleen mensen schrijven voor hoe we 
moeten leven, maar artefacten evenzeer: 
wie wil weten wat de ideale gezinsgrootte 
is hoeft maar de zitplaatsen in een auto te 
tellen. En de verbreiding van mobiele tele-

foons heeft ingrijpende gevolgen voor on
ze normen en waarden aangaande bereik
baarheid. De taak van de ethicus in een 
technologische cultuur is daarom niet, zo
als volgens De Vries nu de dominante taak
opvatting luidt, primair die van procedure
bewaker of van een amateur-jurist die ap
pelleert aan ons verantwoordelijkheidsbe
sef en handelingsregels voorstelt. In plaats 
daarvan zou de ethicus iemand moeten zijn 
die blootlegt hoe, waar en door wie of wat 
wij voorgeschreven krijgen hoe te leven. Ie
mand die waarden- en belangenconflicten 
zichtbaar maakt, en die de discussie ver
plaatst van de laboratoria en beleidskamers 
naar de publieke ruimte. 
De Vries weet de enorme politieke, socia
le en ethische invloed van de moderne 
technologie goed over het voetlicht te 
brengen, en daarmee de noodzaak om 
daarop te reflecteren. Het is natuurlijk de 
vraag of politieke theoretici, sociologen en 
ethici zich zullen kunnen vinden in zijn ver
klaring voor hun blinde vlek voor de rol van 
de technologie in de moderne samenleving. 
Sterker: sinds De Vries zijn titel bedacht, 
duiken er in de media berichten op dat de 
zeppelins weer worden afgestoft en een 
onverwachte toekomst als milieuvriende
lijk en goedkoop luchtvervoer tegemoet 
gaan. Wie weet, geldt dat ook voor ele
menten uit het vocabulaires die De Vries 
op de mestvaalt van de geschiedenis meent 
te kunnen deponeren. Maar als zijn provo
cerende beschuldigingen een reactie uit de 
kringen van ethici en politieke theoretici 
zouden kunnen uitlokken, en daarmee een 
breed debat over technologie zouden ini
tiëren, is het een kwestie van onderge
schikt belang of we nog toe kunnen met de 
vocabulaires uit de vorige eeuwen. Het be
langrijkste is dat een dergelijk debat einde
lijk eens van de grond zou komen. Want dat 
de technologie op de theoretische en pu
blieke agenda moet, daarover mag geen 
twijfel bestaan. 
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WB -berichten 

PUBLICATIES 
In de voetsporen van de toekomst: 
naar een integraal buitenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo Pinto 
Scha/tbach 
Vol voorstellen voor een ander buitenlands 
beleid dat de grenzen van het eigenbelang 
overstijgt. 
H. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

Een toekomst in aanhouw 
Paul de Beer, Jacobus Delwaide, Caroline 
11an Dullemen, jan Wiltem Duyvendak, 
Herman van Gunsteren, Lucas Reijnders en 
Paul Rosenmöller 
Zeven essays op weg naar een nieuw poli
tiek programma voor GroenLinks. 
H. 15,- (boek, 1997, 80 pag.) 

Recht op bescherming 
Redactie: Tjitske Lingsma en Gerrit Pas. 
Auteurs: Tineke Strik, Richard Wouters en 
Bram van Ojik. 
Over prangende vragen rond het asielbe
leid. Hoe kan het aanscherpingsbeleid 
worden gekeerd? Hoe kan in Europees 
vcrband worden bijgedragen aan een hu
maan beleid? 
fl. 16,- (bock, 1997, 86 pag.). 

Met status: een pleidooi voor progres
sieve Europese migratiepolitiek 
Femke Halsema, Joost Lagendzj'k en anderen 
Met acht voorstellen voor minimumnor
men voor behandeling van asielzoekers, 
een Europees Ontheemdcnregeling, legale 
arbeidsmigratie en voorwaarden voor lega
lisatie van illegale migranten. 
Gratis (1999, 8 pag.) 

Lokaal jeugdbeleid 
Samenstelling: Gerrit Pas 
Verslag van een bijeenkomst over preven
tief jeugdbeleid en de regierol van de ge
meente. Met inleidingen, tips voor raads
leden, literatuursuggesties en een stappen
plan voor jeugdparticipatie. 
fl. 7,50 (1999, 50 pag.) 

De cliënt aan het roer 
]anny Lagendijk en Paul Basset 
Discussienota over de modernisering van 
de AWBZ en WVG. Om het werkelijk 
participiëren van mensen met een handi
cap mogelijk te maken is een combinatie 
nodig van een landelijke politiek die be
paalt waar recht op is, gemeenten die als 
betaalkantoor optreden en cliënten die 

KERNGEGEVENS 

met een persoonsgebonden budget zelf be
palen welke zorg zij willen ontvangen en 
van wie zij die willen ontvangen. 
Gratis (1999, 20 pag.) 

Jaarverslag 1998 
Overzicht van activiteiten en projecten 
van het wetenschappelijk bureau in 1998. 
Gratis (1999, 8 pag.) 

bestuur: jeroen Saris (voorzitter), Pascale Georgopoulou (namens het partij bestuur), Wil
librord de Graaf( uitgever de Helling), ]os van der Lans, Tineke van der Schoor, Hans Schra
ven, Kees Vendrik, Marinus Verhagen; 

medewerkers: Paul Basset- coördinatie, partijvernieuwing, ruimtelijke ordening, mi
lieu, zorg; Jelle van der Meer- hoofd- en eindredactie 'de Helling'; Gerrit Pas- multicultu
rele samenleving, jeugdbeleid, onderwijs, internationale politiek; Thomas Schillemans- bur
gerschap, democratie; Michel Houbbal- bureausecretaris; ]eroen Boon, Saskia Kluit- pro
jectmedewerkers. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 

de Helling- jaargang 12 - nummer 3 - herfst 1999 35 



De behoefte aan veiligheid bij 

burgers is geen basis voor een 

moraal. Want veiligheid staat niet 

los van belangen. Links moet 

kiezen voor een moraal die zich 

verzet tegen uitsluiting. 

Willibrord de Graaf 

Het kwaad zit in de menselijke natuur en 
Iinks-Nederiand heeft dat eigenlijk nooit 
willen zien. Voor links school het kwade in 
de onrechtvaardige structuren en daarmee 
was het ophefbaar door actie, emancipatie 
en verandering van de instituties. Maar, zo 
betoogt Hans Bouteliier in het vorige Hel
lingnummer (nr. 2, 1999), dat is een mis
vatting: meer emancipatie en een betere 
verdeling van de welvaart gaan niet gelijk op 
met een verhoogde morele standaard. De 
menselijke natuur is weerbarstiger, zie de 
'porno, alledaagse gewelddadigheid en bru
te omgangsvormen'. Links kan zich derhal
ve niet langer richten op de rechtvaardige 
verdeling als basis van moraliteit, maar 
moet op zoek naar andere principes. Daar
bij is er weinig hoop op één nieuw verbin
dend moreel ideaal; daarvoor zijn de Gro
te Verhalen al te zeer te vervallen in frag
menten. Er is een meer pragmatische be
nadering nodig en Bouteliier zoekt die in de 
concrete ervaringen van burgers: in de col
lectieve afwijzing van slachtofferschap. De 
burgers willen een veilige vrijheid, en ver
kiezen 'niet te worden afgeschoten op een 
avondje uit', waarbij Bouteliier verwijst 
naar het neerschieten van twee meisjes in 
Gorinchem, begin dit jaar. Het debat moet 
dus gaan over de begrenzing van optimale 
zelfontplooiing door een minimale zelfcon
trole. Die controle kan zowel door de bur
gers zelf (de buurtvaders) als door de over
heid c.q. de politiek geïnitieerd worden. De 

morele uitdaging voor links zou wel eens 
kunnen liggen op dit snijvlak van ontplooi
ing en bescherming, zo houdt Bouteliier 
onder meer GroenLinks voor. 
Moeten we nu de handen uit de mouwen 
steken en werken aan een nieuw bescha
vingsoffensief gebaseerd op het kennelijk 
gedeelde besef dat er geen fysieke slacht
offers mogen vallen? Hoe overtuigend is 
Bouteliiers oproep? Ik zal een poging doen 
om een paar veelal impliciete pijlers van zijn 
betoog over slachtofferschap te bekritise
ren en een wat minder eendimensionaal 
perspectief op de kwestie van normen en 
waarden te schetsen. 
Juist het voorbeeld van 'Gorinchem' dat hij 
aanhaalt, laat zien waar de schoen wringt. 
In mijn interpretatie van die gebeurtenis 
staat de dubbelhartigheid centraal in de af
wijzing van zinloos geweld enerzijds en an
derzijds de deelname aan het uitgaansleven 
dat onder andere door alcoholgebruik me
de bijdraagt aan vormen van geweld. Mij 
heeft het verbaasd dat de praktijk van het 
uitgaan als vorm en norm van individueel en 
collectief genieten zelf niet gezien en be
leefd wordt als voedingsbodem voor of 
zelfs manifestatie van 'het kwaad'. Men is 
hoofdzakelijk geschokt omdat er een 
slachtoffer valt en negeert de bijdrage van 
het eigen gedrag aan een cultuur waarin ge
weld gevoed wordt. De discussie ging 
vooral over het verlangen naar scherpere 
overheidscontrole en -optreden en niet 
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over de limieten van de consumptieve vrij· 
he id. 

KEUZES 
Tegenover Bouteliiers voorbeeld van Gorin· 

chem stel ik een paar andere. Vorig jaar 
werd door een groep bemiddelde buurtge· 
noten in Vught een pand aangekocht dat an· 
ders een asielzoekerscentrum zou zijn ge· 
worden. lets dergelijks speelde zich deze 
zomer af rond de aankoop van een voor· 
rnalig politiebureau in Heerlen dat bestemd 
is voor drugsverslaafden en daklozen. En er 
zijn meer van dit soort voorbeelden te ge· 
ven van buurten die zich verzetten tegen de 
komst van projecten voor gemargina/iseer· 
de groepen uit vrees voor overlast en ver· ·. 
lies van economische waarde van het eigen ·; 
(huizen)bezit. Er mag dan wel gevoel van ' 

slachtofferschap bestaan, maar dat is niet ~ t 

universeel en staat niet los van economi· i

sche en culturele overtuigingen en 'oelo.~- . 
gen. De moeite die het kost om een fat· 
soenlijk asielbeleid op te zetten, spoorr . 

recht evenredig met de geringe mate waar- -
in asielzoekers als slachtoffers worden 1 

voorgesteld en gezien. Idem voor dak\ore~ 
en drugsverslaafden: zij verschijnen niet als 
uitvallers uit een complex systeem van con
currentie, maar als tekortschietende per
sonen die te blameren zijn en niet in de ach
tertuin gewenst zijn. Vergelijkbare redene· :
ringen kunnen worden gehouden ~001 r 

werklozen, arbeidsongeschikten of psy-



Er mag dan wel een gevoel van 

chiatrisch gestoorden: ook daar loopt een 
fragiele lijn tussen acceptatie en afwijzing, 
die politiek en moreel nogal gevoelig ligt. En 
de overheid en de politieke partijen zijn 
daarin niet de laatste om de - uitsluitende 
-toon te zetten. 
Moraliteit gebaseerd op het veilige bestaan 
van de consumptieve burger levert dus 
nogal wat uitsluitingen op. Slachtofferschap 
waar Bouteliier het over heeft, het geweld 
tegen 'eerzame' burgers, is geen universeel 
symbool van en voor morele verontwaar
diging, maar een selectieve, mede op eigen 
(consumptieve) belangen en perspectieven 
gestoelde interpretatie van mededogen, die 
verschillende kanten kan uitgaan. Hierin 
schuilt de zwakte van Bouteliiers verhaal. 
Hij begaat de zonde om een lokale, be
perkte norm - die van het individuele ge
voel van slachtofferschap - tot een univer
sele te verheffen. Op zijn minst zou hij 
moeten nagaan in welke zin slachtoffer
schap een adequate benadering is voor juist 
die situaties waarin onderdrukking, verne
dering en uitsluiting vanuit een dominant 
perspectief genegeerd worden, zie de hier
boven door mij gegeven voorbeelden. 
Gevoeligheid voor slachtofferschap moet, 
dat is mijn conclusie, met meer dimensies 
rekening houden dan interpersoonlijk ge
weld, wreedheid of vernedering alleen, wil 
het een zinvol principe voor moreel han
delen zijn. De op afwijzing van agressie ge
baseerde benadering van slachtofferschap 
is te beperkt omdat er geen rekening ge
houden wordt met vormen van institutio
neel geweld en vernedering die plaatsvin
den door de werking van de marktecono
mie of (overheids)bureaucratieën. Ook op 
maatschappelijk niveau moet nagegaan 
worden in welke mate personen hun waar
digheid kunnen behouden en realiseren. 
Dat voert mij naar mijn voorzet voor een 
andere morele uitdaging dan die Bouteliier 
ons voorhoudt. 
laat ik vooropstellen dat ik de huidige indi
vidualisering als onontkoombaar en zelfs 
heilzaam zie omdat er een rijke bron voor 
identiteitsvorming in schuilt. Hoezeer ik 
me ook stoor aan de vereenzelviging van 
identiteitsvorming met consumptie, ik kan 
er niet omheen dat zelf-stilering door de 
mogelijkheid van tal van keuzes een more
le waarde vertegenwoordigt. Het leven is 
niet alleen meer een door klasse/afkomst, 
religie en opleiding bepaald traject. Er ligt 

een veelvoud aan tot voor tamelijk kort on
voorz.iene mogelijkheden. Tegelijkertijd 
schept dat ook nieuwe vormen van degra
datie en uitsluiting, onder meer omdat het 
veld van meervoudige keuzes ook bepaalde 
?ersoonlijke en lichamelijke competenties 
toe kiezen en realisatie veronderstelt, die 
niet aan ieder 'gegeven' zijn. Daarmee 

slachtofferschap 

bestaan, maar dat is 

niet universeel en staat 

niet los van econo

mische en culturele 

overtuigingen en 

belangen. 

doemt een nieuwe horizon van emancipa
tie op. Ging het voorheen vooral om de 
vrijmaking van groepen die door klasse, 
sekse of psychische en fysieke handicaps 
uitgesloten waren van volwaardige sociaal
economische en politieke participatie, nu 
gaat het meer om de erkenning van het 
recht van personen op deelname aan het 
'goede leven'; of, anders gezegd, op vorm
geving van een eigen zinvolle bestaanswijze. 
Het draait niet langer alleen om de com
pensatie van ongelijkheden, maar ook om 
ongelijke potenties volwaardige manieren 
van participatie te geven. En daar zit Bou
teliiers blinde vlek: het liberale, kapitalisti
sche bestel produceert vormen van uitslui
ting en vernedering. Uitval is een aantasting 
van de geloofwaardigheid van het systeem, 
dat ieder 'loon naar werken' belooft, maar 
tegelijkertijd is duidelijk dat uitval ook door 
dit systeem wordt geproduceerd: werk
loosheid, arbeidsongeschiktheid, psychi
sche problematiek, het zijn geen simpele in
dividuele aangelegenheden maar minstens 
ook maatschappelijk geconstrueerde oor
delen van 'ongeschiktheid' die aan bepaalde 
vormen van functioneren worden opge
legd. 
Progressieve politiek is in mijn ogen nietge
baat bij een dominantie van het liberale ver
toog, aangezien dat uitmondt in de dood
lopende steeg van om eigen gewin kibbe
lende burgers, die uiteindelijk niet echt in 
de ander zijn geïnteresseerd behalve als 
agressieve en verstorende buitenstaander. 
Ik verkies een moraliteit die streeft naar de 
realisatie van volwaardig burgerschap voor 
elke persoon, en die aanknoopt bij ver
schillen in mogelijkheden tot maatschappe
lijke participatie en niet enkel beperkende 
vormen als betaalde arbeid of nationale 
identiteit. Het sleutelwoord is dan 'erken
ning' omdat het gaat om de maatschappe
lijke benutting van kwaliteiten en potenties, 
om het horen van verschillende stemmen 
en het scheppen van ruimte voor diverse 
antwoorden. In plaats van de veilige vrijheid 
voor de consumptieve burger zie ik de 
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strijd om erkenning van een variatie in bur
gerschapsposities veeleer als het morele 
slagveld van de toekomst. Een dergelijke 
strijd gaat om de waarde die aan verschil
len in bestaansvormen kunnen/moeten 
worden toegekend en die verschillen heb
ben dan uiteindelijk meer te maken met 
zingeving dan met consumptieve leefstijlen. 
Als het debat over het verval van de mo
raal ons iets leert, dan is het dat er niet zo
zeer sprake is van verval, maar van een 
strijd om normatieve overtuigingen. 
Linkse politiek kan in die strijd een creatie
ve rol spelen waar ze de strijd om erken
ning serieus neemt en verbindt met mate
riële bestaansvoorwaarden. Want erken
ning van bestaansvormen vereist ook de 
feitelijke mogelijkheid tot realisatie. Daar 
kan links waarlijk emancipatoir optreden. 
Als linkse politiek iets kan betekenen dan is 
het om vormen van bemiddeling tussen al
gemeen beleid en lokale effecten te vitali
seren, om oog te hebben voor bijvoorbeeld 
de tegenstrijdigheid tussen marktwerking 
in het welzijnsbeleid die vaak uitmondt in 
brandhaardbestrijding en de wenselijkheid 
om op lange termijn samenhangende inter
culturele processen in wijken te realiseren. 
Of oog voor de beperkte werking van wet
geving die reactivering van werklozen en 
arbeidsongeschikten beoogt. Links zou 
voortdurend moeten reflecteren op de 
(mogelijk) onbedoelde gevolgen van wet
en regelgeving en moeten zoeken naar vor
men die civiele betrokkenheid stimuleren. 
Dan gaat het er om individuen een plek te 
geven en tegelijk het overstijgend belang te 
verwoorden, bijvoorbeeld door overlast
problemen van daklozen of drugsverslaaf
den niet repressief op te lossen maar door 
de inzet buurtbewoners te betrekken bij de 
vormgeving van voorzieningen, of door se
rieus de verschillende economische en so
ciale belangen met elkaar te confronteren. 
Uiteindelijk staat links voor de taak om niet 
in te spelen op de overheersende moraal 
van alledag, die vaak wordt gevoed door de 
tegenstrijdige boodschappen van het libe
rale denken (: als individu aansprakelijk zijn 
voor sociaal-economische cohesie waar de 
structurele mogelijkheden beperkt zijn) 
maar op die tegenstrijdige boodschap zelf. 
Door dat te doen kan het publieke debat 
herleven als een ruimte waar opinies over 
wenselijke bestaansvormen kunnen bot
sen. Dat debat is hard nodig gelet op het 
multiculturele karakter van de Nederland
se samenleving en de langzamerhand dode
lijke technocratisering van de politiek. 

Will1brord de Graaf IS un1vers1t01r hoofd

docent aan de faculteit Algemene Sociale 

Wetenschoppen van de UniVersiteit Utrecht 

37 



De overheid is macht en gezag kwijtgeraakt. Niettemin komt de mondige burger in toe

nemende 'verhaal halen' voor alles wat mis is. In deze tijd van versplintering van be

sluitvorming is er behoefte aan samenhang en leiderschap. 

Aldus Bram Peper in een document dat hij deze zomer schreef voor zijn Paarse collega

ministers en dat uitlekte naar de pers. Kok weigerde het stuk officieel naar buiten te 

brengen. De analyse van de minister van Binnenlandse Zaken is politiek belangwekkend, 

zeker met het oog op de beloofde voorstellen voor staatkundige vernieuwing. Daarom 

hieronder een ingekorte versie van wat Peper zelf noemt: 'Een essay over de verande

rende verhoudingen tussen overheid en samenleving'. Daarna volgen twee reacties. 

Op zoek naar SAMENHANG 

E.N RICHTING 
Bram Peper 

Het zit niet mee met Paars-2. Geen 
droomstart, noemde Wim Kok de eerste 
maanden, vol zelfspot. Een heuse kabi
netscrisis, na ruim negen maanden, is ook 
niet niks. Volgens sommigen ging het om 
niks, volgens anderen was een wel héél 
bijzondere specerij uit de keuken van Kok 
geroofd. De mensen in het land gingen 
schouderophalend aan deze Haagse peri
kelen voorbij. Hoewel weinigen warm lie
pen voor Paars-2, hoefde het kabinet van 
diezelfde mensen ook niet weg. Paars-2 is 
zó gewoon dat het niet opvalt dat er in 
nauwelijks één jaar veel in gang is gezet, 
c.q. afgerond. Geen droomstart, dan maar 
een doorstart, na enkele weken van infor
matie. Inmiddels hapert de doorstart. Inci
denten en stotterende dossiers kleuren 
het beeld. Een vracht aan beleid lijkt niet 
te worden opgemerkt. Toch is er - ieder
een weet 't, iedereen voelt 't - wat met 
Paars-2 aan de hand. Machtsbalansen tus
sen de dragende partijen zijn anders, one
venwichtiger geworden. Leiderschapswis
selingen vergen tijd voor uitkristallisatie. 
Wat er precies aan de hand is, valt moei
lijk scherp aan te geven. De interessante 
vraag is natuurlijk in hoeverre het rafelige 
beeld van Paars-2 een uitdrukking is van 
meer structurele factoren en bewegingen 
in politiek en maatschappij. Dat er meer 
aan de hand is dan een toevallige samen
loop van incidenten en 'humeuren' staat 
voor mij vast. Het daaruit voortvloeiende 
gevoel van ongemak heb ik - een oude af
wijking volgend - omgezet in dit essay, dat 
naar ik hoop enige herkenning oproept en 
een bijdrage wil zijn aan het politieke ge
sprek. 

De centrale rol en functie(s) van de over
heid - kort te typeren als het in stand
houden en verbeteren van de sociale en 
democratische rechtsstaat - zijn de laat
ste jaren door tal van ontwikkelingen 
steeds zwaarder en belastender gewor
den. We bevinden ons, zo is mijn stelling, 
in een overgangstijdperk, op weg naar 
verhoudingen waaraan we zelf samenhang 
en richting zouden moeten willen geven. 
Terwille van de houdbaarheid van ons de
mocratisch bestel zoals wij het kennen, 
terwille van de vitaliteit van onze demo
cratie, is het zaak deze ontwikkelingen 
goed te doordenken en de implicaties er
van te benoemen en te verwerken in be
leid. De kernvraag daarbij is of onze de
mocratische, bestuurlijke inrichting en de 
daaruit voortvloeiende verhoudingen uit
eindelijk 'robuust' genoeg zijn en voldoen
de 'bij de tijd' zijn gehouden om de ingrij
pende maatschappelijke ontwikkelingen te 
kunnen verwerken. 

HORIZONTALlSERING 
Door tal van ontwikkelingen -te denken is 

in eerste instantie aan de culturele en so
ciale emancipatie van burgers, de informa
tietechnologische revolutie en de globali
sering van economische verhoudingen -
zijn voor burgers veel zaken binnen hand
bereik, en veel personen (waaronder au
toriteiten) binnen het gezichtsveld geko
men. Burgers hebben in materieel en in 
immaterieel opzicht aanzienlijk meer in 
hun mars dan enkele decennia geleden. 
Overheid en gezagsdragers (politici en 
ambtenaren) zijn, letterlijk en figuurlijk, 
dichterbij gekomen, Daarnaast zijn bur-
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gers- in de bekende, vermoeide en sleet· 
se bewoordingen - kritischer, oplettender 
en mondiger geworden. Het (willen) heb· 
ben van zeggenschap over de eigen situ
atie is praktisch een algemene ambitie, 
een norm geworden. In die zin heeft zich, 
in elk geval in een groot deel van wat wij 
de Westerse wereld noemen, een breed 
politiek en sociaal democratiseringsproces 
voltrokken. Voor de overheid in ons land 
heeft dit er onder meer toe geleid dat 
haar gezag niet langer vanzelfsprekend is 
of als vanzelfsprekend wordt aanvaard. 
Gezag moet meer en meer worden ver
worven, 'verdiend'. De legitimiteit van het 
overheidsoptreden staat in heel veel ge
vallen onder (permanente) druk, de over· 
heid moet zich verklaren, moet verant
woording afleggen. 
In een aldus horizontaliserende samenle
ving- een verschijnsel dat ook wel wordt 
aangeduid met decentrering (polycentris
me), vanwege het feit dat er binnen de 
maatschappij als geheel, maar ook binnen 
organisaties (inclusief ondernemingen), als 
zodanig steeds minder sprake is van één 
enkel, herkenbaar sturingseemrum - be
tekent dit niet alleen dat de overheid re
den heeft om zich te bezinnen op haar rol 
en positie in de samenleving. Ook voor de 
burgers zelf bracht deze ontwikkeling on
zekerheden met zich mee. De samenle
ving, de burgers zoeken als het ware naar 
een nieuwe taal om binding en betrokken· 
heid, om samenhang en richting gestalte 
te geven. In de meer instrumentele zin 
wordt die taal in toenemende mate ge
vonden in netwerk-achtige verhoudingen 
enerzijds en zakelijke, afrekenbare betrek· 



kingen anderzijds. In de meer normatieve 
sfeer is het zoeken naar gemeenschappe
lijke normen en waarden die het maat

schappelijk verkeer tussen mensen in het 
publieke domein regelen, een uitdrukking 
van het streven een verstaanbare taal te 
vinden. De netwerksamenleving die zich 
met de horizontalisering van maatschap
pelijke verhoudingen ontwikkelt, lijkt in 
snel tempo de bepalende factor te wor
den in het denken over bestuurlijke ver
houdingen. Zowel tussen bestuurlijke or
ganisaties als binnen organisaties zien we 
de uitingen van horizontalisering. Het ziet 
er naar uit dat we hier te maken hebben 
met een fundamentele sociaal-culturele 
trend: een omslag van hiërarchie naar 
zelfgekozen leiderschap, van bevelsge

richtheid naar onderhandelingsgericht
heid, met een blijvend effect op de wijze 
waarop de overheid inhoud wil geven aan 
het beginsel van de democratische rechts
staat. De overheid is zoekende naar vor
men van overleg en binding (contract, 

convenant) om met die maatschappelijke 
emancipatie en groeiende complexiteit 
om te gaan. Tot nog toe heeft het zich 
moderniserende openbaar bestuur het 
antwoord gezocht in een grote variatie 
van betrekkingen met de samenleving. Een 
langjarige ontwikkeling van functionele en 
territoriale decentralisatie - soms uit 
overtuiging, maar ook uit opportuniteit en 
door toeval - heeft het beeld van de 
overheid er echter niet bepaald scherper 
op gemaakt. Naarmate de overheid dich
ter bij de burger, de maatschappij staat, is 
zij als overheid - paradoxaal genoeg- on
zichtbaarder geworden, veelal overigens 
wel 'menselijker' in de gedaante van actie

ve, toegankelijke ambtelijke medewerkers. 

SCHULDIG 
Sociaal-cultureel onderzoek wijst uit dat in 

ons land het vertrouwen in overheid en 
politiek min of meer constant blijft. Het 
institutioneel vertrouwen -dat interna
tionaal verge/eken overigens hoog scoort 
-evenzeer. Echter, het vertrouwen van 
de burger in 'de overheid' is niet als van
zelf gegeven, het wordt sterk bepaald 
door de mate waarin de overheid er in 

slaagt maatschappelijke problemen op te 
lossen of- beter nog- vóór te zijn. Ook 
de wijze waarop de overheid maatschap
pelijke problemen aanpakt, is van invloed 
op het vertrouwen dat in de overheid 
wordt gesteld. Dat de eisen die worden 
gesteld nogal eens tegenstrijdig zijn, com
pliceert deze eis aan de overheid. Soms 

wil men de overheid op grote afstand 
houden, dan weer moet de· overheid op
treden, kan het zijn direct. Mark Kranen

burg (redacteur van NRC Handelsblad) 

spreekt in een fraai artikel van 'twee on
verenigbaarheden', inhoudende 'dat de 
burger een activistische overheid verlangt 
die hem persoonlijk zoveel mogelijk met 
rust laat'. Door de snelle 'massaficatie' 
van onderwerpen door de media, wordt 

de overheid al snel aangeroepen als 
'schuldige', als adressant, als oplosser, 

soms bij gebrek aan beter (alternatief). 
Want: de daders van aangedaan leed zijn 
veelal onzichtbaar, onvindbaar of ongrijp
baar, de overheid is overal. Tegen de ach
tergrond van de bovengeschetste ontwik
kelingen is er een zodanige verandering in 
de relatie tussen overheid en samenleving 
ontstaan, dat de aansluiting van de samen
leving op overheid en bestuur een pro
bleem is geworden. En waar geen relatie 
is of waar deze relatie niet wordt ge
wenst, is het (begrip) vertrouwen een on
bruikbare categorie. Dit alles houdt in dat 
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de overheid (de politiek) helder dient aan 
te geven dat lang niet alles meer van haar 
kan worden verwacht en dat zij verwijst 
naar die instanties die die verantwoorde
lijkheid wel hebben. 

JURIDISERING 
De actuele uitdrukking van de onzekerheid 

die in het maatschappelijk bestel is geslo

pen is de juridisering van het openbaar 
bestuur, van de relatie tussen burgers en 
het openbaar bestuur. Met het begrip juri
disering wordt bedoeld dat verhoudingen 
binnen de overheid, tussen de overheid 
en burgers en tussen burgers onderling 
voorwerp zijn geworden van een steeds 
fijnmaziger net van regels, procedures en 
waarborgen die door de rechter worden 
gewaarborgd. Juridisering is eveneens de 
uitdrukking van de emancipatie van (grote 

groepen van) burgers. Juridisering kan 
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Ik voorspel ingrijpende 

veranderingen in de 
ook worden gezien als een poging tot ho

rizontalisering van verhoudingen; twee 
partijen maken zich als het ware aan el

kaar gelijk en beroepen zich op de onaf

hankelijke rechter voor het doorhakken 
van de knoop. 

Met het verschijnsel juridisering wordt de 
conflictoplossing 'geïndividualiseerd'. In

middels is de juridisering een maatschap

pelijk probleem geworden. De rechter 
belandt - ongevraagd - op de stoel van de 

bestuurder, een ongewenste vermenging 

van domeinen dreigt. En burgers en hun 

organisaties zijn steeds meer geneigd bui

ten de politieke arena hun recht, c.q. hun 

gelijk te halen; calculerend gedrag van 

burgers is daarbij in toenemende mate 

maatgevend geworden. Juridische betrek

kingen vervangen sociale en politieke rela
ties en dito afspraken en oplossingen, We 

zijn hard op weg naar een transactiemaat

schappij waarin nut en noodzaak de sleu
telbegrippen zijn. Democratische besluit

vorming wordt gemarginaliseerd, ook dát 

is verplaatsing van de politiek. Juridisering 

is, in extreme, een uitdrukking van het 

primaat van het eigenbelang, Een ontwik

keling in die richting past niet goed in de 
culturele traditie van ons land, waarin ei

genbelang altijd -zij het niet altijd zonder 

slag of stoot- op de grenzen liep die 
door gemeenschappelijke, solidaire oriën

taties werden gesteld. Verdraagzaamheid 
en gemeenschapszin zijn aldus de waarden 

die het individuele belang hebben kunnen 

corrigeren. Overheid en politiek zijn ur
gent aan zet als het erom gaat die norma

tieve oriëntaties in politiek, recht en be

stuur tot gelding te brengen. Wij dienen 

de oprukkende 'claimcultuur' op gepaste 

afstand te houden. 

MARKT 
De opvatting dat de overheid niet alles zelf 

kan - als die gedachte ooit al serieus is ge

nomen - heeft inmiddels de status van 

vermoeide gemeenplaats gekregen. In dit 
besef en in reactie op de filosofie van de 

maakbaarheid van de samenleving, die lan

ge tijd prominent was, is een minder in

tensieve en ambitieuze overheidsrol op 

de agenda gezet. Dit betekende onder 

meer het opwaarderen van de beginselen 

van de markt en het (nieuwe) particulier 

initiatief, uitbesteding, verzelfstandiging, 

privatisering, sociale vernieuwing, zelfbe
heer, decentralisatie, e.d. 

Binnen overheidsorganisaties zelf ont

stond de oriëntatie, de beklemtoning van 

bedrijfsmatig werken, waarbij het publieke 

en politieke aspect concurrentie kreeg 

van eisen van doelmatigheid en doel
treffendheid. Maar, zoals gezegd, tevens 

klonk en klinkt de roep om een aanwezige 

richting van een directe 

verantwoordingsrelatie 

tussen het volk en zijn 

vertegenwoordigers. 

overheid -vooral als zij nodig wordt ge

acht- en om daadkrachtig bestuur inmid
dels niet minder luid. De afnemende (mo

rele) interventiemacht van de overheid 

wordt geconfronteerd met een toene
mend beroep van burgers op de overheid, 

zeker als hun eigen (wisselende) belangen 

in het geding zijn; de bal wordt in veel ge
vallen weer bij de overheid gelegd. In die 

situatie ontstaat een aantal contradicties 
waarmee de overheid zichtbaar worstelt. 
Zo is er de privatisering- waaraan een 

buitengewoon verstandige keuze ten 

grondslag kan liggen - die zich ten princi

pale moeilijk verhoudt met de eisen van 

toegankelijkheid en verantwoording die 

aan de overheid worden gesteld. Hier 
speelt ook mee dat - waar de overheid 

op bepaalde gebieden marktconforme 
waarden is gaan aanhangen - de burger 

naast zijn onvervreemdbare identiteit als 

politiek subject steeds meer als klant 
wordt beschouwd. En klanten willen, zo 

luidt het leerstuk van de markt optimaal 
worden bediend. Hieruit wordt dan, niet 

onlogisch, de consequentie getrokken dat 

de totstandbrenging van een professionele 

dienstverlening (kennelijk) alleen kan wor
den georganiseerd buiten de ambtelijke 

organisatie om. Juist door veel zaken bui
ten het publieke domein te plaatsen, ver

speelt de overheid echter een belangrijke 

bron van informatie over het al dan niet 

welbevinden van de samenleving; de over
heid wordt daardoor in toenemende mate 

van anderen afhankelijk. Het zicht op de 

uitwerking van beleid en op de uitvoering 

in de praktijk neemt daarmee af en de 

mogelijkheden van effectieve beleidsvor

ming worden (verder) verzwakt. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
In de vertrouwensrelatie tussen parlement 

en ministers (kabinet, regering) staat het 

beginsel van de ministeriële verantwoor

delijkheid centraal. Ministers zijn het par

lement informatie en verantwoording 

schuldig over alles wat zij, en hun ambte
naren in hun opdracht, doen en laten 

(Grondwet). De vertrouwensregel is het 
fundament van het democratisch bestel, 
dat echter in toenemende mate in discus

sie komt. Immers, tal van gebeurtenissen 
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spelen zich af buiten het gezichtsveld van 

ministers, terwijl de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij hen berust (de Parlementaire 

Enquête Commissie Vliegramp Bijlmer
meer is hier illustratief). Zo kunnen rela

tief bescheiden 'missers' tot ernstige re

percussies leiden, temeer omdat, zoals 
eerder opgemerkt, de versnelling, onthul

ling en vergroting door de media, de wel 

of niet falende overheid(sdienaren) in de 
huiskamer brengt. Die 'missers' zullen

logischerwijs - toenemen naarmate het 

recht op en het gevoel voor het detail 

groeien. Het begrip detail hanteer ik niet 

in negatieve zin, maar in de zin van een 

verwijzing naar de gedetailleerdheid van 

regelgeving als reactie op de complexiteit 
van de samenleving. En daarnaast dwingt 

de groei van informatie tot selectie met 
het daarbij - per definitie- aanwezige (ri

sico van het) tekort aan informatie, waar

voor opnieuw de minister verantwoorde
lijk wordt gehouden. 

Een dergelijk risicoprofiel van de overheid 

is mede het gevolg van het feit dat trends 

en ontwikkelingen elkaar in snel tempo af 

wisselen. We leven in wat wel een 'hoog

gekoppelde' samenleving genoemd, waar

bij grenzen zijn gesteld aan wat te voor

zien en rationeel te benaderen is. In die 
zin is onze hoogtechnologische samenle

ving een 'risicosamenleving' en in hoge 

mate kwetsbaar door de enormiteit van 
samenhangen en ketens die de praktische 

gang zaken in de samenleving in hoge ma

te bepalen. Wanneer deze vaststelling 
wordt verbonden met het inzicht en de 

breed gedragen politieke wens van een 

democratisch, horizontaal, interactief, op 

de burgers en maatschappelijke organisa

ties georiënteerde, ondernemende over
heid, dan moet een volwassen discussie 
over de ministeriële verantwoordelijkheid 

(politieke sturing en verantwoording) de
ze risico's een plaats geven. 
In elk geval zouden consequenties getrok

ken kunnen worden uit het gegeven dat 
wij in onze bestuurlijke verhoudingen 

ruimte geven aan al dan niet ambtelijke 

diensten en organisaties - en in belangrijke 

mate ook van (semi)particulier initiatief

voor de uitvoering van overheidstaken. 

Het zou dan in de rede liggen ook een be

paalde 'foutenmarge' als feitelijkheid te 

aanvaarden. Het politieke debat zou niet 

zozeer over de verantwoordelijkheid 

voor min of meer incidentele fouten moe

ten gaan, maar over de marge die als ac

ceptabel wordt ervaren en over de vraag 
of bepaalde zaken al dan niet die discre

tionaire ruimte van de ministeriële verant

woordelijkheid te buiten gaan. Ook de 

communicatie van de overheid in de eigen 

organisatie zou moeten zijn gericht op de 



De sociale democratie staat 

aanvaardbaar geachte bandbreedtes en de 
wijze waarop daarmee kan worden omge
gaan. Het indringende debat over de rela
tie tussen het politieke domein en het bu
reaucratische domein, over de omgang 
tussen politici en ambtenaren krijgt vanuit 
die invalshoek meer ruimte en realiteits-
zin. 

DECENTRALISATIE 
De overheid is méér dan de rijksdienst. Be
stuurlijk partnerschap kan bijdragen aan 
het op een schaal brengen van overheids
verantwoordelijkheden waar deze het 
best kunnen worden behartigd: zo dicht 
mogelijk bij de samenleving. De maximale 
doorvoering van decentralisatie en subsi
diariteit is daarbij het meest geschikte ant
woord op de noodzaak van samenhang 
van overheidstaken op de verschillende 
territoriale niveaus. Ook vanuit de verdie
ping van de democratische participatie 
verdient een dergelijke consequente de
centralisatie naar het lokale niveau de 
voorkeur. In dat verband is herziening van 
de verhouding tussen democratische 
macht en tegenmacht (van monisme naar 
dualisme) een belangrijke weg om de de
mocratie extra spankracht, vitaliteit en 
beslissingscompetentie mee te geven (ver
gelijk de commissie Elzinga). 
Het op verstandige wijze toedelen van 
overheidstaken - met de daarbij passende 
stelregel van geen bevoegdheid zonder 
verantwoordelijkheid en geen verant
woordelijkheid zonder bevoegdheid -
biedt een goed perspectief op de noodza
kelijke stroomlijning van ons politiek-be
stuurlijke bestel. De vraag wordt steeds 
klemmender, kijkend naar de oogverblin
dende bestuurlijke lappendeken, welke 
bestuurslaag het meest geschikt is voor 
welke taak en of die taak dan ook daar 
gelegd is. Daarmee komt ook de rol van 
het middenbestuur nadrukkelijk in het vi
zier. Wat abstracter geformuleerd gaat 
het om de doordenking van de vraag of 
'het huis van Thorbecke', met zijn vele 
aanbouwsels, tussenverdiepingen en ach
terkamertjes, op termijn wel houdbaar is. 
Naast het directe uitvoerende overheids
domein zien we ook op het terrein van de 
politiek ingrijpende kwesties die samen
hangen met de ontwikkelingen die in het 
begin van dit essay zijn geschetst. Zo is er 
de vrij algemene erkenning van het tekort 
aan een samenbindend, normatief kader, 
gevoegd bij de noodzaak dat normatieve 
kader te herijken en zelfbewust uit te dra
gen. Het gaat hier om de spelregels voor 
het maatschappelijk verkeer; bij uitstek 
een taak voor politici. Dat vereist durf tot 
(maatschappelijk) leiderschap, waar een 
zekere aarzeling en gêne waarneembaar 

er goed voor, de 

politieke democratie 
is aan revisie toe. 

is. Richting, visie en leiding zijn de sleutel
begrippen in een 'volle' democratie. Per
soon en beweging, persoon en institutie 
(partij) worden meer en meer met elkaar 
vereenzelvigd. Authenticiteit, expressivi
teit en het vermogen om te communice
ren zijn belangrijke ingrediënten die vra
gen om een rechtstreekse democratische 
uitspraak van burgers. Ook hierin past de 
dualisering van het politieke systeem. 
Trouwens, de turbulenties die zich op het 
politiek-staatkundig terrein voordoen -
sommige onderwerpen hebben al een lan
ge geschiedenis - illustreren de over
gangssituatie waarin ons politiek systeem 
zich bevindt. Ik voorspel dat deze turbu
lenties de voorbode, c.q. de expressie zijn 
van ingrijpende veranderingen die één ge
meenschappelijk kenmerk hebben, name
lijk de noodzaak om te zoeken naar een 
directe verantwoordingsrelatie tussen het 
volk en zijn vertegenwoordigers. 
De genoemde ruimte voor visie en leider
schap slaat op politieke partijen terug. Als 
niet meer of onvoldoende de normen- en 
waardendiscussie vanuit de politiek als be
langrijke opdracht wordt gezien, als niet 
de politiek een sen se of direction, soms een 
sense of urgency, aan de samenleving kan 
aanreiken, dan verliest de politiek- met 
als dragers: de politieke partijen -veel 
van haar reeds bescheiden aantrekkings
kracht. Het verschralen van die politieke 
functie doet mensen zich van de politieke 
partijen afkeren. 

RICHTING 
In dit essay zijn observaties gedaan die be

doeld zijn een bijdrage te leveren aan het 
debat over de vitaliteit van de democratie. 
De sociale democratie staat er goed voor, 
de politieke democratie- met een stevige 
institutionele verankering (de Grondwet 
e.d.) - is aan revisie toe, maar wordt er 
vanaf gehouden door gewenning aan de 
verwenning. De verwenning van een rede
lijk stabiele sociale en economische situ
atie. 
Nodig is derhalve het geven van richting 
in de huidige periode van verandering van 
verhoudingen en veranderde verhoudin
gen. Daarin ligt ook voor het kabinet een 
taak en uitdaging. Met een summiere aan
duiding van vier aspecten van die uitda
gende veronderstelling wordt dit betoog 
beëindigd. In de eerste plaats zal het er in 
toenemende mate om moeten gaan dat 
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overheid en politiek - het kabinet voorop 
- waarden en normen 'achter de politiek' 
zichtbaar maken, ontwikkelen, articuleren 
en uitdragen, en vervolgens stevig en hel
der inzetten op de naleving daarvan. Ge
zaghebbend richting geven, dat zal de op
dracht zijn. Bijvoorbeeld: een enthousias
merende aanpak van het versterken van 
de sociale cohesie (ómdat wij elkaar no
dig hebben'), met een concreet actiepro
gramma. In de tweede plaats zal meer 
moeten worden geïnvesteerd in het 
scherper maken van keuzen ten aanzien 
van de vraag wat wel en wat niet tot het 
publieke domein en tot de verantwoor
delijkheid van de overheid gerekend mag 
worden. Een verheldering van het huidige 
hybride systeem is een belangrijke op
dracht, teneinde de inzichtelijkheid en de 
toegankelijkheid van de overheid te ver
groten. 
In de derde plaats moet met kracht wor
den gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
om de binding tussen vertegenwoordiging 
en bestuur enerzijds en electoraat en 
achterban anderzijds door staatkundige 
vernieuwingsvoorstellen op de rails te 
zetten. Intussen moeten alle mogelijke 
drempels die kiezers van het stemmen af
houden worden geslecht (openingstijden 
en -dagen; stemmen per post en elektro
nica; meer stembureaus, e.d.). De vitali
teit van onze democratie vraagt om een 
serieuze herbezinning. 
En ten slotte is er de werkwijze van de 
regering zelf. Ook daar liggen belangrijke 
aanzetten voor een nieuwe richting. De 
te verkennen opties zijn: een door collega 
De Vries onlangs (opnieuw) geopperde 
gedachte van een op de overheersende 
maatschappelijke vragen gebaseerd kern
kabinet, ondersteund door (meer) onder
ministers op sectorale portefeuilles en 
een flexibeler en anders georganiseerde 
ambtelijke dienst, gericht op beleids- en 
strategievorming; en de verkenning van 
mogelijkheden van directe democratische 
controle - ook via het parlement - op 
uitvoering van overheidstaken door ver
zelfstandigde en (semi-) particuliere orga
nisaties. 
Opdat wij recht kunnen doen aan de in
grijpende veranderingen die zich in de sa
menleving voordoen. Opdat wij daaraan 
richting kunnen geven, zodat het beginsel 
van de democratische rechtsstaat ook in 
de naaste toekomst 'gestalte krijgt in de 
praktijk van het openbare leven'. Voor 
een sociaal, verantwoordelijk en onder
nemend Nederland. 

Brom Peper IS m1n1ster van 

Binnenlandse Zaken 
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Pepers essay is gevaarlijk lichtzinnig en a-politiek: hij komt alleen 

met procedurele voorstellen, niet met inhoudelijke doelen. Alsof 

er geen tegenstellingen zijn en geen winnaars en verliezers. 

foto: Mortijn Beekman I HH 

ldo de Haan 

Enige maanden geleden raakte de minis
ter van Binnenlandse Zaken Bram Peper 
in een staatsrechtelijke komedie verzeild. 
Het voornemen tot de invoering van een 
correctief referendum, dat D'66 plotse
ling opvatte als bruidsschat van het· Paar
se huwelijk, werd door Hans Wiegel in 
de Eerste Kamer getorpedeerd. Het kabi
net viel en werd weer opgelapt, waarbij 
D'66 werd gelijmd met een nieuw wets
voorstel, weliswaar geen echte Grond
wetswijziging, maar evengoed een wette
lijk sieraad dat mooi glitterde. Bram Pe
pers plaatsvervangende schaamte over de 
lulligheid van het geheel klinkt door in de 
eerste alinea's van het stuk dat hij deze 
zomer schreef, en dat nog het beste he
grepen kan worden als een revanche op 
deze politieke farce. 
Peper slaagt glansrijk, al is het ook niet 
erg moeilijk om boven het niveau uit te 
komen dat tot nu toe bereikt is in de dis
cussie over staatsrechtelijke vernieuwing. 
Het is al vaker geconstateerd, onder an
dere in de ook door Peper vaak aange-

haalde Wiardi Beekman-publicatie De 
verplaatsing van de politiek uit 1995: het 
staatsrechtelijk debat wordt gedomineerd 
door problemen van dertig jaar terug. Dit 
wordt versterkt door D'66, die zijn ge
brek aan staatsrechtelijke ideeën camou
fleert door de discussie te monopoliseren 
met steeds weer dezelfde dooddoeners, 
zoals de gekozen burgemeester en geko
zen minister-president. Peper heeft daar 
geen last van en verdient lof voor zijn ge
slaagde poging om de vooruitgang in de 
discussie die sinds het bovengenoemde 
pamflet gevoerd is op een rijtje te zetten. 
Peper wil oog hebben voor de verander
de maatschappelijke verhoudingen en de 
daarmee samenhangende wijzigingen van 
de staat, en maakt vooral duidelijk dat 
politici, bestuurders en volksvertegen
woordigers te weinig een gevoel van ur
gentie weten over te brengen. Politiek is 
voor Peper een ernstige zaak. De implica
tie van zijn essay staat daar echter haaks 
op. Alle argumenten van Peper bij elkaar 
opgeteld leidt onherroepelijk tot de con-
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clusie dat hij de sociaal-democratische, en 
misschien wel alle politiek als beëindigd 
beschouwd. De uitkomst van zijn be
schouwing is dat de politieke komedie die 
Paars opvoert geen kortstondige aberra
tie is, maar een permanente toestand 
wordt. 
De centrale overweging in Pepers stuk is 
dat de afstand tussen de burgers en het 
openbaar bestuur kleiner is geworden. 
Burgers zijn mondige leden van een geho
rizontaliseerde netwerksamenleving ge
worden. Zij laten zich nog maar weinig 
zeggen en weten makkelijk het juiste 
adres voor de bevrediging van hun wen
sen te vinden. Als dat niet bij de overheid 
is, dan zoeken zij hun heil elders, maar als 
de markt of het particulier initiatief het 
laat afweten, dan hebben zij snel genoeg 
de centrale overheid gevonden om hun 
klachten te deponeren. De regering, de 
volksvertegenwoorders en de overheids
diensten reageren hierop met steeds ver
fijndere wetten, maatregelen en ingrepen. 
Daardoor is de samenhang in het over-



Waartoe dat alles dient blijft 

onvermeld. 
heidsbeleid verloren gegaan en hebben 
politici hun greep op de staatsmachinerie 
verloren. Het resultaat is dat het beroep 
op de overheid groeit, terwijl het gezag 
van de overheid afneemt. De kernvraag is 
derhalve volgens Peper: 'Waar is de over
heid nu wel of niet verantwoordelijk 
voor?' 
Dit is dezelfde vraag die J.P.H. Donner 
zich stelt in het veel diepgravender WRR
rapport Staat in beweging ( 1998). Donner 
vervolgt dan met een beschouwing over 
maatschappelijke spanningen, die oude en 
nieuwe overheidstaken legitimeren. Als 
Peper een ouderwetse sociaal-democraat 
was geweest, dan had hij Donner in die 
benadering gevolgd, en had hij een reeks 
van waarden naar voren gebracht en ge
wezen op maatschappelijke ontwikkelin-

. gen die in het licht van die waarden als 
misstanden moeten worden beschouwd. 
Uit het karakter van die misstanden en de 
mogelijkheden om ze op te lossen, had hij 
vervolgens de verantwoordelijkheid van 
de overheid afgeleid. Maar Peper is niet 
ouderwets, en misschien zelfs geen soci
aal-democraat meer. Hij komt in kort be
stek met twee soorten oplossingen. In de 
eerste plaats lijkt hij aan te bevelen om 
mee te gaan met de maatschappelijke 
stroom, die volgens hem leidt in de rich
ting van verdere 'horizontalisering': 'maxi
male decentralisatie' is zijn advies, waarbij 
hij er stilzwijgend vanuit gaat dat Neder
land 'te sterk' gecentraliseerd is. Gezien 
1iin voorafgaande analyse over de ver
gruizing van de overheid is dat nogal 
vreemd, en het wordt nog vreemder als 
hij vervolgens pleit voor het herstel van 
'leiderschap', voor 'durf om 'een samen
bindend, normatief kader ... te herijken 
en zelfbewust uit te dragen'. Hier is de 
'verplaatsing van de politiek', eerder door 
Peper aangemerkt als een gevolg van fun
damentele lange-termijnprocessen, plot
seling veranderd in een tijdelijk ongemak 
dat met enig daadkrachtig optreden onge
daan kan worden gemaakt. 
Het is ook in dit verband dat Peper de 
ministeriële verantwoordelijkheid ter dis
cussie stelt. Zijn pleidooi sluit aan bij het 
recente voorstel van enkele secretaris
sen-generaal, om de verantwoordelijk
neid op te delen in een ministeriële ver
antwoordelijkheid voor de grote lijn en 
een ambtelijke verantwoordelijkheid voor 
óe details. Peper zoekt de oplossing in 
een versoepeling en vereenvoudiging van 
de ministeriële verantwoordingsplich~ .. 
Ministers moeten niet voor iedere fout 
bestraft worden: 'het politieke debat zou 
niet zozeer over de verantwoordelijkheid 
voor min of meer incidentele fouten 
moeten gaan, maar over de marge die als 

acceptabel wordt ervaren'. Kortom: de 
minister kan alleen verantwoordelijk zijn, 
als burgers hem niet al te veel verant
woordelijk stellen. 
Hier gaat een hoop mis, en dan niet al
leen omdat Peper hier voorstelt de 
Grondwet te verzetten. Zijn voorstel 
rijmt vooral slecht met het idee dat bur
gers nu mondig zijn: legitiem bestuur is 
volgens hem alleen mogelijk als burgers 
geen al te hoge eisen stellen. Daarmee ra
ken we aan de rotte kern van Pepers be
toog. Hij veronderstelt hiermee namelijk 
ten eerste dat sociale en politieke demo
cratie onverenigbaar zijn: 'de door de po
litieke democratie gewenste (sociale) de
mocratisering maakt( ... ) de politieke de
mocratie minder zichtbaar'. De omge
keerd evenredige verhouding tussen poli
tieke en sociale democratie leidt tot de 
tweede veronderstelling: als het slecht 
gaat met de politieke democratie, vaart 
de sociale democratie er wel bij, en vice 
versa. En dus schrijft Peper in zijn besluit: 
'De sociale democratie staat er goed 
voor, de politieke democratie ( ... ) is aan 
revisie toe'. 
Peper volgt hier Kok in het afschudden 
van de ideologische veren. Hij wuift de 
sociaal-democratie vaarwel, niet omdat 
de doelen overleefd zijn, maar omdat de 
fundamentele democratisering van de 
maatschappij volgens Peper wel zo'n 
beetje is bereikt. De overheid is machte
loos omdat er overal en altijd mondige 
burgers zullen zijn die voor hun rechten 
kunnen opkomen. De politieke democra
tie is om die reden ook overbodig gewor
den. Vandaar dat Peper niet langer inhou
delijke politieke doelen weet te noemen, 
maar alleen nog procedurele voorstellen 
doet: meer durf, leiderschap en binding, 
meer decentralisatie, zeggenschap en 
controle. Waartoe dat alles dient blijft 
onvermeld, want in zijn verhaal zijn er 
winnaars noch verliezers: iedereen is 
mondiger geworden, iedereen profiteert 
volgens Peper in de nieuwe netwerksa
menleving. En vandaar ook dat Peper 
geen groepen noemt die van de noodzaak 
van hervorming overtuigd moeten wor
den. Zijn essay is gericht aan iedereen en 
niemand in het bijzonder, omdat hij ver
onderstelt dat er geen vijanden van ver
andering zijn, en geen bondgenoten nodig 
zijn om die verandering te realiseren. 
Op dit punt mondt Pepers zomerse exer
citie uit in gevaarlijke lichtzinnigheid. Als
of er niet nog steeds sprake is van funda
mentele en groeiende ongelijkheid in eco
nomische, culturele en politieke vermo-
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gens. 'Symboolanalisten' op de beurs, in 
de !CT-industrie en in het culturele leven 
varen wel bij de netwerksamenleving, 
maar 'routine-arbeiders' en lagere dienst
verleners gaan ten onder aan de flexibili
sering. Zeker als men het parochiale per
spectief van Nederland overstijgt, is het 
duidelijk dat onze welvaart gepaard gaat 
met verbijsterende armoede elders. 
Naast dergelijke oude, in zekere zin ob
jectieve misstanden, zijn er ook nieuwe, 
'reflexieve' bedreigingen: de manier waar
op wij ons, mede met behulp van de 
overheid hebben willen wapenen tegen 
de risico's van het bestaan, roept nieuwe 
problemen op. De aanleg van efficiënte 
infrastructuur bedreigt het milieu, en dat 
treft de groepen die zich het minst tegen 
dergelijke risico's kunnen indekken het 
eerst. De democratisering van de moraal 
ondermijnt oude zekerheden, en dat is 
leuk als je geld en contacten hebt om op 
terug te vallen, maar nogal bedreigend als 
dat niet zo is. En ten slotte leiden de po
gingen om de overheid te ontlasten tot 
nieuwe zones van vrijheid, maar ook van 
vrijbuiterij. Zo is het ronduit treurig om 
te zien hoe onder sociaal-democratisch 
mede-bewind allerlei openbare nutsvoor
zieningen, zoals die van elektriciteit, 
openbaar vervoer, en televisie en radio, 
zonder slag of stoot verkwanseld wor
den. 
Al deze zaken wil Peper niet zien: 'de so
ciale democratie staat er goed voor'. En 
dus verliest Peper zich in de oude staat
kundige navelstaarderij, sleutelt hij wat 
aan de bestaande instellingen van de poli
tieke democratie, en laat hij de funda
mentele tekortkomingen van de sociale 
democratie links liggen. Dat doet het erg
ste vrezen voor de notitie over staatkun
dige vernieuwing die het kabinet heeft 
toegezegd. Politieke democratie heeft 
voor Bram Peper nog maar weinig bete
kenis: zij is een permanente komedie. Een 
mooie kans voor GroenLinks om het te
gendeel te bewijzen, zullen we maar zeg
gen, maar ondertussen staat ons het hui
len nader dan het lachen. 

/do de Hoon IS als onderzoeker werkzoom 

bu de vakgroep Gesch1edems van de 

Umvcrs1te1l van Amsterdam. en 1s redacteur 

van Kns1s. tudschn(t voor frloso(ie 
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De aftakeling van de politiek die Peper met zorg 

vervult, juicht zijn partijgenoot Paul Frissen juist toe. 

Weg met normerende politici, ze mogen alleen het 

proces van besluitvorming bewaken. 

Het einde van 
de politiek 

Thomas Schillemans 

Het is een kleine academische traditie om 
het einde van historische ontwikkelingen 
of belangwekkende instituties te voor
spellen. Dat dit voor de auteur aantrek
kelijk is ligt voor de hand. Want mocht 
de analyse deugen, dan kan hij of zij zich 
opmaken voor eeuwige roem als dood
graver van bijvoorbeeld de geschiedenis 
of de verzorgingsstaat. De Tilburgse 
hoogleraar Paul Frissen bijvoorbeeld, zou 
het graag tot doodgraver van de parle
mentaire democratie schoppen. Hoewel 
de titels van zijn werk anders doen ver
moeden, het gaat achtereenvolgens om 
'De virtuele staat' en 'De lege staat', is het 
toch echt 'de politiek' die het bij hem 
moet ontgelden. Hoe is het toch moge
lijk, zo vraagt hij zich herhaaldelijk af, dat 
een instituut uit de tijd van de stoomma
chine in het !CT-tijdperk nog steeds in 
identieke vorm bestaat? 
De essentie van Frissens verhaal laat zich 
gemakkelijk samenvatten: de huidige 
maatschappij is dermate complex gewor
den dat sturing vanuit een centrum, dus 
vanuit het parlement, volstrekt onmoge
lijk is. Frissen is natuurlijk niet de eerste 
die zoiets beweert. Zijn verhaal sluit 
naadloos aan bij een vijfentwintigjarige 
traditie van staats- en democratie-kritiek, 
die ook voortdurend tot concrete voor
stellen en experimenten leidt. Het herstel 
van het politiek primaat, directe demo
cratie en interactief beleid, kerndeparte
menten en het sturen op hoofdlijnen; het 

zijn allemaal catch phrases uit herstelpro
gramma's voor problemen van democra
tisch politiek bestuur. Maar tot op heden 
is geen daarvan erg succesvol te noemen, 
zoals ook Frissen met genoegen opmerkt. 
Frissen onderscheidt zich vooral door 
zijn provocatieve toonzetting en in de lof
zang op het aangename postmoderne le
vensgevoel. Waar het verlies van parle
mentaire controle meestal als een crisis 
wordt ervaren, daar lijkt hij dit juist toe 
te juichen en zich hoogstens te storen 
aan de amechtige pogingen van de poli
tiek om nog iets van invloed op het beleid 
uit te oefenen. Dit radicale afscheid van 
de democratische politiek maakte De Vir
tuele Staat tot een verketterd boek. Vol
gens zijn Tilburgse collega Witteveen was 
het een genadeloze anti-utopie en volgens 
Hoogerwerf zelfs moreel verwerpelijk en 
een dieptepunt in de geschiedenis van de 
bestuurskunde. 
De polemist Frissen lijkt bewust op zoek 
naar dit soort reacties. Voortdurend 
speurt hij naar heilige huisjes van morele, 
disciplinaire of politieke aard, om die ver
volgens met groot genoegen omver te 
werpen. In het onlangs verschenen 'De 

lege staat' doet hij dat opnieuw. Hij 
neemt daarin afscheid van de conventies 
van de wetenschappelijke publicatie en 
schrijft een boek in fragmenten, soms 
'clip', soms 'domein' en soms gewoon 
'fragment' genaamd, waarin zijn bestuurs
kundige en politieke ideeën vloeiend in fi-
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losofische, artistieke of psychologische 
overpeinzingen overlopen. Het geheel is 
uitermate boeiend, vind ik althans, maar 
getuigt ook van een ongekende ijdelheid 
en zucht tot provocatie. Het is de tragiek 
van de hofnar dat zijn positie het hem 
mogelijk maakt ieder gevoelig onderwerp 
aan te snijden voor een publiek dat 
slechts op de scherts, de beledigingen en 
de polemiek let. Wat de hofnar eigenlijk 
wilde vertellen wordt zodoende niet ge· 
hoord. 
Maar de onderwerpen die hier worden 
behandeld zijn te belangrijk om uit more· 
Ie verontwaardiging te worden gene
geerd. De problemen die hij aanhaalt 
stemmen opvallend overeen met dat wat 
Bram Peper in zijn essay 'Op zoek naar 
samenhang en richting' te berde brengt. 
Het is interessant om te zien hoe twee 
partijgenoten (PvdA) in dezelfde omstan· 
digheden de andere kant uit kijken. Ster· 
ker nog: wat Peper afgelopen zomer aan 
'uitdagende taken' produceerde werd en· 
kele maanden eerder door Frissen juist 
als gevaarlijke ontwikkelingen afgedaan. 
Voldoende reden om Frissens alternatief 
eens serieus tegen het licht te houden. 

ANARCHIE 
De analyse van de toegenomen complexi· 
teit van de maatschappij vormt het begin· 
punt voor dit postmoderne verhaal. On· 
der invloed van technologische, economl· 
sche en culturele turbulenties is de sa· 



menieving steeds fijnmaziger georgani
seerd geraakt. Schaalvergroting gaat daar
bij hand in hand met schaalverkleining, 
het internationale en het lokale winnen 
gelijktijdig aan belang. Frissen komt woor
den te kort om de hectiek van deze ont
wikkelingen te beschrijven en spreekt 
voortdurend over decentrering, fragmen
tatie, virtualisering en horizontalisering. 
De nieuwe maatschappelijke orde die zo 
ontstaat noemt hij in navolging van de so
cioloog Castells de netwerksamenleving. 
Het internet wordt gebruikt als metafoor 
voor een maatschappij waarin vertrouw
de vaste structuren zijn verdwenen en 
het belang van tijd en ruimte afneemt. 
Grenzen hebben daarin slechts geringe 
betekenis en centra van macht of organi
satie zijn als het ware geïmplodeerd. De
ze postmoderne samenleving bereikt een 
toestand van anarchie. Daarmee wordt 
niet zo zeer het gebrek aan politieke or
ganisatie bedoeld als wel het feit dat de 
eigenschappen van anarchie, het ontbre
ken van een centrum, een doel, eigen
schappen of voorspelbaarheid, de huidige 
situatie treffend beschrijven. Er wil ook 
niet mee gezegd zijn, dat organisatorische 
structuren en macht zijn verdwenen, het 
is alleen onmogelijk geworden om ze van 
bovenaf aan te wijzen of te veranderen. 
Een gefragmenteerde samenleving be
hoeft daarom een gefragmenteerd be
stuur. Wanneer het centrale overzicht is 
verdwenen, zii,n relevante kennis en zin-

geving alleen in lokale bereiken bij direct 
betrokkenen te vinden. Die verspreide 
kennis moet dus worden 'aangeboord' 
om in lokale contexten zinvol beleid te 
kunnen maken. De bureaucratische staat 
heeft zich wat dat betreft behoorlijk aan 
de veranderde omgeving aangepast, zo 
stelt Frissen. De bureaucratie is steeds 
platter van organisatie, procesmanage
ment wordt hoger geacht dan de uitvoe
ring van geprogrammeerde taken en ziet 
professionaliteit meer dan regeldiscipline 
als sleutel tot succes. Beleid krijgt steeds 
vaker de vorm van een coproductie. Op 
ieder terrein ontstaan informele, dak
pansgewijze structuren waarin vertegen
woordigers van bedrijven, organisaties en 
overheden gezamenlijk het beleidsproces 
vorm geven. De regie bevindt zich in de
ze processen niet automatisch bij de 
ambtenaren, laat staan bij de politiek, 
maar komt als het ware van onderaf tot 
stand. In die netwerken ontbreekt de po
litiek meestal, en haar resteert slechts 
een codificerende functie aan het einde 
van het traject om de maatschappelijk be
reikte consensus een formele bevestiging 
te geven. 
Het is duidelijk dat het politieke primaat 
vanuit dit perspectief slechts een zeer be
perkte betekenis heeft. Tegenover een 
snel veranderende omgeving zijn zelfstan
dig genomen politieke beslissingen vaak 
triviaal en is hun feitelijke invloed gemar
ginaliseerd. Waar de politiek er toch in 
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slaagt te sturen of anderszins te beslissen, 
wordt het door de betrokkenen vooral 
als verstorend ervaren en vervolgens 
openlijk of heimelijk genegeerd. Er is dus 
alle reden om van een crisis van de poli
tiek te spreken. Tot hier verschilt Fris
sens analyse niet wezenlijk van andere 
crisisverhalen. Spannend wordt het pas 
wanneer hij pogingen om de democrati
sche grip en het primaat van de politiek 
te herstellen resoluut afwijst. Toekomst 
ziet hij slechts in een lege staat met politi
ci zonder eigenschappen. Dat ziet er op 
het eerste gezicht nogal unheimlich uit, 
maar schijnt toch echt democratisch te 
kunnen zijn. Laten we dat voorlopig als 
geruststelling accepteren en zijn postmo
derne politieke orde nader bekijken. 
De leegte van de staat betreft de inhoud. 
Bij de volstrekte onoverzichtelijkheid van 
de maatschappij, het internet is een 
voortdurend referentiepunt, is inhoudelij
ke sturing onmogelijk en zelfs onwense
lijk. De democratische staat beschikt niet 
over de capaciteiten om concrete doelen 
te realiseren en moet daarom de aan
dacht van de inhoud naar het proces ver
leggen. Beleid is niet onmogelijk, het is 
'slechts' onmogelijk om concrete doelen 
vooraf zinvol te formuleren. Alleen in 
coöperatieve beleidsprocessen met alle 
betrokkenen is het mogelijk om die ken
nis bijeen te sprokkelen die nodig is om 
werkzame beleidsmaatregelen te kunnen 
treffen. 
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Toekomst is er slechts voor 
Politici spelen in dit verband een uiterma
te bescheiden rol. Het zijn politici zonder 
eigenschappen; ambtsdragers zonder me
ning, programma of sterke inhoudelijke 
wensen. Wanneer een interactief proces 
een voorlopig eindpunt bereikt- defini
tieve beslissingen zijn nu eenmaal logische 
onmogelijk- is het hun taak die formeel 
vast te leggen. Zij hebben er belang bij 
dat zich op relevante gebieden beleids
precessen afspelen maar kunnen noch 
mogen daar van Frissen inhoudelijk in
vloed op uit te oefenen. De ethische poli
tiek gebaseerd op maatschappelijke 
idealen wordt zo een esthetische politiek 
die slechts het waarborgen van de vorm 
van het proces beoogt. Een voorlopige 
conclusie is dan wel dat we een geheel 
nieuw gilde van politici moeten zoeken. 
Zo de politiek al een taak heeft dan is die 
minimaal: ze moet in de beschaafde en 
pluriforme republiek het voorkomen van 
wreedheid garanderen. Maar daar blijft 
het bij. 

TEGENMACHT 
Frissens opvattingen zijn hier gedeeltelijk 

beschrijvend en gedeeltelijk normatief. Hij 
radicaliseert de teloorgang van de tradi
tionele politiek in feite en verwerpt alles 
wat op herstel lijkt. Het veelvuldig spre
ken over het primaat van de politiek be
nadrukt volgens hem impliciet het defini
tieve verlies daarvan. Slechts door middel 
van een bruut vertoon van macht, zoals 
in de Justitie-crisis rond Doctors Van 
Leeuwen gebeurde, slaagt Paars er soms 
in uitvoering te geven aan de wens tot 
het primaat op de eindbeslissing. Frissen 
maalt zoals gezegd niet om dit verlies, 
maar maakt zich wel zorgen over twee 
andere ontwikkelingen. De eerste is in 
het voorgaande voorbeeld al aangegeven: 
dat de behoefte aan het laatste woord 
ontaardt in persoonlijke beschadigingen 
en in een soort war on bureaucracy. Het 
wegsturen van de super-PG brengt het 
gezochte primaat geen stap dichterbij en 
is uit menselijk oogpunt bijzonder tra
gisch. De tweede tendens is de herwaar
dering van normatieve politiek die aan de 
rechterkant van het politieke spectrum 
begon maar bij Groenlinks inmiddels ook 
vaste voet heeft gekregen. Deze herbe
zinning op normen en waarden, aldus 
Frissen, is in de pluriforme samenleving 
op zijn best zinloos en op zijn slechtst, 
wanneer die centrale waarden met kracht 
worden doorgevoerd, zelfs ronduit totali
tair. Er is volgens Frissen geen gebrek aan 
normen in deze samenleving. Ze zijn al
leen gelokaliseerd en verschillende sub
groepen onderhouden eigen stelsels van 
regels en omgangsvormen. Een normatie-

een lege staat met 

politici zonder 

eigenschappen. 

ve centrale politiek kan slechts lokale be
tekenisgeving doorbreken en daarmee 
maatschappelijke pluriformiteit frustre
ren. 
Zoals gezegd neemt het democratische 
gehalte in deze context op paradoxale 
wijze toe. Tegenover het verlies van het 
parlement staat namelijk de winst van 
burgerlijke participatie in de netwerken 
van geluidsproductie. Op alle terreinen 
spelen organisaties van burgers een cru
ciale rol. Want draagvlak is een hoofd
doelstelling van beleid geworden en de 
expertise die die organisaties vertegen
woordigen kan eenvoudig niet worden 
gemist. Zodoende hebben maatschappe
lijke krachten in dit scenario een grotere 
invloed dan ooit tevoren. Bovendien 
worden de voor de democratie broodno
dige checks and balances op het niveau van 
beleidsvorming lokaal vormgegeven. Ook 
de tegenmacht neemt zodoende buiten 
het parlement om toe. 
Op dit punt scheiden definitief de wegen 
van Frissen en Peper. Als de minister 
spreekt van het zichtbaar maken van de 
normen 'achter de politiek' en het stevig 
inzetten op naleving daarvan, dan lopen 
bij Frissen de rillingen over de rug. Het is 
precies de politieke reactie waarvoor hij 
voortdurend waarschuwt. Een gedecen
treerde samenleving zal slechts hinder 
ondervinden van pogingen om een nor
matief centrum te versterken. De ont
wikkeling van de samenleving wordt niet 
vanuit één punt gestuurd. Het is de an
tropologische illusie van het westen, zo 
schrijft hij, om te denken dat dit wel het 
geval is of op zijn minst mogelijk is. Peper 
stapt wat dat betreft met volle overtui
ging in de val. 

AANGENAAM 
Het verhaal van Frissen biedt aangrijpings

punten te over voor kritische discussies. 
Zo is zijn opvatting over democratisering 
bijvoorbeeld elitair. In dit scenario ver
dwijnt iedere notie van sociale ongelijk
heid, niet iedereen heeft een gelijke toe
gang tot die onderhandelingsnetwerken, 
en dat geeft voor een sociaal-democraat 
toch wel te denken. Daarnaast is zijn 
scepsis over normatieve politiek wel be
grijpelijk maar tegelijk ook weer nogal 
krampachtig. Het gaat daar niet om het 
doordrukken van een overkoepelende 
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moraal, maar om het conflicteren van op· 
vattingen. Maar ik wil het hier liever over 
zijn oplossingen hebben. Zijn analyse van 
politieke onmacht bij een turbulent ver· 
anderende maatschappij lijdt weliswaar 
aan een zekere overdrijving maar is voor 
sommige terreinen beslist zinvol. Denk 
bijvoorbeeld aan infrastructuur of duur· 
zaamheid. Dat zijn complexe kwesties 
met enorme en ongelijksoortige belangen'1 
die vooralsnog langs parlementaire weg 
niet goed worden behandeld. Daar op 
een intelligente manier met betrokken 
maatschappelijke organisaties en bedrij
ven aan werken is een lijn die perspectie·. 
ven zou kunnen bieden. Een overheid die 
soms meer op het initiëren van proces
sen dan op het nemen van beslissingen i1 

gericht biedt in die gevallen inderdaad 
zicht op beter beleid. 
Het is alleen de vraag waarom die politici 
geen opvattingen, geen eigenschappen 
zouden mogen hebben. Het is überhaupt 
de vraag wat die postmoderne politici van 
Frissen gaan doen. Uit het feit dat ze niet 
zijn afgeschaft maak ik tenminste op dat 
ze iets gaan doen. Hij blijft daar nogal 
summier over en volhardt in ge hamer op 
dat wat ze niet moeten doen: oplossingen' 
uitstorten over een samenleving die ze 
niet begrijpen. De enige functie die de 
politiek dan nog wel zou kunnen hebben 
is procedureel: het bewaken van die in
teractieve en lokale activiteiten. Met an
dere woorden, de politiek is in zo'n sce· 
nario publiek verantwoordelijk voor es· 
sentiële beleidsprocessen. Maar zodra we ê 

dit aannemen, dan vult die procedurele 
politicus zich direct met inhoud. Proces· 
bewaking veronderstelt namelijk het ver· 
mogen om iets als probleem te herken· 
nen en dat is zonder inhoudelijke uit
gangspunten onmogelijk. Om publieke 
verantwoordelijkheid voor befeidsproces·
sen te kunnen dragen hebben politici 
daarom gewoon opvattingen nodig, een 
programma nodig, over die zaken waar
aan in ieder geval gewerkt zou moeten 
worden. 
Dit klinkt waarschijnlijk hopeloos ouder· 
wets. Het woord programma refereert 
aan vervlogen tijden van ideologische en 
normatieve politiek. In het postmoderne 
heden zijn dat belegen termen, het abso· 
Jute 'goed' en 'kwaad' is vervangen door 
het relatieve 'aangenaam' en 'onaange
naam'. Laten we het daarom eens met 
een andere woordkeus proberen: de lege c 
politiek wordt verantwoordelijk voor net 
in stand houden van befeidsprocessen diE: 

onaangename zaken aangenamer maken. 
Zo lijkt het mij persoonlijk onaangenaam 
dat de mens uitsterft als gevolg van een 
vernietiging van het milieu en daarom zoL 



ik, mocht ik ooit politicus zonder eigen
schappen worden, beleidsprocessen sti
muleren waardoor het risico daarvoor 
afneemt. Bovendien vind ik een elitaire 
democratie ook onaangenaam en zal 
daarom de feitelijke deelname van alle 
betrokkenen aan het proces verwachten 
en stimuleren. Mijn buurvrouw daarente
gen rijdt nogal veel auto en vindt de da
gelijkse files uitermate onaangenaam. 
Zou zij nu mijn collega worden, dan zou 
ze zich sterk maken voor processen die 
de fileproblematiek verminderen. Met an
dere woorden, in een poging die nieuwe 
politieke rol als bewaker van randvoor
waarden uit te denken, komen we vanzelf 
terecht bij conventionele politiek-inhou
delijke tegenstellingen. Werkelijk inhou
delijke leegte staat gelijk aan een op
heffing van de politiek die ook Frissen 
niet voorstaat. Zijn analyse van de stu
ringsproblematiek is prikkelend in radica
liteit maar de conclusies zijn in scherpste 
zin niet houdbaar. 
Op andere wijze doorgedacht echter, 
verliest de lege staat de kilte en het nihi
lisme waarom het is bekritiseerd. Het 
wordt dan een oproep om, bijvoorbeeld, 
'het milieuprobleem' niet via kant en kla
re programma's maar via onderzoekende 
samenwerking met betrokkenen vorm te 

geven. Dat is een optie die het waard is 
serieus bediscussieerd te worden. Niet 
ter vervanging van de parlementaire de
mocratie overigens maar als een zinnige 
aanvulling daar op. Een uitwerking van dit 
idee zal de verhoudingen tussen overheid 
en maatschappij inderdaad verder hybri
diseren. Peper wil daar niet aan en 
spreekt zorgelijk van een 'spagaat' van de 
overheid. Maar een spagaat is op zich na
tuurlijk geen probleem. Pas wanneer on
geoefende turners als Bram Peper of on
dergetekende zich er aan wagen wordt 
het problematisch. Het is in ieder geval 
jammer dat de minister deze denkrich
ting bij voorbaat verwerpt. 

Thornos Schillernons IS projectrncclcwerker 

van het Wetenschoppc/~k Bureau 

GroenL1nks 

P.H.A. Frissen, 'De lege staat', 1999, 

t>.msterdam, Uitgeverij Nieuwezijds. 
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NE,. EEII KLEitiEp 

Het is nu een jaar geleden dat onze 

kersverse staatssecretaris van Cultuur ter 

opening van het theaterseizoen zijn 

roemruchte State of the Uni on hield. 

Daarin nodigde hij de kunst- en 

cultuurwereld uit om de komende vier 

jaar met hem te dansen. Sindsdien heeft 

de staatssecretaris voornamelijk zichzelf 

moeten vermaken. Maar daar zit hij niet 

mee. Toen hij eenmaal de smaak van het 

openen te pakken had, is hij het hele land 

afgereisd om bij iedere culturele 

happening zijn mond open te doen; een 

ware festivallisering van het beleid. Wie 

het allemaal niet heeft kunnen bijbenen, 

die kan het ongetwijfeld straks teruglezen 

in de vroegtijdige gepubliceerde memoires 

van dit wonderkind: 'Ik, Riek'. 

Je zou denken, zo'n jonge hond valt vast 

wel goed in de kunstkenneL Maar de 

kunstwereld wil noch ravotten noch 

dansen. Als nuffige muurbloempjes keren 

ze Don Riek de rug toe. Volgend jaar 

worden voor een periode van vier jaar 

weer alle kunstsubsidies verdeeld. Dat is 

het grote werk, maar nu al wordt er 

geruzied over het klein bier. Zo wil Van 

der Ploeg culturele instellingen die geen 

werk maken van een poging om een 

jonger en meer allochtoon publiek te 

trekken, 3 procent korten op hun budget. 

Overigens heeft hij een grote pot extra 

geld ter beschikking voor deze 

doelstelling met allerlei 

stimuleringsmaatregelen, en het eventuele 

boetegeld is geen verkapte bezuiniging 

maar vloeit ook terug in die pot. 

Maar hij heeft het kennelijk ook al 

verbruid bij de kunstenaars zelf: 'Theater 

is een heel kwetsbaar vak, dat 

voortdurend geconfronteerd wordt met 

modes. Ooit was vernieuwing het credo, 

toen educatie of vrouwenemancipatie, en 

nu weer allochtonen en jongeren. Alsof je 

met een verplicht nummertje bezig bent 

in plaats van met artistieke keuzes. 

Stimuleren oké, maar iets afdwingen is 

gevaarlijk. Het is bijna een hetze tegen 

mensen die kunst maken. Dat gehamer op 

jongeren heeft me diep gekrenkt. Pure 

verdachtmakerij.' Was getekend: Mirjam 

Koen, regisseur van het Onafhankelijk 

Toneel, die net de prijs van de Kritiek 

1999 heeft gekregen. Nu zal zij er weinig 

hinder van hebben, omdat haar 

gezelschap al aan de weg timmert met 

succesvolle Marokkaanse producties. 

Maar dat is wel een uitzondering. De 

vorige staatssecretaris, Nuis, pakte de 

multiculturele gedachte op en deed een 

vrijblijvende oproep. Vervolgens gebeurde 

er niets. Dus een beetje peper erop kan 

geen kwaad. 

Nu is in algemene zin de beleidsmix van 

de huidige staatssecretaris zonder meer 

vatbaar voor stevige kritiek. Moeiteloos 

worden elementen van het klassieke 

cultuursocialisme met zijn bevoogding en 

het vrije marktdenken in de 

cocktailshaker gedaan. In zijn ogen is 

kunst wel heel snel elitair en te weinig 

publiek gericht. Maar de woede van de 

kunstwereld lijkt dieper te zitten dan 

alleen kritiek op Van der Ploegs 

voorstellen. Men heeft zich bekeerd tot 

het niet-in-mijn-achtertuin denken. Er is 

een vrijwel fysieke weerzin tegen iedere 

vorm van inmenging. Waarbij op 

klassieke wijze steun gezocht wordt in het 

stokoude en uit zijn verband gerukte 

adagium van Thorbecke dat de overheid 

zich inhoudelijk niet met kunst dient te 

bemoeien. Individuele kunstuitingen 

echter, waar Thorbecke op doelde, zijn 

nog weer heel iets anders dan vrij 

bescheiden beleidsmaatregelen die bij een 

inhoudelijke cultuurpolitiek horen. 

Daarentegen kan je je ook de vraag stellen 

waarom uitgerekend door een coalitie die 

het laisser faire hoog in haar vaandel heeft 

staan, juist op het kunst- en cultuurbeleid 

het laatste restje maakbaarheid wordt 

losgelaten. Alsof het ontbreken van een 

echt jongeren- en minderhedenbeleid 

moet worden rechtgetrokken op de 

theatervloer en aan de museumwand. In 

plaats van in de schoolbanken en op de 

werkvloer. 

Hoe kom je erachter wie bij het geruzie in 

deze dancing de good guy(s) zijn en wie de 

bad guy(s)? Voorlopig lijkt Van der Ploeg 

mij een fatsoenlijke wolf in schaapskleren, 

en de kunstwereld een stel schapen dat 

zich bezondigt aan voortijdig wolfsgehuiL 

Maar schijn bedriegt. Dus draai ik mij om 

op m'n barkruk. Nu de speeches voorbij 

zijn en het op de uitvoering aankomt, 

wordt het ongetwijfeld een roerig en 

verhelderend jaar op de dansvloer van dit 

bal masqué. 

Hans Schoen 
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Het nieuwe belastingplan van PvdA-staatssecretaris Willem Vermeend geeft 

ruimbaan aan de groei van particuliere vermogens, en dat gaat ten koste van 

publieke middelen. De dictatuur van de middenklasse komt eraan. 

Kees Vendrik 

Hebben Nederlandse werkloze miljonairs 
recht op een WW-uitkering? Is de AOW 
ook bedoeld voor Cor Boonstra? Betaalt 
de gemeenschap mee aan de speciale trap
lift van de rijke maar invalide weduwe? 
Hebben de studerende kinderen van het 
Koninklijk Huis recht op een basisbeurs? 
Kan de kersverse weduwnaar met Porsche 
en vorstelijk vakantieverblijf in Toscane 
met succes een beroep doen op de Alge
mene Nabestaandenwet? En mogen miljo
nairs de rente van hun hypotheek onbe
perkt aftrekken? 
Hoewel het de vraag is of deze personen 
het risico willen lopen aan de loketten van 
de Nederlandse staat zonder aanzien des 
persoons tegemoet te worden getreden, 
luidt het antwoord in alle gevallen: ja. On
danks jaren van bezuinigingen en niet afla
tende stelselwijzigingen heeft deze franje 
van de Nederlandse verzorgingsstaat de 
20ste eeuw overleefd. Dat had verschillen
de redenen: zo hebben veel sociale voor
zieningen het karakter aangenomen van 
een verzekering tegen sociale risico's. De
ze oriëntatie drukte de vraag naar de wer
kelijke behoefte, dan wel de aanwezigheid 

van andere middelen van bestaan, naar de 
achtergrond. Bovendien was het aantal ver
mogensbezitters, waar deze voorbeelden 
naar verwijzen, zo gering dat een toets op 
aanwezig vermogen nauwelijks enig doel 
diende. De wereld was nog eenvoudig: wie 
werkloos werd, was vrijwel automatisch 
behoeftig. Dat gold ook de gehandicapte, 
de student, de 65-plusser en de weduwe 
(armlastige weduwnaars bestonden niet, 
die werkten). En wie wilde wonen, had een 
hypotheek nodig plus de hulp van de fiscus. 
In de tijden dat de aannemers van de so
ciale staat hun werk deden, was de solida
riteit van allen met iedereen het eerste ge
bod en -laten we dat niet vergeten- in (bij
na) ieders belang. De verzorgingsstaat zou 
breed zijn of niet zijn: want als iedereen er
van kon profiteren, zou ook ieders steun 
de sociale staat ten deel vallen. 
Deze subtiele constellatie van rechten en 
plichten ligt anno 1999 goeddeels in duigen. 
Al zo'n twintig jaar worstelt de politiek om 
de collectieve uitgaven in tijden van massa
werkloosheid, massale aanloop van studen
ten en hightech gezondheidszorg voor al
len in toom te houden. Daar voegt zich 
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sinds een aantal jaren een nieuw fenomeen 
aan toe: de snelle groei en verspreiding van 
particulier vermogen, waardoor het aloude 
systeem van (financiering van) collectieY< 
aanspraken in zijn voegen kraakt. Dat fi. 
nancieringssysteem wijst vrijwel uitsluitend 
naar inkomen als inkomstenbron, maar dat 
wordt in toenemende mate onhoudbaar. 
Want Nederland telt al meer dan 200.000 
miljonairs en het aantal neemt rap toe. 
Welgestelde ouders sturen hun studeren· 
de kinderen met een zak geld richting uni· 
versiteit (of eerst naar het buitenland) en 
kopen er meteen een tweede huis bij waar· 
van de rente (nog steeds) mag worden af· 
getrokken. En (hulpbehoevende) senioren 
en weduwen hebben dankzij vijftig jaareco· 
nomische groei een doorgaans behoorlijke 
pensioen- en vermogensopbouw achter de 
rug. Het lijkt niet meer dan logisch dat de 
nieuwe vermogenden naar verhouding en 

draagkracht bijdragen aan de financiering 
van de collectieve regelingen. Dat doen ril 
echter niet; ook niet indirect, in cle ~o1m 
van beperking van hun sociale en fiscale 
rechten. Integendeel, zo blijkt. 
Dat is niet bevorderlijk voor de aanblik van 



< onze collectieve huishouding. Waar de 
kranten dagelijks gevuld zijn met schrijnen

e de tekorten in met name onderwijs, ge-
1 zondheidszorg en sociale zekerheid, blijkt 
i in de jaren negentig dat een toenemend 

aantal gebruikers van deze voorzieningen 
bepaald niet onbemiddeld of minvermo

gend zijn. Met de - zoals we direct zullen 
zien - snelle groei en proliferatie van ver
mogen is de kans reëel dat hier een nieu
we, zij het omgekeerde, sociale kwestie 
groeit. De linkse vraag luidt of zij naar ver
houding wel voldoende betalen voor de 
voorzieningen (die ze feitelijk ook makke
lijk uit eigen zak zouden kunnen financie
ren). De rechtse vraag is of zij niet teveel be
talen voor zaken als bijvoorbeeld hoger on
derwijs en thuiszorg die kwalitatief steeds 
meer achterblijven bij wat zich in de priva

t te markt aandient. Zie hier het krachten
veld waarin het belastingplan van Willem 
Vermeend zich bevindt. 

~ fTINKEND RIJK 
~ tmt wat feiten: Nederland is een stinkend 
' rijk land geworden. De jaren negentig laten 

een ongekende groei van bezit en vermo-

gen zien. In 1990 bedroeg het gemiddelde 
particuliere vermogen volgens het CBS per 
huishouden nog I I 0.000 gulden. Begin 
1997 was dat opgelopen tot een gemiddel
de van 168.000 gulden (de ingelegde miljar
den aan pensioenen nog niet eens meege
rekend), een groei van 53 procent. De 
schatting van het gemiddelde vermogen op 
dit moment is bijna 200.000 gulden, oftewel 
een toename van 80 procent in nog geen 
tien jaar tijd. 
Ter vergelijking: in de periode 1990-1997 
steeg het gemiddelde huishoudinkomen 
'slechts' met 18 procent. De gekte op de 
aandelen- en woningmarkt en aanhouden
de loonmatiging spelen hier een niet on
aanzienlijke rol, maar er lijkt meer aan de 
hand. In cultureel opzicht is al twee decen
nia geleden afscheid genomen van de oude 
klassenmaatschappij met haar onneembare 
standsverschillen. In de jaren negentig 

::C wordt ook definitief afgerekend met de 
::c "-- eeuwenlange traditie dat bezit en vermo-
'iij gen geconcentreerd zijn bij een piepkleine 
i3'o elite. Na de spreiding van kennis, inkomen 
0 

co en macht, begint de (ver)spreiding van ver-
~ mogen aan een opmerkelijk opmars. Elite
""§ bankiers als MeesPiersen blijven nog 
6 slechts toegankelijk voor de enkeling, maar 
3 persona/ finance (PF), het adviseren over en 
l.2_ beheren van de gelden van de hogere mid-

denklassse, begint booming business te wor
den, zo wist weekblad Elsevier afgelopen 
zomer te melden. 
Die verspreiding van vermogen verloopt 
echter zeer ongelijk en in zoverre is spra
ke van herhaling van de geschiedenis. De 
rijkste 5 procent van Nederland had in 
1997 bijna de helft van het totale vermogen 
in handen, terwijl de onderste 50 procent 
van de Nederlandse huishoudens gezamen
lijk meer schulden dan bezittingen had. 
Waar de inkomensverdeling in Nederland 
in 1997 door het CBS met een waarde van 
0,32 wordt gewaardeerd, bedraagt de coëf
ficiënt voor de vermogensverdeling 0,81 (0 
is maximale gelijkheid en I is maximale on
gelijkheid). Dat beeld is er in de jaren ne
gentig niet beter op geworden. Wel neemt 
het aantal huishoudens toe dat een positief 
saldo op de vermogensbalans weet te be
halen. Dat zijn meestal, zo meldt het CBS, 
ouderen en mensen met een hoog inko
men. 
De fiscus is echter nog niet toe aan deze 
feiten. De verhoudingsgewijs zware belas
tingdruk op inkomen uit arbeid staat in 
schril contrast met de fiscaal vriendelijke 
wijze waarop in Nederland vermogen
(sgroei) wordt behandeld. Dat komt mede 
omdat zo ongeveer de gehele gezond
heidszorg en sociale zekerheid gefinancierd 
wordt uit sociale premies die worden ge
heven over bruto-inkomens tot circa 
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70.000 gulden. Particuliere vermogens 
worden niet aangesproken voor de sociale 
kassen. 
In plaats daarvan geldt voor vermogens een 
mild belastingregime. Vermogen wordt 
(vanaf hoge vrijstellingen) belast met een 
heffing van 0,7 procent. Vermogensaanwas 
(zoals stijgende aandelenkoersen en hui
zenprijzen) is onbelast, terwijl vermogens
inkomsten (zoals dividenden) worden ver
rekend via de progressieve inkomstenbe
lasting. Vooral de combinatie van de laatste 
twee heeft geleid tot tientallen jaren van 
schadelijke belastingconstructies, allerlei 
reparatiewetgeving ten spijt. De laatste ja
ren boeken vermogensbezitters vorstelijke 
(en onbelaste) winsten omdat aandelen en 
huizen sterk in prijs zijn gestegen. Het gaat 
daarbij om heel veel geld: vooral via de op 
hol geslagen woningmarkt zijn zo ettelijke 
miljarden guldens onbelast in de zakken ge
vloeid van insiders op de woningmarkt, geld 
dat met name afkomstig is uit de porte
monnees van nieuwkomers op deze markt. 
Vermeend veegt dit hele systeem van tafel. 
In plaats daarvan komt er een nieuwe ver
mogensrendementsheffing. Aandelen, kunst, 
tweede huizen en andere vermogensbe
standdelen: het wordt eenvoudig bij elkaar 
geveegd, verminderd met eventuele schul
den en op een geschat rendement van 4 
procent gezet, waarover vervolgens 30 
procent belasting wordt geheven. Want 
Vermeend, als ware hij minister van Finan
ciën, wil geld zien. Zijn plan lijkt vooral 
geïnspireerd om vermogensbezitters zo
wel in goede als slechte tijden een beetje 
belastinggeld afhandig te maken en zijn ver
mogensrendementsheffing garandeert hem 
inderdaad een 'robuuste' opbrengst, mede 
omdat hij via deze radicale verandering een 
einde maakt aan veel belastingconstructies. 
Of dat laatste niet kan binnen het bestaan
de stelsel - door onder meer ook vermo
gensaanwas te belasten - valt nog te bezien. 
Bovendien kan nauwelijks gesproken wor
den van een rendementsheffing. Er is im
mers geen enkele relatie met de feitelijk ge
realiseerde rendementen. Dat zal de mees
te aandeelhouders deugd doen, want de 
werkelijke rendementen op aandelen liggen 
de laatste jaren vrijwel onafgebroken - di
verse beurskrachjes ten spijt - ver boven 
de 4 procent. En deze vermogensbezitters 
- meestal ook bedeeld met behoorlijke in
komens - hoeven voorts over het (fictie
ve) dividend niet langer het toptarief van 60 
procent te betalen maar slechts de helft 
daarvan. Voorts blijft de waardestijging van 
de aandelen of andere vermogensbestand
delen geheel onbelast. Een dergelijk grove 
benadering zou in de inkomstenbelasting 
ondenkbaar zijn, mede omdat daar het 
draagkrachtprincipe serieus wordt geno-
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men waardoor een nauwkeurige blik op de 
werkelijke inkomsten geboden is. 
Dat is meteen ook de makke van de ver
mogensrendementsheffing: omdat de poli
tieke wil lijkt te ontbreken om de nieuwe 
vermogensbelastingwetgeving binnen het 
perspectief van draagkracht en vermogens
verhoudingen te plaatsen, kan Paars vol
staan met een slag in de lucht van 4 pro
cent. Eigenlijk is het beter om te zeggen dat 
Vermeend gewoon een nieuwe vermo
gensbelasting van (4 procent x 30 pro
cent=) I ,2 procent introduceert, en verder 
alle vermogensinkomsten en -aanwas vrij 
laat. Nu beleggen een volksport is gewor
den, weten velen dat een beetje rendement 
(koerswinst plus dividend) op de beurs 
gauw ruim boven de I 0 procent scoort. 
Dat kan moeilijk een bijdrage aan een 
rechtvaardiger verdeling van vermogen 
worden genoemd en heeft ook weinig van 
doen met de progressieve notie van draag
kracht. De sterke schouders dragen niet de 
zwaarste lasten. Dat klemt te meer daar te
gelijkertijd het draagkrachtprincipe in de in
komstenbelasting door het compromis 
met de WD aan belang inboet (verlaging 
van de toptarieven). 

VOORRANG 
Resultante van deze paarse belastingherzie

ning is dat er in de Nederlandse inkomens
en vermogensverhoudingen weinig ten 
goede verandert. De denivellering van de 
afgelopen twintig jaar wordt bestendigd, de 

I 

fiscale voorkeursbehandeling van vermo
gen ten opzichte van inkomen uit arbeid 
wordt voortgezet en zelfs op onderdelen 
versterkt, en het feit dat de gehele opera
tie vijf miljard 'smeergeld' kost, leidt (op
nieuw) tot inkrimping van de publieke sec
tor die de kwaliteit, toegankelijkheid en be
reikbaarheid van voorzieningen niet zal be
vorderen. Wanneer in de toekomst een 
groter beroep hierop moet worden ge
daan, bijvoorbeeld in tijden van bevolkings
groei, recessie en vergrijzing, zal het steeds 
moeilijker worden de met lastenverlichting 
verwende middenklasse te overtuigen een 
groter aandeel in de welvaart te reserveren 
voor publieke doelen. 
Dat een voortdurende lastenverlichting op 
termijn onhoudbaar is, laten de recente pe
rikelen rond de 'voorrangzorg' zien. De 
scherpe budgettering van de zorg heeft de 
afgelopen jaren met regelmaat tot wacht
lijsten geleid. Dat heeft werkgevers, onder 
druk van de geprivatiseerde Ziektewet, er 
nu toe gebracht met extra geld voorrangs
zerg in te kopen. 
Dat smaakt vermoedelijk naar meer, en 
niet alleen bij werkgevers. Het ligt voor de 
hand dat ook de nieuwe welgestelden hun 
groeiende inkomens en vermogens zullen 
inzetten om de talloze publieke ongemak
ken te omzeilen en hun eigen voorzienin
gen zullen willen financieren. Dat gebeurt 
trouwens al in bijvoorbeeld de bejaarden
zorg en delen van het onderwijs. Dat zal op 
zijn beurt aanleiding geven tot een verdere 

BRIEYEll 

uitholling van publieke fondsen en een roep 
om meer ruimte voor private initiatieven. 
Zo dreigt de nieuwe vermogende midden· 
klasse haar greep op politiek en samenle
ving verder te versterken, zoals dat ook el· 
ders in de westerse wereld, de Verenigde 
Staten voorop, te zien is. Grotendeels pro· 
duet van de verzorgingsstaat met haar 
emanciperende instituties, is zij nu haar 
grootste tegenstander geworden en ver
toont zij alle trekken van een gesettelde in· 
sider: te beroerd om (meer) te betalen en 
niet bereid om riante (fiscale) privileges af 
te staan. Daarover gaat in essentie het Ne
derlandse taboe op de hypotheekrente, die 
allang niet meer alleen gebruikt wordt om 
een eigen huis te verwerven maar een sleu· 
telrol vervult in mening PF-strategie op weg 
naar nog meer vermogen. Het belasting· 
plan van Willem Vermeend maakt het deze 
kiezers niet echt moeilijk. Zonder enige 
vorm van maatschappelijk debat en politie
ke strijd is de overgave getekend. De ver
mogende middenklasse kan rustig de 21ste 
eeuw tegemoet zien, haar draagkracht telt 
minder dan ooit. 

Kees Vendni< 1s ftd van de Twcede

Komer(rocttc van GroenLmks 

VVD 

'GroenLinks is groter geworden en of ze nu wil of niet, de partij is 

daardoor gedwongen aan te schuiven bij het pokerspel om de macht. 

GroenLinks moer debatteren over de vragen: met wie, onder welke 

voorwaarden en waartoe.' Aldus de inleiding bij een artikel in de vori

ge Helling (nr.2, 1999) over regeringsdeelname. In dat artikel zeggen 

zowel Maarten van Poelgeest als Jolanda Sap een coalitie van 

PvdA/CDA/Groenlinks het meest voor de hand liggend te vinden, 

hoewel Van Poelgeest ook gevaren ziet in deze combinatie ('neocorpo

ratisme en een verstikkend communirarisme liggen op de loer'). Op

vallend is echter dat bij beide de VVD als mogelijke coalitiepartner 

buiten het gezichtsveld blijft. Wellicht heeft dit te maken met de op

stelling van de VVD in een aantal gcmeenten en provincies en met 

ervaringen à la de nacht van Wiegel (hoewel ook CDA in de Eerste 

Kamer tegen het referendum stemde). Toch loopt in grote steden als 

Rotterdam en Utrecht de samenwerking met de VVD goed. Ook in 

Amsterdam zit GroenLinks in een tamelijk breed college met de 

VVD. Een inventarisatie van dit soort ervaringen in gcmeenten lijkt 

daarom aan te bevelen. En hocwel de verhoudingen vcrschillend zijn, 

kunnen de ervaringen in andere landen waar groene partijen samen 

met liberalen in de regering zitten (zoals in België) eveneens leerzaam 

zijn. 

Strategisch lijkt het beter geen partij vooraf van een mogelijke rege

ringscombinatie uit te sluiten. Door je afhankelijk te maken van het 

CDA en de PvdA als enige mogelijke regeringspartners, zullen deze 

partijen hun eisen ten aanzien van GroenLinks-deelname opschroe· 

ven. Meer voor de hand ligt om op programmatische basis te bezien 

met welke parrij GroenLinks de beste mogelijkheden heeft om zoveel 

mogelijk van haar eigen program te realiseren. Dat betekent dar een 

combinatie van CDA/PvdA/GroenLinks uit de bus kan komen, maar 

is her evengoed voorstelhaar dar een combinatie van 

VVD/PvdA/GroenLinks meer mogelijkheden biedt voor realisatie 

van onze programmapunten. 

Voorafgaande aan een programmatische toetsing is een serie verken

nende gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende partijen 

noodzakelijk. In die gesprekken moet naar voren komen of er bereid

heid aanwezig is om tot samenwerking te komen. Zulke gesprekken 

moeten niet beperkt blijven tot de topvertegenwoordigers van de ver

schillende partijen, maar kunnen evenzo goed op provinciaal en ge

meentelijk niveau plaatsvinden. Omdat de rijd dringt en dit kabine[ 

wellicht niet de vier jaar uitzir, is her hoog tijd dergelijke gesprekken 

te beginnen. 

Piet vrm Gemst, Hoofddmp 
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p het eerste gezicht is niet duidelijk 
naar wie of wat het grote monu

ment op het Olympiaplein in Amsterdam 
verwijst. Het is een vrouwenfiguur op een 
hoge sokkel met leeuwtjes aan de voet, om
ringd door een muur en twee pylonen ver
bonden door een metalen zon. De reliëfs in 
de muur en op de sokkel verwijzen naar Ne
derlands-Indië. Wat ontbreekt is een beelte
nis van de persoon aan wie het beeld is op
gedragen: Johannes Benedictus van Heutsz 
( 185 1-1924), het boegbeeld van koloniaal 
Nederland. Een van de laatste Nederlandse 
empire builders. Bij leven al zeer omstreden. 
Zijn naam is vooral verbonden met de Atjeh
oorlog die ruim 40 jaar duurde, van 1873 tot 
1914. 
Aanleiding voor deze oorlog was de piraterij 
die een belangrijke zeevaartroute onveilig 
maakte. De Sultan van Atjeh weigerde hier
aan een einde te maken waarop Nederland 
het mini-staatje de oorlog verklaarde. Ver
wacht werd dat een kleine, snelle expeditie 
afdoende zou zijn, maar dat bleek een mis
vatting. De oorlog werd een drama. Rond 
1890 sloeg Nederland een nieuwe koers in 
met haar Indië-politiek. Traditioneel was het 
Nederlandse gezag gericht op de kern-eilan
den van de archipel. De buitengebieden wer
den geregeerd met behulp van lokale poten
taten. Eind 19de eeuw werd volledige onder
werping van de bultengewesten het parool, 
onder andere vanwege de internationale 
wedloop op koloniaal bezit. Uit angst voor 
gebiedsverlies aan Europese concurrenten 
moest geheel Indië stevig onder Nederlands 
gezag komen. Als christelijke natie had Ne
derland bovendien een zedelijke roeping. 
Onder de naam van 'ethische politiek' diende 
de koloniën ontwikkeld te worden, en on
derwerping was een voorwaarde voor mate
riële en geestelijke verheffing. Van Heutsz 
heeft aan deze ethische politiek het nodige 
bijgedragen. In 1892 schreef hij een pleidooi 
voor krachtig aanvallend optreden als het 
enige middel om Atjeh te onderwerpen. Als 
opperbevelhebber trok hij in 1896 Atjeh bin
nen. Met een rigoureus en gewelddadig op
treden wist h1j in korte tijd een groot deel 
van Atjeh te veroveren. In 1904 werd Van 
Heutsz tnomfantelijk ontvangen in Neder-

land en tot gouverneur-generaal van Ne
derlandsch-lndië benoemd. Onder zijn be
wind werd de pacificatie van de buitenge
westen met harde hand vrijwel voltooid. 
Tegelijk voerde Van Heutsz in de geest van 
de 'ethische politiek' een bescheiden beleid 
gericht op volksopvoeding door de oprich
ting van desaschol en. 
Vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen in 
Indië nationalistische bewegingen sterker 
werden. steeg de ster van Van Heutsz. 
Colijn, die als adjudant onder Van Heutsz 
had gediend, vereerde hem ais het symbool 
van krachtig Nederlands gezag, tegenover 
de slapjanussen die de nationalisten teveel 
ruimte zouden geven. Hoe populair Van 
Heutsz was bleek na zijn dood. Om een 
waardig grafmonument te plaatsen werd 
onder de burgerij geld ingezameld. Het op
gehaalde bedrag was echter zo groot dat 
een tweede monument. aan het Olympia
plein, kon worden opgericht. 

Het beeld werd in latere jaren mikpunt Y3ll 

acties. Het is het symbool van het Neder
lands kolonialisme geworden, veel meer 
dan de beelden van illustere voorgangers 
als J.P. Coen, die ook niet bepaald politiek 
correct te noemen is. Sinds het portret van 
Van Heutsz gestolen is, heeft het monu
ment iets neutraals gekregen, een 
Nederlands-Indië monument. Juist 
trale is misschien typerend voor de 
ten opzichte van het koloniale verleden 
Van officiële zijde bewaart men nog altijd 
liever het stilzwijgen, zo blijkt onder andm 
uit het gesloten houden van veel archieven 
uit deze tijd, waaronder die van de onder· 
handelingen over de souvereiniteitsover
dracht, deze winter vijftig jaar geleden (27 
december 1947). Openbaar maken van 
ze archieven zou een passend gebaar ziJn 
om die dag te vieren. 





Ik heb me nog zo voorgenomen om niet 

te bezwijken voor het goedkope eau-de

toilette van het fin-de-siede en al 

helemaal niet voor het bedwelmende 

millennium-parfum. Maar ja, de neus is 

een eigenwijs orgaan. Voor je het weet 

snuif je toch de transpiratielucht van de 

tijdgeest op. Vooral politici doen of ze 

als volleerde keurmeesters van de reuk 

die tijdgeest moeiteloos kunnen 

ontleden. Zo beweren ze nu stellig dat 

de marktwerking op haar retour is. De 

praktijk helpt een handje mee: op het 

spoor raakt de monopolist maar niet 

uitgerangeerd, de elektriciteit wil niet 

vrijelijk door Europa stromen en in zorg 

en zekerheid wordt geen cliënt er beter 

van, alleen de rekeningen van het 

management. 

Leuk voor het gelijk van linkse mensen. 

Maar welbeschouwd gaan al deze 

voorbeelden over de imperfectie van de 

politieke besluitvorming en niet van de 

marktwerking. Het zijn de voorspelhare 

brokken als je onbekommerd 

monopolisten op de markt dumpt en 

geen visie hebt op nut en noodzaak van 

duurzame overheidsvoorzieningen. De 

politieke trendwatchers bedoelen dus 

eigenlijk dat ze een duur uitgevallen 

praktijkcursus economie hebhen onder

gaan. Tussen hun oren is iets op z'n 

retour, maar op de markt allerminst. 

Alle linkse vooroordelen ten spijt als er 

goed wordt geliberaliseerd onder 

perfecte omstandigheden, dan loopt 

zo'n markt als een lier. Neem de mobiele 

telefonie: een eerlijke startpositie voor 

alle deelnemers, geen bestaande 

monopolist. En zo is in dit jaar het 

aantal mobiele telefoons in Nederland 

van 3 naar 6 miljoen gegroeid en klopt 

de sector inmiddels de miljarden 

moeiteloos uit onze zakken. 

Overigens is hiermee niets gezegd over 

de reden waarom we met z'n allen 

allemaal- en wel onmiddellijk- een 

mobieltje (alleen de vertedering al van 

dit neologisme) willen. Laten we wel 

wezen, telefoneren konden we al naar 

hartelust en op iedere straathoek. 

Bovendien zijn de meeste mobiele privé

gesprekken ('Ik ben zo hij je') banaal en 

overbodig. 

Als het niet een praktisch nut dient, dan 

zal het wel een menselijk tekort 

vervullen. Dagelijks loop ik van en naar 

mijn werk het station binnen onder een 

grote neonreclame van Lihertel: 

'Iedereen bereikbaar, bereikhaar voor 

iedereen' Daar ligt waarschijnlijk de 

clou van de mobiele hype: onze obsessie 

met bereikbaarheid. Een obsessie is 

altijd de illusoire afkoopsom van 

bestaand ongemak. Kennelijk schort het 

in onze samenleving aan nabijheid en is 

distantie een breed gedeelde ongewenste 

ervaring. Daarmee zit er ook een 

element van troost in het geld dat we in 

het offerblok van de mobiele 

communicatie stoppen. Het is de 

compensatie voor het verdwijnen van 

sociale handen in familie, straat en 

buurt. Het netwerk bestaat niet langer 

uit straatstenen, maar het is virtueel en 

digitaal. En de verticale 

machtshiërarchie van de locale 

gemeenschap is vervangen door het 

horizontale gelijkheidsideaal van vrije 

wereldburgers verbonden met 

satellietverbindingen. Of met een 

cultuursociologische natte vinger: voor 

alles was de twintigste eeuw de eeuw van 

toenemende afstand gedicteerd door de 

revolutie in de mobiliteit, en van het 

streven naar nieuwe nabijheid door de 

contrarevolutie van de 

telecommunicatie. 

De vraag is in hoeverre we er andere 

mensen in een andere maatschappij 

door worden? Waarschijnlijk zitten we 

al diep in de 2lste eeuw als de politieke 

wijsneuzen deze vraagweten te 

beantwoorden. De afgelopen eeuw is de 

politiek immers ook voornamelijk in de 

weer geweest met het inbedden van de 

industriële revolutie van de vorige eeuw. 

Veel blijft gelukkig ook na de 

millenniumwisseling anders maar toch 

hetzelfde. Mijn opa vond mijn oma om 

de hoek op klompen. Mijn vader moest 

een dorp verder voor mijn moeder op 

fietsbanden en anders waren er 

postzegels. Ik houd nu mijn lief met 

glasvezelkabels en spoorstaven 

moeiteloos op tientallen kilometers. En 

als er nog wat na mij komt, dan dempt 

het internet oceanen voor twee konings

kinderen. Tenminste als ook zij mal

kander liefhebben. 

Hans Schoen 

De kunst staat op een voetstuk. 

hoeverre schept dat verpli'"h'~"'"'"'""''"'•' 

Over vrijheid, kwaliteit, 

8, 12,16,20,24 
Schoonheid 

Ervaringen van schoonheid van Chazia 

Mourali, Riek van der Ploeg, Norman 

de Palm, Fransien van der Putt en 

Michaël Zeeman. En van kinderen van 

de Leonardo da Vinci School in 

Amsterdam. 

iJ 9 Soch1le 1ekerheid 
Het echte probleem betreft niet het 

toezicht, maar de geïntroduceerde 

marktwerking. Het sociale stelsel 

wankelt. 

COLOFOI'I 

De Helling, tijc 
politiek magaz 
het sociale en ( 
jaar. Losse nur 
mer: 2737994, 
(o.v.v. DE HELI 
reau GroenLir 
dactie: Klazie 
Monique Krerr 
ro Maas, Maan 
Tonkens, ldo ' 
Produkties, Ar 
nement: De al 
te maken voo 
voor I januari 
voor één jaar 
& corresponc 
Utrecht 030 2 
ISSN 0922-0 



COLOFON 

De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, is een onafhankelijk 
politiek magazine met belangstelling voor ontwikkelingen op 
het sociale en culturele vlak. De Helling verschijnt viermaal per 
jaar. Losse nummers: fl3,-, jaarabonnement: f 49,-, gironum
mer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 
(o.v.v. DE HELLING). Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Bu
reau GroenLinks. Hoofdredacteur: Jelle van der Meer. Re
dactie: Klazien Brummel, Ivo Hartman, Menno Hurenkamp, 
Monique Kremer, Tom van der Lee, Annet Lekkerkerker, Har
ro Maas, Maarten van Poelgeest, Fransien van der Putt, Evelien 
Tonkens, ldo Verhagen. Vormgeving & zetwerk: Slothouwer 
Produkties, Amsterdam. Druk: Drukkerij Raddraaier. Abon
nement: De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld over 
te maken voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Niet 
voor I januari opgezegde abonnementen worden automatisch 
voor één jaar verlengd. Redactiesecretariaat, administratie 
& correspondentie: DE HELLING, Postbus 8008, 3503 RA 
Utrecht 030 239 99 00. Oms/agfoto: Steye Raviez I HH. 
ISSN 0922 - 0 I 19 

S OORLOG 
Debat tussen Ani/ Ramdas en john Leerdam. 

Chris Keulemans en Annet Lekkerkerker 

10 VRIJHEID 
Kunstbeleid versus publieksbe/eid 

Aletta Winsemius 

14 HET AANBOD 
Wie bepaalt wat wij te zien krijgen? 

Fransien van. der Putt 

I 8 KUNSTBELEID BIJ DE BUREN 
Engeland, Frankrijk, Vlaanderen, NordrJfleill-\11/esltfdl,èh 

Boekmanstichting 

22 ENGAGEMENT 
Debat over de rol van de kunst 

26 SCHOONHEID ZONDER 
Internationalisme en kunst 

Els van der Plas 

30 LICHAMELIJKE ERVARING 
Mediakunst 

Arjen Mulder 

8, 12, 16, 20, 24 SCHOONHEID 

34 EERHERSTEL VOOR 
Moderne arbeid ondergraaft cohesie 

Richard Sennett 

3 7 RECHT OP AFHANKELIJKHEIDl 
Reactie op Richard Sennett 

Bas van Stokkom 

39 DE NIEUWE SOCIALE KWESTIE 
Het verboden debat over de sociale zekerheid 

Ivo Kuypers, Piet Leenders en Kees Veridrik 

42 WIE HEEFT DE MACHT% 
Geen verplaatsing van de politiek 

Thomas Schillemans 

44 OVERWAARDE 
Burgerschap en pensioenen 

Ewald Engelen 

RUBRIEKEN 
2 Hans Schoen 

33 Marja Vuijsje 
4 7 Wetenschappelijk Bureau 
48 Sporen 





[De kunst in Nederland is te wit en te elitair en moet worden opengebroken. 

Dat is de inzet van staatssecretaris Van der Ploeg. Zowel over het doel als over 

de middelen valt te twisten. Een discussie tussen Anil Ramdas en John 

Leerdam, de grote aanjagers van het debat over multiculturaliteit en kunst. 

C Chris Keulemans en Annet Lekkerkerker 

Een interessant kunstklimaat ontstaat pas, 
volgens Riek van der Ploeg, als publiek en 
kunst(enaar) met elkaar een confrontatie 
aangaan. Daarom is een diverser kunstpu
bliek gewenst, meent de staatssecretaris. 
Niet slechts de blanke, redelijk welgestel
de kunstconsumenten van boven de dertig 
moeten de musea, theaters en concertza
len bevolken, ook jongeren en allochtonen 
dienen in groten getale van kunst te gaan 
genieten. En de kunstconsumenten moe
ten meer geconfronteerd worden met 
kunst gemaakt door kunstenaars van niet
Nederlandse afkomst. Voorlopig hebben 
deze opvattingen van de staatssecretaris, 
en de daarbij horende maatregelen, voor
al gezorgd voor confrontaties op opinie
pagina's en in discussiebijeenkomsten. 

Kunstcritici als Michaël Zeeman (Volks
krant) en Pieter Kottman (NRC-Handels
blad) maar ook veel kunstenmakers ver
wijten Van der Ploeg welzijnsbeleid en in
houdelijke bemoeienis met kunst. Op hun 
beurt bekritiseren de medestanders van 
Van der Ploeg deze opponenten als een eli
tekaste met een gebrekkig inzicht in de 
kwaliteiten van niet-Nederlandse kunste
naars. 
Maar er zijn meer posities mogelijk in dit 
debat. Aan tafel, op neutraal terrein, zitten 
John Leerdam en Anil Ramdas. Met zijn 
tweeën, ieder op zijn eigen manier, zijn zij 
de grote aanjagers van het debat over mul
ticulturaliteit en kunst. Leerdam is artistiek 
leider van Theater Cosmie in Amsterdam, 
het boegbeeld van multiculturele podium-
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kunst. Hij is een van de opstellers van het 
pamflet The 7 % solution, waarin gepleit 
wordt voor extra subsidie voor allochtone 
kunstenaars. Leerdam is gevraagd en on
gevraagd adviseur van beleidsmakers en 
heeft grote invloed gehad op de voorstel
len Van der Ploeg. Anil Ramdas is pro
grammamaker bij de VPRO, columnist bij 
NRC Handelsblad en voorzitter van de 
commissie intercultureel bij de Raad voor 
Cultuur. Ramdas is het kwade geweten van 
het culturele establishment, maar pleit 
(sprekend op persoonlijk titel) voor een 
terughoudende overheid. Een gesprek 
over kunst, kwaliteit en politiek. 

Ram das: 'Mag de politiek zich überhaupt be
moeien met kunst?, dat is de vraag. Ik maak 
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Leerdam: 'Ik ben ongeduldig, 

onderscheid tussen de politiek en de civil 
society. Binnen de civiele maatschappij is 
cultuur het domein van strijd, van strubbe
lingen, van gevechten, van elkaar proberen 
te overtuigen, van de wil om ideeën en es
thetiek aan anderen op te leggen. De poli
tiek hoort zich daar afzijdig van te houden. 
Sterker nog: ook het opvoeden, het be
schaven, het veranderen van de maat
schappij ligt inmiddels niet meer op het 
terrein van de politiek, maar op het bord
je van de civiele maatschappij. De overheid 
subsidieert universiteiten, maar mag nooit 
bepalen wat er daar wordt gedoceerd. Als 
je dat begrijpt, begrijp je ook dat de staats
secretaris volkomen fout zit door te eisen 
dat allochtonen meer aanwezig moeten 
zijn in het kunstaanbod en in het publiek. 
Het ligt niet op zijn weg om die wens zelfs 
maar te tonen.' 

Waar ligt de grens tussen wie zich wel en niet 
mag bemoeien met de inhoud van kunst? 

ik heb het gevoel: het 

duurt te lang; wat 
voor onzin is dit?, 

Ramdas: 'Die grens ligt binnen de Raad 
voor Cultuur. Die Raad is gecreëerd om 
het overgangsgebied tussen de politiek en 
de maatschappij te vullen. Dat zijn de dis
cussies en gevechten binnen de Raad die 
we nu al zes maanden voeren. Daar ge
beurt van alles. Je ziet de meest verrassen
de dingen gebeuren.' 

John Leerdam, is Van der Ploeg te ver gegaan in 
zijn dictaat hoe de kunst moet veranderen? 

Leerdam: 'Ik heb er absoluut geen proble
men mee dat de staatssecretaris in zekere 
zin wil sturen met het kunstbeleid. Dat 
vind ik niet meer dan logisch, je bent ge-

kozen volksvertegenwoordiger. De vraag 
is: hoe stuur je1 Er vinden culturele bot· 
singen plaats in de samenleving, daar moet 
de staatssecretaris notie van nemen. Maar 
sturen moet wel iets anders zijn dan het 
botvieren van hobby's. Dat is mijn kritiek: 
er is nu voor het kunstbeleid geen politie
ke basis gecreëerd. Ik vind bijvoorbeeld dat 
minister Van Boxtel, vanuit het grote-ste
denbeleid, zich ook met kunst zou moeten 
bemoeien.' 
Ramdas: 'Ik hoor hier in dat als het jou 
goed uitkomt wat de staatssecretaris pro- ' 
pageert, jij een voorstander bent van stu
ring. Komt het niet goed uit, dan had je ge
roepen dat de politiek zich niet met kunst 
mag bemoeien.' 
Leerdam: 'Integendeel. Het gaat niet om 
mijn persoonlijke voorkeur maar dat je de 
maatschappelijke ontwikkeling terug ziet in 
het kunstbeleid.' 

In elk geval heeft de staatssecretaris de discus
sie over allochtonen aangezwengeld, op de JUis
te manier of niet. Dat ontlokt heftige reacties biJ 
de belangenvertegenwoordigers, de oordelende 
instanties, de fondsen, de Raad voor Cultuur, het 
hele institutionele veld. Hoe verklaren jullie de 
felheid van het verzet? 

Ram das: 'Daar is een heel goede verklaring 
voor. De maatschappij verandert en in de 
ideale situatie zouden de instellingen daar 
autonoom op moeten reageren. De op
komst van nieuwe groepen zou ruzie moe
ten veroorzaken, protesten, borden en 
blokkades. Dat gebeurt niet. De instellin
gen hebben namelijk helemaal geen last van 
goede allochtone kunstenaars met een an
dere botsende visie. Ze kunnen ze nege
ren. Dat is jammer. Dus wakkert de staats
secretaris de oorlog aan. Dat is ook jarn
mer. Het mooiste zou zijn als de staatsse
cretaris zou bulken van het geld en kon 
zeggen: "Jongens, de maatschappij is ver
anderd, er zijn nieuwe mensen bijgeko
men, nieuwe culturen, nieuwe inzichten op 
kunst en traditie, ik kom met meer geld en 
subsidieer ze allemaal. De nieuwe en de ge
vestigden, het kan niet op.'' Dat zou prach
tig zijn, want dan zou er geen haan naar 
kraaien. De fout van de heer staatssecre
taris is dat hij door te dreigen met een kor
ting van 3 procent op de subsidie van in
stellingen die er niet in slagen nieuw pu
bliek te bereiken, duidelijk heeft gemaakt 
dat hij een gebrek aan geld heeft. Er is 
schaarste. Dus wat de overheid moet doen 
- het is de enige beleidsruimte die ik de 
overheid gun - is verdelen. Een ellendige 
klus, want het betekent dat het toewijzen 
aan de ene per definitie ten koste gaat van 
de andere. Dat is het spook dat deze 
staatssecretaris heeft losgelaten. Dat is de 
reden van het Grote Verzet. Er ontstaat 
rumoer en de gelederen hebben zich ge-



Ramdas: 'De staatssecretaris 
sloten, want ze worden allemaal bedreigd. 
De heer staatssecretaris was zo ontzet
tend inzichtloos dat hij niet verdeeld heeft 
om te kunnen heersen, maar juist tot een
heid heeft gebracht.' 

Dus het is geen kwestie van ideologie, smaak of 
stijlverschillen maar van geld? 
Ramdas: 'Het gaat om verdeling en her
verdeling.' 
Leerdam: 'Macht speelt ook een grote rol, 
de machtsverhoudingen binnen onze wes
terse samenleving. Hoe open staan we 
voor nieuwe culturen, om die een plaats te 
geven? Open staan betekent dat als een an
der beter is dan jij, ongeacht huidskleur, 
jouw positie ter discussie komt te staan. En 
dat je misschien je positie kwijt raakt.' 
Ramdas: 'Roland Barthes zei ooit: een gro
ter gevaar dan "het andere" niet mooi vin
den is de exotisering. De gevestigde elite 
vindt het traditionele Turkse toneel en de 
traditionele Marokkaanse muziek eigenlijk 
wel prettig, want dat is traditie en traditie 
is mooi, daar kun je een avond bij zwijme
len. Na afloop ga je luxe uit eten, en dan 
ben je het weer kwijt. Maar mengvormen, 
wanneer culturen met elkaar worden ge
confronteerd en met elkaar worden ver
vlochten, dát vindt men bedreigend, of ri
dicuul, of niet te volgen. Dat wil men niet. 
Daarmee komen we bij een andere, on
derhuidse reden van het felle verzet: het 
ongemak met mengvormen. Het ongemak 
over het door elkaar gaan lopen van we
reldbeelden waarmee ook de eigen positie 
ter discussie wordt gesteld. Het gaat over 
het openbreken van esthetiek. De kunste
naars, niet de beleidsmakers, moeten dat 
doen. Maar er zijn te weinig allochtone 
kunstenaars van kwaliteit in Nederland om 
de instellingen te bedreigen. Die hoeven 
zich daar niet druk over te maken. Eigen
lijk is de staatssecretaris te vroeg. Er is te 
weinig gaande in de kunst. Er zijn te weinig 
nieuwe gezichten die waarmaken dat de 
poorten open moeten worden gezet.' 
Leerdam: 'Het gaan beoefenen van kunst 
heeft te maken met de mogelijkheid je los 
te maken van je achtergrond en je eigen 
dingen te gaan doen. De gelegenheid daar
voor ontbreekt in Nederland nog te vaak. 
Dat betekent dus niet dat de kwaliteit van 
de allochtone kunstenaars minder is.' 
Ramdas: 'Er zit iets paradoxaals in de kwa
liteitsdiscussie. Het merkwaardige is dat de 
mensen die werkelijk geweldige kwaliteit 
leveren of kunnen leveren helemaal niet 
gered hoeven te worden door de over
heid. Die worden vanzelf gevonden en 
schieten meteen door. Hoeft de overheid 
dan niks te doen? Jawel. De overheid kan, 
op marginale manier, vooral op het gebied 
van onderwijs en een soort begeleiding, 
heel veel kleine dingetjes doen. Dat is mis-

is te vroeg. Er zijn te 

weinig allochtone 

gezichten waarvoor 

de poorten open 
moeten worden 
gezet.' 

schien bescheiden, maar wel essentieel.' 
Leerdam: 'Het is heel belangrijk dat die 
mogelijkheden worden gecreëerd. En ik 
vind dat de instellingen nieuwsgieriger zou
den moeten zijn naar allochtone kunste
naars.' 

Het gebrek aan allochtone woordvoerders lijkt 
cruciaal. Ani/ is lang aangezien voor zo'n boeg
beeld, maar doet nu al een paar jaar zijn best 
zich aan die rol te ontworstelen. En geen ander 
als john wordt zo vaak aangesproken als woord
voerder en als diegene die wel zal weten waar 
die talenten zitten. Vee/ andere mensen zijn er 
niet. Hoe komt dat? 

Leerdam: 'Er zijn verschillende woord
voerders op verschillende niveaus. Dat je 
ze niet hoort heeft te maken met luiheid 
van de pers, de overheid en de instellingen 
om zelf verder te zoeken dan de twee of 
drie personen die ze al kennen. Ik heb zo 
een lijst voor je van minstens 57 mensen die 
absoluut woordvoerder zijn, of informele 
players, zoals ik ze noem. Dat zeg ik ook 
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heel vaak tegen de media: "Bel ze maar 
"I' op . 

Wat is de juiste strategie die jullie, woordvoer
der of niet, voorstaan om de interculturele kunst 
in Nederland zijn plek te geven? 

Ramdas: 'Oorlog brengen in de civil society, 
naar de plek waar hij hoort. Cultuur is bij 
uitstek een plek van oorlog van iedereen 
tegen iedereen. Omdat esthetica niet defi
nieerbaar is. Dat is zo heerlijk. Daar moet 
de discussie weer plaatsvinden. Nu is er 
een door de politiek gecreëerde eenheid, 

exact het omgekeerde van wat de politiek 
nastreeft. We moeten tweespalt hebben, 
strijd, de gemene en soms onderbuikse 
strijd, maar altijd die van iedereen tegen ie
dereen. Ik wil één keer meemaken dat Mi
chaël Zeeman het voor mij opneemt. En 
dat ik het misschien wel ooit, misschien 
niet in dit leven, maar ooit begrip kan op
brengen voor Pieter Kottman. Dat moet 
gebeuren.' 

john, jouw strategie is iets institutioneler? 
Leerdam: 'Ik weet niet of het institutione
ler is, wel radicaler. Ik wil graag met ver
schillende nationaliteiten de discussie voe
ren, op hetzelfde moment en in een sfeer 
van gelijkwaardigheid. Daar mag geen on
derscheid in zijn. Door de manier waarop 
de discussie nu meestal wordt gevoerd, 
heb ik te vaak het gevoel dat we ons moe
ten verdedigen.' 
Ramdas: 'Ik zou het chaotischer willen. Als 
ik bedenk: wie is de beste zwarte schrijver 
bij NRC Handelsblad, dan denk ik meteen 
aan Bas Heijne. Aan de manier waarop hij 
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Q.!}INCY, 9 JAAR 

Karmijnrode rozen 

De dagelijkse strijd om geluk, succes en liefde is voorwaar 

geen sinecure. Als jonge, hippe vrouw moet je elke dag maar 

weer stralend kunnen verhalen hoe de première-vernissage

lezing gisteravond was, wat jij zelf aanhad en hoe de anderen 

gekleed gingen, welke mannen op je vielen en wie jou be

koorden (in mijn geval gaat dat- ook heel eigentijds- zel

den gelijk op), waar je hebt gegeten en hoeveel opdrachtge

vers nu weer hijgend aan je telefoon hebben gehangen. Ik 

kan het echt wel hoor, modern leven. Maar als je dan van je 

existentialistische ouders ook nog die bezorgdheid om het 

lot van de minder bedeelden en de toekomst van onze be-

'Ik was U& een_, /wtd, daar was een_, ZIAJe/IUÓad m her ontbijt 

was ~3rai:U.' 
Lru, S JAAR 

schaving hebt geërfd, wordt het grote stadsbestaan zelfs 

zónder bekommernis om man en kinderen weleens een split 

second een tikje toa much. En wat doe je dan? Precies: het twee

de huis op het platteland biedt uitkomst. Eerst schrik je een 

beetje van de buren. Heeft iemand hier weleens Proust gele

zen? Van hem gehoord dan op zijn minst? Hugo Claus mis

schien? Youp van 't Hek toch wel? 

Maar langzamerhand merk je dat deze buren in tegenstelling 

tot je ontzettend goede vrienden in Amsterdam, meer geïnte

resseerd zijn in wie je bent dan in wat je doet. Geen psycho

analytische benadering, hoor, maar gewoon: heb je zin om 

De teken1ngen en Uitsproken op deze en volgende pagina's zijn 
van kinderen van de Leonordo do V1no School in Amsterdam 

met onze kinderen te spelen en is er tijd voor een babbel? En 

ineens krijgt het iets bevrijdends om zonder make-up en sie

raden door de tuin te banjeren en niet te horen 'Kînd, ik zou 

geen kwartje voor je geven, waar is je coiffeur?', maar 'Goei

emorgen, wij hebben nog wat eitjes over van onze kippen, 

hebben jullie zin in een verse omelet?' Nog steeds denk je 

dan: heerlijk, energie bijtanken voor na de vakantie. Kan ik 

er tenminste weer keihard tegenaan. Of: Oh God, mijn con

tract bij de NCRV is niet verlengd, heb ik nou nog wel zeven 

dagen in de week werk? 

Tot het ene moment. Dat je een lange tocht maakt op je 

mountainbike (minder narcistisch dan aerobics en toch ge

weldig tegen cellulitis en vetophopingen) en er een boerderij 

opdoemt die er zo schattig uitziet dat je wel móet afstappen. 

Er was daar niemand. Een oude hoeve met versleten stenen 

en blauw-grijze houten poorten. Karmijnrode stokrozen 

bloeiden op de binnenplaats. Stilte in de hete middagzon. 

Toen kwamen ze op me af. Twee volwassen collies met zes 

mollige zwarte pups begonnen aan mijn schoenveters te sab

belen. Ik bevond me moederziel alleen met acht honden op 

de binnenplaats van een wildvreemd huis waar ik niemand 

kende. En het gebeurde. Ik was ineens ... gelukkig. Geen ge

spierde minnaar of televisiecamera in zicht. Geen enkele fi

nanciële vergoeding om me gerust te stellen dat dit een goed 

besteed moment was. En ik was het toch. Zomaar. Merk

waardig. 

Ik ben nog een minuut of tien heel stil blijven zitten. Heb 

goed om me heen gekeken. Vasthouden dat beeld, F10, saven, 

voorgoed. De rest van de zomer was ik helemaal niet meer 

geïnteresseerd in postmoderne kosmopolitische juxtaposi

ties in het Stedelijk of welk ander museum dan ook. Ik heb 

zelfs mijn presentaties op de Uitmarkt afgezegd. Ik liep zó 

achter toen het seizoen weer begon, dat ik niets interessants 

meer te melden had. Godzijdank mag ik deze column schrij

ven. Bijna was mijn middag in de Voerstreek een nutteloze 

ervaring geweest. Nu er een stukje over staat in een blaadje 

kan ik er tenminste mee aankomen bij mijn vrienden. Al heb 

ik het dan zelf geschreven. Vraag het Mona: niets is meer iets 

als er geen publiek voor is. Vindt Riek trouwens ook. Ik dank 

u voor uw aandacht. 

Chazia Mourali 
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over Shirley Bassey kan schrijven, dat kan 
verder niemand. Maar o jee, hij is niet eens 
zwart. Wij moeten loskomen van de te 
simpele koppeling tussen achtergrond en 
mening. We moeten een meningen-discus
sie voeren.' 
Leerdam: 'Ik denk dat die achtergrond wel 
degelijk mee moet spelen. Het is onmoge
lijk je culturele achtergrond weg te gum
men. Als ik zie dat bijvoorbeeld de aanhang 
van de B/ack Ponthers-beweging in Neder
land elk jaar ongelooflijk groeit, dan wijst 
dat op separation. Dat komt door ontevre
denheid. Deze allochtonen hebben het ge
voel dat ze niet serieus worden genomen, 
het gevoel dat er niet naar hen wordt ge
luisterd, niet met hen wordt gesproken op 
hetzelfde niveau. Er wordt te veel geste
reotypeerd. En er wordt teveel gereageerd 
vanuit angst, ook in het cultuurbeleid.' 

Gaan de allochtonen binnen de kunstwereld ook 
een blok vormen, een soort culturele Black Pont
hers? 
Leerdam: 'Was het maar waar. Deden ze 
dat maar. Dan kreeg je tenminste wat oor
log.' 
Ramdas: 'Laten we het niet hopen. Come 
on' Dat is precies de verkeerde oorlog. 
Blokvorming is het meest verlammende 
wat er kan gebeuren. Ik wil de vrijheid heb
ben om te zeggen: "Dat toneelstuk van 
John, dat vind ik een kutvoorstelling!". En 
dat ik dat heel hard en heel duidelijk kan 
roepen.' 
Leerdam: 'Natuurlijk moet er ook kritiek 
zijn op elkaar binnen de groep. Dat gebeurt 
nu niet of nauwelijks. Maar ik mis blokvor
ming of in ieder geval een soort machts-

structuur die je als een bulldozer in zou 
kunnen zetten. Dan zou je op een gegeven 
moment .... Begin jaren tachtig was ik er fa
liekant op tegen, maar toen ik een paar jaar 
in Amerika heb gezeten, heb ik gezien hoe 
goed dat mechanisme soms kan werken.' 
Ramdas: 'Hier moet je principieel in zijn. 
Of het nou een zwarte kleur heeft, een ge
le, een groene of een witte, je moet tegen 
blokvorming zijn.' 

jullie hebben verschillende strategieën: Ani/ is 
journalist, john zoekt meer de politieke strijd 
waardoor voor hem allianties van belang zijn. 

Leerdam: 'Mijn keuze komt ook voort uit 
de verantwoordelijkheid die ik voel tegen
over de eigen achterban. Dat is het heel 
dubbel, hoor. Aan de ene kant wil ik me 
daar geheel los van maken en los van op
stellen. Tegelijkertijd ben ik te ongeduldig, 
heb ik het gevoel van "het duurt te lang; 
wat voor onzin is dit?", waardoor je toch 
maar iets gaat ondernemen. Soms, als ik 
weer ergens in ben gesprongen, beland ik 
in een soort depressie, omdat het eigenlijk 
tegen mijn eigen principe ingaat.' 
Ramdas: 'Mijn toverwoorden zijn: onaf
hankelijkheid en eigenzinnigheid. Dat vind 
ik een bijna heilige leidraad. Dat de kunst
critici dat momenteel niet hebben, dat ze 
een coalitie met elkaar sluiten, dat vind ik 
heel erg treurig. Het heeft wel iets van pad
vinders die samen een kampje vormen en 
zeggen: "Laten we allemaal samen eenzelf
de soort strikje leggen, een klein rood vlag
getje aan een tandenstokertje, waardoor 
we bij elkaar horen".' 
Leerdam: 'Ik geef je een voorbeeld om aan 
te geven welke verantwoordelijkheid ik 
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voel. Als bijvoorbeeld Pieter Kottman, 
kunstredacteur van het NRC, Anil aanvalt 
en persoonlijk beledigt, voel ik de behoef
te een statement tegen Kottman te maken, 
omdat ik vind dat ik één van "mijn mensen" 
moet verdedigen. Dat is het verantwoor
delijksgevoel dat ik heb. Ook omdat er niet 
zoveel zijn in mijn positie die zoiets kunnen 
doen.' 
Ram das: 'Ik vind het vriendelijk van je, maar 
je zou dat verantwoordelijkheidsgevoel 
niet moet hebben.' 

Toch zie jij, Ani/, ook een rol voor je weggelegd 
in het stimuleren en ontwikkelen. Is dat niet een 
reden waarom je bijvoorbeeld in de Raad van 
Cultuur zitting hebt genomen? 

Ramdas: 'Nee. Ik ben in de Raad van Cul
tuur terecht gekomen bij wijze van bur
gerplicht. Ik heb de dienstplicht geweigerd, 
dus laat ik maar wel in de Raad van Cultuur 
gaan. Ik vind het prettig, omdat het een 
terrein is wat me buitengewoon interes
seert. Vooral ook omdat Nederland in die 
zin een unieke structuur kent: de relatie 
tussen politiek en cultuur laten overbrug
gen door zo'n raad. Ik zie ook precies de 
zwakte. Het is gelieerd aan het oude ver
zuilde denken om mensen uit alle verschil
lende partijen en kampen bij elkaar te 
brengen en dan met elkaar laten stoeien en 
te hopen dat daar dan een beleid uit komt 
dat voor iedereen aanvaardbaar is. Dat is 
zo ontzettend Hollands en dat staat me 
wel aan. 

Chns Keutemons IS publicist, Annet 

Lekkerkerker is zakeliJk leider van 

toneelgroep Holland10 en tevens redacteur 

van de Helling 
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Het kunstbeleid is tweeslachtig: het combineert de vrijheid voor 

de kunstenaar met het toegankelijker maken van zijn kunst. 

l i 
l 

De nadruk die Van der Ploeg legt op het tweede, zal onherroepelijk 

ten koste gaan van het eerste. De oplossing is van een verrassende eenvoud. 

Aletta Winsemius 

De aankoop van de Victory Boogie Woogie 
van Mondriaan, het beeld van Kounellis dat 
de Tweede Kamer weigerde, minister 
Brinkman die Hugo Brandt Corstius de 
P.C. Hooftprijs niet wilde geven. De com
binatie overheid en kunst is er één die tot 
de verbeelding spreekt en soms tot heftige 
emoties leidt. Dat de overheid de kunsten 
ondersteunt, is lang niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. In het ene uiterste geval 
wordt 'geheelonthouding' bepleit: de over
heid doet niets. Veelal komt dit standpunt 
voort uit een orthodox-liberale visie: kunst 
is een economische activiteit als zovele an
dere. Kunst en kunstenaar moeten zich, 
net zoals andere beroepsgroepen, op eigen 
kracht en zonder tussenkomst van de staat, 
een plaats in de maatschappij verwerven. 
Kunst en kunstenaars die op die manier 
niet kunnen overleven, hebben geen 
bestaansrecht. In het andere uiterste geval 
wordt de overheid juist een zeer belangrij-

ke plaats toegekend. Overheidssubsidies 
moeten het mogelijk maken dat kunste
naars hun werk kunnen doen. Het liefst in 
volledige vrijheid, want alleen dan kan de 
kunst grote hoogten bereiken. Of er be
langstelling bestaat voor de zo geprodu
ceerde kunstuitingen is niet zo relevant, 
het enige wat telt is de ontwikkeling van de 
kunst. 
Beide opvattingen hebben gemeen dat de 
overheid tegenover de kunsten een afstan
delijke houding is voorbehouden. Dat kan 
ook anders. In totalitaire regimes is er 
sprake van 'staatskunst': kunst vervaardigd 
in opdracht van de staat, ter meerdere eer 
en glorie van die staat. De afstand tussen 
de overheid enerzijds en de stijl en het on
derwerp van een kunstwerk anderzijds is 
minimaal. 
De positie van de Nederlandse overheid in 
het debat over de rol van vrijheid in het 
kunstbeleid is niet éénduidig. De vrijheid 
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van de kunst is één van de uitgangspunten 
van het beleid. Staatssecretaris Riek van 
der Ploeg refereert er bijvoorbeeld aan in 
zijn uitgangspuntennota Cu/tuur als confron
tatie ( 1999). In de inleiding omschrijft hij 
het Nederlandse culturele klimaat als li
bertair en de politieke opstelling als af
standelijk. Ook de voorgangers van Van 
der Ploeg benadrukten het belang van de 
vrijheid van de kunst. Die vrijheid is echter 
niet het enige uitgangspunt in het Neder
landse kunstbeleid. Het overheidsbeleid 
ten aanzien van de kunsten is tweeslachtig: 
het heeft zowel neutrale als partijdige trek
jes. De aandacht voor de vrijheid voor de 
kunst, het gebruik van subsidie als belang
rijkste beleidsinstrument en de delegatie 
van de artistieke beoordeling naar advies
colleges als de Raad voor Cultuur wijzen 
op neutraliteit. Beleidsdoelen als participa
tie en spreiding en de concretisering daar
van in beleidsmaatregelen zijn daarentegen 
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De overheid zou een scherp 

partijdig. In de besluitvorming legt de neu
traliteit het regelmatig af tegen partijdige 

keuzes. Deze keuzes hebben conse

quenties voor de inhoud en ontwikkeling 

van kunstuitingen. Er is sprake van een 
ambitieuze, sturende overheid. 

De tweeslachtigheid van de overheid leidt 
tot halfslachtigheid. Beleidskeuzes worden 

soms beargumenteerd vanuit de vrijheids
gedachte en op andere momenten vanuit 

andere, meer partijdige waarden. En dit ge

beurt al naar gelang het uitkomt. Dat kan 

beter, zo luidt de stelling die ik hier wil ver
dedigen. 

De politicoloog Hans Blokland maakt in 

zijn dissertatie, in navolging van lsaiah Ber

lin, een onderscheid tussen positieve en 

negatieve vrijheid (Vrijheid, autonomie, 

emancipatie, Een politiek-(lloso(lsche en cul
tuurpolitieke beschouwing, Delft, 1991 ). Van 

negatieve vrijheid is sprake wanneer indivi
duen of groepen kunnen doen of laten wat 

zij willen zonder de inmenging van ande

ren: medeburgers, andere bevolkings

groepen of instituties zoals de staat. Het 

perspectief van negatieve vrijheid brengt 

een neutrale en afstandelijke overheid met 
zich mee. Immers, de staat mag de keuze

vrijheid van burgers niet beïnvloeden. Van 
positieve vrijheid is sprake wanneer een 

individu of groep de gelegenheid krijgt zich 
te ontwikkelen in een zelf gekozen richting. 

Hierbij passen overheidsdoelstellingen zo
als ontplooiing en spreiding, omdat die er

op gericht zijn de keuzemogelijkheden van 

burgers te vergroten. Wanneer een over
heid de positieve vrijheid van burgers wil 

versterken, dan moet zij sturen, keuzes 

maken en dus partijdig zijn. 

ARTISTIEK 
Centraal thema in het onderzoek van Blok

land is het emancipatiedilemma. Een over

heid die zowel de zelfontplooiing van bur
gers wil stimuleren als hun individuele vrij

heid wil respecteren, ziet zich voor dit di

lemma gesteld. Het vergroten van de posi
tieve vrijheid van burgers vormt een be

dreiging voor hun negatieve vrijheid. Vol
gens Blokland kan dit dilemma niet worden 

opgelost, er kan hooguit een evenwicht 

worden gevonden tussen de twee dimen

sies van vrijheid. Blokland noemt dat even

wicht paternalisme, en hij doelt hiermee 

op overheidsinventies die gedurende een 

beperkte periode plaatsvinden en die ge
richt zijn op het vergroten van de positie

ve vrijheid van burgers. De rechtvaardiging 

van die interventies wordt gezocht in de in

stemming die burgers achteraf zullen geven 
aan de tijdelijke beperking van hun indivi
duele vrijheid. Een voorbeeld van dit di

lemma is de leerplicht. Het doel van de 

beperking van de negatieve vrijheid van 

onderscheid moeten 

maken tussen beleid 

gericht op de kunsten 

en beleid gericht op 
het kunstpubliek 

kinderen op de kortere termijn_is het ver

groten van hun positieve vrijheid op de lan

ge termijn. 
De begrippen positieve en negatieve vrij

heid verhelderen de tweeslachtigheid van 

het kunstbeleid. Het streven de vrijheid 

van de kunst te beschermen komt voort uit 
de wens de negatieve vrijheid van kunste

naars intact te laten. Kunstenaars moeten 
in het verlengde van de vrijheid van me

ningsuiting kunnen maken wat zij willen. 

Andere beleidsdoelen, zoals het bevorde

ren van publieksparticipatie en spreiding, 

worden ingegeven door het streven de po
sitieve vrijheid van burgers te vergroten. 

Ik wil een stap verder gaan. Naast de aan

dacht voor de negatieve vrijheid van de 

kunst, plaats ik het belang van de positieve 
vrijheid van de kunst, dat wil zeggen van 

kunstenaars, kunstinstellingen, museum

medewerkers, galeriehouders, kunsthisto
rici, etc .. De vrijheid van de kunst bestaat 

niet alleen uit het kunnen produceren zon
der inmenging van buiten af. Die vrijheid 
bestaat ook uit het verwerven van moge

lijkheden om te produceren wat men wil, 
op het vergroten van keuzemogelijkheden. 

Deze stellingname heeft consequenties 

voor de inhoud en organisatie van het 

kunstbeleid. 

In het overheidsbeleid zou een scherp on

derscheid moeten worden gemaakt tussen 

beleid dat gericht is op de kunsten (kunst

beleid) en beleid dat gericht is op het 
kunstpubliek (publieksbeleid). In deze 

tweedeling richt het kunstbeleid zich op het 

behoud en de productie van Nederlandse 

kunst. Het is aanbodgericht. Belangrijke 
doelstellingen zijn artistieke kwaliteit, plu

riformiteit, het leveren van een bijdrage 

aan de ontwikkeling van de kunst. Deze ar

tistiek-inhoudelijke doelstellingen worden 

geformuleerd door de kunstwereld zelf. 

De overheid blijft op afstand en stuurt 

slechts door te faciliteren: ze stelt finan

ciële middelen ter beschikking en dele
geert de besteding ervan; ze zorgt ervoor 

dat de beoordeling en besluitvorming 

zorgvuldig gebeuren en controleert de uit
gaven. De overheid is procedureel en niet 

inhoudelijk gericht. 

Het publieksbeleid richt zich op burgers. De 
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belangrijkste doelstelling van dit beleid is 
de vergroting van de toegankelijkheid van 

de kunst. Daartoe moet enerzijds de be

volking gestimuleerd worden aan kunstui
tingen deel te nemen. Kunstzinnige vor

ming valt onder dit beleid, en sociale en ge

ografische spreiding, evenals de artothe
ken, de subsidies op toegangskaarten en de 

subsidies op kunstaankopen. Anderzijds is 

dit beleid gericht op kunstenaars en 
kunstinstellingen. Zij worden uitgedaagd 

hun werk toegankelijker te maken voor 

een breed publiek, bijvoorbeeld omdat ze 
(extra) subsidie kunnen krijgen wanneer ze 

activiteiten ontwikkelen die passen in het 

publieksbeleid. Deze uitdaging komt niet in 
plaats van kunstinhoudelijke ontwikkeling, 

maar in aansluiting daarop. Het publieks

beleid is primair vraaggericht. Het beleid 
wordt vormgegeven in nauw overleg tus

sen overheid, kunstwereld en publiek. De 
overheid is hier niet op afstand. Zij stelt de 
kaders vast waarbinnen samenwerking, de

legatie en decentralisatie mogelijk zijn. De 

landelijke overheid heeft de regie. 

LEGE SOKKEL 
Het onderscheid tussen kunstbeleid en pu

blieksbeleid zou vorm moeten krijgen in 

twee departementale directies die ressor
teren onder het directoraat-generaal voor 

Culturele Zaken. Bij de directie Publieks

beleid werken ambtenaren die inhoudelijk 
zeer goed op de hoogte zijn van de ont

wikkelingen op de markt voor kunst en die 
in staat zijn politieke doelen te vertalen 

naar concreet beleid. Zij houden zich be

zig met de vraag hoe de kunst naar het pu
bliek gebracht kan worden en andersom. 

De ambtenaren van de directie Kunstbe

leid zijn vooral procedureel georiënteerd. 
De uitvoering van het beleid ligt volledig in 

handen van fondsen (het Fonds voor Beel

dende Kunsten, Vormgeving en Bouw
kunst, het Fonds voor de Podiumkunsten, 

etc.). De taak van de ambtenaren is de con

trole op de toepassing van toekennings
procedures en op de besteding van de mid

delen. Voor de Raad voor Cultuur als lan

delijk adviesorgaan is een belangrijke rol 

weggelegd in het publieksbeleid. De raad 

wordt voor de advisering over dat beleid 

uitgebreid met vertegenwoordigers van 

het publiek. 

Het gevaar van een zo duidelijke scheiding 

is natuurlijk dat de beide beleidsterreinen 

eilandjes worden, waartussen geen ver

keer plaatsvindt. Dat is nadrukkelijk niet de 
bedoeling. Bepaalde afhankelijkheden tus

sen de directies zouden dit kunnen voor

komen, met name wanneer dit financiële 
afhankelijkheden zijn. Voorwaarde voor 

subsidiëring door de directie Kunstbeleid 

zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ook een 
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Tristesse met pukkel 

Het schilderij hangt in het Kunsthistorisches Museum in 

Wenen, links naast de doorgang van de ene zaal naar de an

dere, op zo'n overgeschoten stukje wand tussen de deur en 

de buitenmuur met de geblindeerde ramen. Ik zou het met 

de ogen dicht kunnen terugvinden, ook al is het jaren gele

den dat ik voor het laatst door dat museum liep. Ik moet op 

mijn cortex vertrouwen, als ik het terug ga zoeken, op alles 

wat aan kennis is neergeslagen ergens in mijn hersenen, 

maar zelden geactiveerd wordt. Want dat is wat er is ge

beurd: het schilderij is deel gaan uitmaken van mijn per

soonlijkheid, van de verzameling emoties en indrukken die 

'!Ie wru Ut" SfhV11~. w~ r~ Ut" de, auto. Toe;-v ZAj ik de, 

ber3e;-v. Ifc vond AA ber3e;-v zo 111./JO~. D~ kleure;-v. Ifc vond ze

zo 111./JO~ 0~ mijl'& 111./Jeder Zb 111./JO~ vond.' 

bepalen wie ik ben, niet van het lexicon aan parate ofte mo

biliseren kennis waarover ik kan beschikken. 

Ik heb het over het 'Portret van een jonge man' ook wel ge

noemd 'Jongeman met een lamp', een schilderij van de Itali

aanse meester Lorenzo Lotto (circa 1480- rss6/7). Het is een 

klein paneel, van ruim veertig bij vijfendertig centimeter, 

schat ik- maar ik weet dat je dat met veel slagen om de arm 

moet beweren, want als het geheugen in een ding sterk is, 

dan is het wel in het aanpassen van maten en formaten aan 

belevenissen en indrukken. Ik zag het toen ik vóór in de 

twintig was. Wie voor de eerste keer door het Kunsthistori

sches Museum loopt, moet wel een gediplomeerd kunsthis

toricus zijn om niet overweldigd te worden door de daar bij

een gebrachte schatten. Een enkele superieure, alle andere 

overtreffende ervaring bij het bekijken van de schilderijen 

daar is vrijwel uitgesloten. Er hangt domweg te veel. 

Maar die jongeman van Lotto, die zijn gezicht voor driekwart 

naar ons toewendt, baret op het hoofd, het volle maar zijige 

haar er in brede lokken onderuit, een vermoedelijk damasten 

gordijn op de achtergrond, dat aan de rechterkant van het 

schilderij niet helemaal is dichtgeschoven zodat we door een 

kier nog een kaars zien branden -die jongeman is mij altijd 

bijgebleven en wel vanaf de eerste aanblik. Oog in oog met 

een vertrouwde, zoals je soms al bij een eerste gedachtewis

seling met iemand die je nooit eerder hebt ontmoet weet dat 

het wel goed zit. Die jongen en ik, wij hebben elkaar veel te 

vertellen. 

Waarom? Goede vraag, die misschien beter vervangen kan 

worden door: waardoor kwam dat? 

Is het die combinatie van naar binnen en naar buiten kijken 

die in zijn blik zit, of die wonderlijke samenvoeging van 

schoonheid en lelijkheid? Het is een fenomenaal mooi ge

schilderd en gecomponeerd schilderij, met die heldere ach

tergrond waarvoor een in donkere kleding gestoken jongen, 

met het beheerste evenwicht in het vlak, met dat grappige 

doorkijkje dat de al te grote strengheid relativeert. Maar die 

jongeman is welbeschouwd vrij lelijk; draagt zijn rare haar 

veel te lang en is dus ijdel zonder dat daar veel grond voor is. 

Bovendien heeft hij een onaangename puist op zijn voor

hoofd, waar je van weerzin je ogen niet vanafkunt houden. 

Maar verklaart dat de liefde op het eerste gezicht die mij ar

resteerde toen ik dat schilderij voor het eerst zag? 

Ik heb het paneel in mijn hart gesloten en die jongen ook. En 

de schilder. Honderden, wat zeg ik: duizenden kilometers 

gereden en gevlogen, sedertdien, om in mijn hoofd een mu

seum in te richten van het werk van Lorenzo Lotto. Naar 

Noord-Italië, waar veel van zijn werk hangt, naar Parijs, Lon

den, Cambridge en zelfs naar Washington. In Siena, jaren na 

die kennismaking, de Italiaanse editie op de kop getikt van 

het boek dat Bernard Berensou ruim een eeuw geleden over 

hem schreef en dat de herontdekking en herwaardering van 

zijn oeuvre inluidde. Maar wat zegt dat? Nooit zal het kun

nen verklaren waarom ik verbijsterd was toen ik die jonge

man voor het eerst zag. 

Het was, meen ik, Charlotte Mutsaers, die eens beweerde dat 

je wel om muziek, poëzie en theater kon huilen, maar dat 

een schilderij je nimmer tot tranen zou kunnen ontroeren. 

Wat een onzin: ik heb een museum van tear-jerkers in mijn 

hoofd. 

Michaël Zeeman 
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subsidieaanvraag bij de directie Publieks
beleid wordt neergelegd voor bijvoor
beeld I 0 procent van het totale subsidie
bedrag. Inhoudelijk zouden verbanden ge
legd kunnen worden door de directies een 
gedeelte van de cultuurnota gezamenlijk te 
laten schrijven. Voorop staat dat de mede
werkers van de directies geselecteerd 
worden op hun capaciteit om over de 
grenzen van de eigen directie te kijken. Zij 
moeten het vooral als een uitdaging zien 
om dwarsverbanden te leggen. 
De grote winst van dit alternatief is duide
lijkheid. De verschillende en vaak tegen
strijdige belangen in het huidige kunstbe
leid worden ontrafeld. Een helder onder
scheid biedt de mogelijkheid beide taken 
goed te doen. De tweeslachtigheid wordt 
geïnstitutionaliseerd, het beleid verliest 
daardoor zijn halfslachtigheid. Het gaat in 
dit perspectief om twee gescheiden - be
leidsterreinen. 
Ook in de uitgangspuntennota van staats
secretaris Van der Ploeg komt het verschil 
tussen kunstbeleid en publieksbeleid aan 
de orde. Hij noemt het alleen anders, na
melijk aanbodbeleid en publieksbeleid. Vol
gens hem heeft het aanbodbeleid te lang 
het Nederlandse kunstbeleid bepaald. Er is 
in de subsidiëring van de kunsten teveel 
aandacht voor het realiseren van een kwa
litatief hoogwaardig aanbod en te weinig 
voor de publieke belangstelling voor dit 
aanbod. Van der Ploeg is niet de eerste be
windspersoon die dit vindt. El co Brinkman, 
rroinister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur van 1982 tot 1989, introduceerde 
het vraagbeleid als tegenhanger van het 
aanbodbeleid. Later introduceerde Hedy 

d'Ancona de term participatiebeleid. Ech
ter, de pogingen van zijn voorgangers heb
ben volgens Van der Ploeg 'een lege sok
kel' opgeleverd. In zijn nota Cultuur als con
frontatie formuleert hij het als volgt: 'De 
overheid is er niet in geslaagd, anders dan 
kleinschalig en marginaal. zijn maatschap
pelijke ambities te vertalen in taakstellen
de doelen en instrumenten. Ook wordt 
door nogal wat culturele instellingen het 
bereiken van burgers buiten de eigen bio
toop niet als een kernactiviteit gezien, 
maar als iets dat men liever aan andere 
overlaat of waartoe men alleen bereid is als 
de overheid er extra geld bij legt. Zo wordt 
het belijden van de participatiegedachte 
een rituele bezweringsdans, waarna men 
zich met des te meer overgave kan wijden 
aan de verdeling van subsidies.' 
De vraag of Van der Ploeg gelijk heeft met 
deze constatering zal door de verschillen
de betrokkenen bij het kunstbeleid anders 
worden beantwoord. Kunstenaars en 
kunstinstellingen zullen daar vaak andere 
ideeën over hebben dan politici en andere 
beleidsmakers. Ik ben echter niet zozeer 
geïnteresseerd in het gelijk van de staats
secretaris, als wel in de oplossing die hij 
presenteert. Die oplossing is gericht op in
teractie. Van der Ploeg verzet zich tegen 
een opstelling waarin aanbod en publiek als 
twee gescheiden grootheden worden be
handeld: cultuur komt volgens hem tot le
ven in de confrontatie tussen kunst en pu
bliek. Daarmee handhaaft hij niet alleen de 
tweeslachtigheid, maar ook de halfslachtig
heid van het beleid. Situaties waarin artis
tiek-inhoudelijke keuzes moeten wijken 
voor overwegingen van spreiding of parti-
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cipatie kunnen zich voor blijven doen. 
Door de aanval op het aanbodbeleid dreigt 
de balans door te slaan naar het publieks
beleid, naar de kant van de positieve vrij
heid van burgers. Daarmee versterkt Van 
der Ploeg de lijn die zijn voorgangers heb
ben ingezet. En dat is een gevaar. 
Door in het beleid de nadruk te leggen op 
de vraag naar kunst dreigt de overheid één 
van haar belangrijkste functies ten opzich
te van de kunsten te verliezen, of op zijn 
minst te verzwakken: het creëren van 
mogelijkheden voor kunstenaars om los 
van de eisen van de markt te experimente
ren en te vernieuwen. De positieve vrijheid 
van kunstenaars raakt steeds verder op de 
achtergrond. In de jaren zeventig, toen het 
geld geen punt was, ging er veel, misschien 
wel te veel aandacht naar de aanbodkant. 
Maar dat heeft naast negatieve ook veel po
sitieve resultaten gehad. Nederland is in
ternationaal toonaangevend op bijvoor
beeld de terreinen van de moderne dans, 
de kamermuziek en de geïmproviseerde 
muziek. De Nederlandse overheid zou de 
positieve vrijheid van de kunst hoog in haar 
vaandel moeten dragen. Zij zou marktaan
vullende maatregelen moeten treffen, in 
plaats van marktvervangende. Zodat de 
Nederlandse kunst zich grensoverschrij
dend kan blijven ontwikkelen. 

Aletta Winsem1us promoveerde in februari 

1999 aan de UmversitCit van Leiden op het 

proefschrift 'De overheid In spagaat. Theorie 

en prokt~k van het Nederlandse 

kunstbeleid'. Het proefschrift wordt 

gedistribueerd door Thela Thesis en IS 

verkr~gboor via de boekhandel 

(ISBN 90-5170-481-x). 
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Fransien van der Putt 

Wie bepaalt wat wij te zien 

krijgen in museum, pophal of 

schouwburg? Is dat de 

kunstenaar, de ambtenaar, de 

politicus, de directeur? Of 

toch het publiek? Een 

speurtocht naar de macht over 

het kunstaanbod, onder leiding 

van Jack Verduyn Lunel. 

Het publiek speelt in de discussies rond 
kunstbeleid een dubbele rol. Aan de ene 
kant zijn zij consumenten die via de markt 
een grotere invloed moeten krijgen. Aan 
de andere kant zijn ze onderwerp van be
zorgde betogen over achterstanden in cul
turele ontwikkeling vanwege gebrekkige 
toegang tot kunstuitingen en kunstinstellin
gen. Het leidt tot gechargeerde beelden 
van een ongedefinieerde massa die met 
pakken populaire cd's en video's onder de 
arm huiswaarts keert, terwijl in ivoren to
rens kunstenaars en een kleine elite van ge
nieters op kosten van de overheid zich te 
goed doen aan voor het gemene volk on
begrijpelijke artistieke uitwassen. 
Het roept de vraag op wie nu eigenlijk be
paalt wat een mens voorgeschoteld krijgt 
wanneer hij of zij op een zondagmiddag 
naar het museum kuiert of op een door
deweekse avond een popconcert of voor
stelling meepikt. Wat is de rol van de kun
stenaars, van het ambtelijk apparaat en van 
de zogenaamde culturele entrepreneurs, zo
als daar zijn de museum- en festivaldirec
teuren, de bestuurders van kunstinstellin
gen en de kunsthandelaren? 
Jack Verduyn Lunel heeft een goed over-

n od 
directeur van de Federatie van Kunste· 
naarsverenigingen, die de belangen van 
kunstenaars in de Haagse politiek verte· 
genwoordigt. In de jaren tachtig was hij, als 
lid van de PPR, wethouder Kunst en Cul
tuur in Den Haag. Ontevreden over de 
slappe koers van Groen Links op kunst· en 
cultuurgebied switchte hij halverwege de 
jaren negentig naar de PvdA ('Dat z.ou nu 
anders liggen, de nieuwe ploeg van Ro· 
senmöller wekt meer vertrouwen.') 
Jack Verduyn Lunel: 'Er bestaat natuurlijk 
geen eenduidig antwoord op de vraag wie 
bepaalt wat wij aan kunst voorgeschoteld 
krijgen. In ieder geval speelt de kunstenaar 
nog steeds een grote rol. Het scheelt wel 
of iemand een individuele artistieke pres
tatie levert. Een romanschrijver heeft meer 
invloed op het aanbod dan een toneelre· 
gisseur die zichzelf enorm moet weten aan 
te prijzen voordat hij überhaupt een op· 
dracht krijgt om iets te maken.' 

De cultuurcriticus Paul Kuypers beweert dat 
ambtenaren veel meer te vertellen hebben ge
kregen in de kunstsector. 

Verduyn Lunel: 'In relatie tot de politiek is 

de invloed van het ambtelijk apparaat de il 
laatste vijftien jaar bijzonder toegenomen. bi 



'E.r zijn in de wereld honderd

pende sfeer. De directe invloed op wat je 
uiteindelijk te zien krijgt is relatief klein.' 

Subsidieaanvragen worden toch geschreven 
' ~aar de voorwaarden die er vanuit ambtelijke 

iJr hoek aan worden gesteld? 
· Verduyn Lunel: 'Dat kun je niet uitsluiten, 

maar het vaststel/en is moeilijk; niemand zal 
net openlijk toegeven. Feit is dat er steeds 
nadrukkelijker voorwaarden worden ge
steld. Nuis is ermee begonnen zaken als 
multiculturaliteit en internationalisering te 
verbinden aan subsidieverstrekking. Van 
der Ploeg zet nu een stap verder en tast 
daarmee de positie van de kunstenaar aan. 
Tot voor kort was de belangrijkste eis een 
interessant product te maken. Nu wordt 
bii de subsidievertrekking de vraag wie er 
komt kijken haast belangrijker dan wáár je 
naar komt kijken. Als sociaal-politieke cri
teria langdurig worden gehandhaafd en 
commissies daar lange tijd in meegaan, zal 
dit een behoorlijke invloed op het aanbod 
hebben. Maar uiteindelijk is het altijd de 
kunstenaar zelf die besluit of hij zich wel of 
niet aanpast aan beleidsmaatregelen en de 
smaak van die commissies. 
Maar je moet ook niet overdrijven. Amb
tenaren hebben geen idee van wat ze wil
len met hun plannen. Ze zeggen maar wat. 
Van der Ploeg zegt maar wat, Nuis heeft 
ook voor een groot deel maar wat gezegd. 
Er is geen begin van wat tegenwoordig met 
een mooi woord implementatie heet. Je 
zult zien dat op het gebied van culturele di
versiteit Van der Ploeg niet veel verder zal 
komen dan een paar cruciale benoemingen 
die de discussie op gang houden. Als hij er 
niet voor zorgt dat er voldoende talent 
met multiculturele achtergrond professio
neel kunstenaar wordt en gelegenheid 
krijgt te produceren vanuit een artistieke 
drijfveer, met andere woorden: als hij niet 
in de aanbodzijde extra investeert, dan kun 
je over publiek en toegankelijkheid praten 
wat je wilt, dan verandert er niks. Bij kunst 
gaat nu eenmaal het aanbod aan de afname 
vooraf.' 

LIEGEN 
'Bij het benoemen van directeuren en artis
tiek leiders hebben ambtenaren wel een 
dikke vinger in de pap. Officieel gaat de po
litiek over benoemingen, maar ambtenaren 
zijn heel actief in het beïnvloeden van die 
besluiten. Ik heb met verontwaardiging zit
ten luisteren naar Riek van der Ploeg toen 
hij in de Tweede Kamer zei dat hij zich ab
soluut niet bemoeide met de fusies van de 
toneelgezelschappen. Hij zat gewoonweg 
te liegen. Een goed voorbeeld is dat de re
giseurs van het kleine toneelgezelschap 
'Het Oranje Hotel de artistieke leiding 
zouden gaan doen van Theater van het 
Oosten. Ambtenaren van het ministerie 

duizenden beeldend 

kunstenaars en dan 

heb je Fuchsen nodig 

die zeggen: "dit breng 
ik wel en dat niet,,., 

hebben daar een veto over uitgesproken. 
En dus is die benoeming teruggedraaid en 
is er een andere fusie tot stand gekomen, 
die blijkbaar meer op de lijn van de plannen 
van het ministerie ligt.' 

Dat is toch een artistiek inhoudelijke inmenging? 
Waarom gaat zo'n gezelschap daar mee ak
koord? 

Verduyn Lunel: 'Daar beslissen besturen 
over en in welk bestuur zitten nog kunste
naars? Elke kunstinstelling wordt tegen
woordig gemanaged door mensen uit de 
politiek, de ambtenarij, door bankiers en 
notarissen. Het gaat hen niet zozeer om de 
artistieke ontwikkeling. Maar ik blijf vol
houden dat het nog steeds niet zo is dat 
wat we in de musea of op de podia te zien 
krijgen bepaald wordt door ambtenaren, 
hoe vervelend die ook kunnen doen. Er zul
len altijd weer clubjes eigenwijze kunste
naars opduiken, zoals het Oranje Hotel, die 
hun eigen gang gaan. Je kunt het hen met je 
plannersmentaliteit heellastig maken, maar 
je kunt ze niet tegenhouden. En dat soort 
werk heeft uiteindelijk meer kans van sla
gen dan welk van boven opgelegd plan dan 
ook. 
Het is wel zo dat de invloed van kunste
naars op het beleid is afgenomen. Vroeger 
waren er én veel minder entrepreneurs en 
veel minder ambtenaren en politici die zich 
met kunst bezig hielden, waardoor kunste
naars meer een stempel op het beleid kon
den drukken. In commissies zitten steeds 
minder kunstenaars en steeds meer kunst
managers. 

Wat vind je van de stelling dat die entrepreneurs 
- dus de directeuren van instellingen, de festi
valleiders, de handelaren, enzovoort - steeds 
meer macht krijgen en de kunstenaar als au
teur verdringen in een kunstsector die meer en 
meer draait om evenementen en publieksaan
tallen? 

Verduyn Lunel: 'Dat klopt wel. De make
laars, handelaren, bemiddelaars hebben 
veel invloed, en hen komt die rol ook toe. 
Zij bepalen, veel meer dan de ambtenaren, 
wat er aangeboden wordt. Het is natuurlijk 
een krachtenspel met de makers: die moe
ten zodanig de aandacht weten te trekken 
dat de entrepreneur niet om hen heen kan. 
Maar relatief gezien hebben ze nu wel erg 
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veel in te brengen. De entrepreneur op de 
ene plek is het commissielid op de andere 
plek. De collectie van een gemiddeld Ne
derlands bedrijf onderscheidt zich amper 
van wat er hangt in het Stedelijk Museum, 
want de adviseur van het bedrijf is de di
recteur van het museum. Als een bedrijf 
trots zijn Armando's laat zien, dan weet jij 
wie dat heeft bedacht: Rudi Fuchs. Het is 
geen complot, zo werkt het gewoon.' 

Hoe werkt dat dan? 
Verduyn Lunel: 'Het entrepreneurschap is 
een vak geworden. De kunstsector is ge
professionaliseerd. De generatie kunstma
nagers die nu met pensioen gaat was meer 
betrokken bij de kunst, zij waren bezig 
voorwaarden te creëren opdat er een in
teressant artistiek proces kon plaatsvin
den. Tegenwoordig zie je de kunstma
nagers zich aansluiten bij het snelle succes, 
precies zoals beleid en politiek dat wil. Het 
is nog niet gelukt om alles te festivaliseren, 
maar als je het gemiddelde gemeenteraads
of provinciale statenlid hoort- bij Tweede 
Kamerleden is dat wat minder - dan is het 
festival het summum van kunstbeleid. Het 
gaat om vlagvertoon en uitstraling voor 
een gemeente of provincie. 
Even terug naar de macht van de directeu
ren. Tegenwoordig kan iedere individuele 
maker publieke aandacht veroveren, de 
nieuwe mediatechnologie maakt dat moge
lijk. De behoefte aan ordening neemt daar
door toe. Er zijn in de wereld honderddui
zenden beeldend kunstenaars en dan heb 
je Fuchsen nodig om te zeggen: "die breng 
ik wel en die niet".' 

Dan krijg je clubjes internationale heren die on
derling voor het seizoen de top drie in Europa 
gaan bepalen. Dat soort mensen nemen toch 
geen enkele verantwoordelijkheid meer voor de 
ontwikkeling van een oeuvre of een beweging, 
laat staan dat ze het publiek toegang verschaf
fen tot minder voor de hand liggende zaken? 

Verduyn Lunel: 'In tegenstelling tot de ou
derwetse kunstmanagers zijn er nu veel 
grutters. Die kunnen goed verkopen, of het 
nu computers, schoenen of kunst is. Dat 
soort mensen zullen zich minder gauw ont
trekken aan mechanismen die ze overigens 
niet zelf bedacht hebben: de mode en 
trends die met een hele hoge circulatie 
voorbij komen. Je moet je ook afvragen of 
je binnen de huidige constellatie van hen 
mag verwachten dat ze verantwoordelijk
heid nemen voor de lange termijn. Je krijgt 
het moeilijk als entrepreneur wanneer je 
niet met een trend wilt meegaan. Anderen 
zullen de handel voor je neus wegpikken. 
Het is net als duikbootleverancies: 'Als ik 
het niet doe, doet een ander het wel'. 

Kun je in dit krachtenspel het publiek meer in
vloed in het aanbod van kunst geven? 

Verduyn Lunel: 'Nederlanders geven aan 
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·~ schoonhet 

Mieke 

Heldere ogen heeft ze. Een coupe à la Mireille Matthieu 

avant-la-lettre. Je kunt zo door haar porseleinen huid heen 

kijken. Ze heeft een meisjesmond met een verwijzing naar 

vrouw. Niet gulzig. Humor ligt op haar lippen. Haar hals en 

schouders staan er nog op. Een hals als een bloemsteel. Het 

is een zwart-witfoto waarop ze je aankijkt met donkere, ver

wonderende lichtspottende ogen. Vooral haar ogen en lip

pen die een glimlach onderdrukken houden je aandacht vast. 

Ze belooft alles en niets. Ze is nergens aan gebonden. Ze wil 

wel alles weten. Ze verwacht redelijkheid en ook de hele we

reld. Ik weet niet hoe lang ze is. Dat vul ik in. Ik pas haar aan 

'D~ ~elf, die, fuut:Jm ~ OIU futi> Of"~ j~ pl-ek. 
Z~ luut:Jm on.der db~~ mijn_, uweden s~' 
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bij mijn eigen lengte. Zij heeft vast hele fijne vingers, mooie 

handen, kleine voeten en hapklare borsten. Ze is absoluut 

maagd want dat wil ik. Ze belooft me trouw en common sense. 

Gezond is ze en wil veel kinderen. Ze houdt van kinderen en 

vertelt ze sprookjes met gouden randen, zingt zuiver wiege

liedjes voor alle baby's die haar voor de voeten lopen. Als oe

fening voor later. Ze heet Mieke Blatter en ze is dood. Ge

storven aan een longziekte zomaar. Nu staat ze op deze foto 

Ik viltd he:t uwol, ais er Z/JJUverdaUterUcj u wzut:t ik jut1: fut 
uwol, wzut:t ik~~ OfWv elf, fMbriL !dj km elf, lk kf"ijj er ~ 
Y/Ulf jefod kf"ijj ~mij buik. 
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en is van een dodelijke schoonheid. Ik weet dat ze in het wit 

begraven is en dat alle leerlingen van haar school ook in het 

wit waren. Ik was er niet bij want ze zat op een meisjes

school. 

Haar foto pikte ik uit de agenda van mijn zus. Elk vrij mo

ment kijk ik ernaar. Het is een glanzende foto waarin zelfs de 

adertjes in haar ogen te volgen zijn. Je ziet geen achtergrond. 

Een week later op Vaersenbaai zie ik haar zusje Michelle. 

Niets is dood aan haar. Ze zwemt gewoon, ze duikt zonder 

angst van het vlot. Ik vergelijk haar met de foto. Hetzelfde 

haar, dezelfde mond, alleen nog in knop. Als ze haar armen 

vooruit strekt om te duiken zie ik dezelfde vingers wijzen 

naar het water. Dat weet ik zeker. Ze voelt me kijken. Ik doe 

alsof ik lees in Gone with the Wind en kijk naar de foto van 

Mieke. Ik kijk weer naar Michelle. Ze lacht. Zou dat dezelfde 

lach zijn? Als ze me weer voelt kijken wordt ze onrustig. Ze 

zwemt achter het vlot zodat ik haar niet kan zien. Ik lees 

door. Ze kijkt om de hoek van het vlot naar mij en ik kijk haar 

aan. Ze spuugt water alsof ze .... Behoedzaam zwemt ze naar 

de kant, verliest me geen moment uit het oog. Ik moet haar 

aankijken. Als ze uit het water komt kijkt ze me verschrikt 

aan. Ik zie die lichtverwonderende spottende ogen. Dezelfde 

porseleinen huid. Ze loopt schichtig langs me heen naar de 

badhokjes om zich te verkleden. Ik loop mee. Ik kan er niets 

aan doen. Ze is bang, ze rent naar binnen. Ik zit en wacht. 

Als ze naar buiten komt en me ziet zitten, zet ze het op een 

rennen. Ik wil nog roepen .... Ze verliest iets. Ik roep 'hé, je 

verliest iets'. Ze rent nog harder weg. Ik loop naar dat iets 

toe. Het is haar rode bikini. Ik houd het vast, ruik er aan. Dit 

is niet Mieke, dit is Michelle. Maar toch. Het ruikt heilig. Ik 

loop de heuvel op, ga zitten en hou in mijn ene hand de rode 

bikini en in de andere hand de foto. Ik besluit te blijven 

wachten tot ze terugkomt. Ik denk dat als ik beide zaken 

goed vasthoud Mieke terugkomt en weet dat ik hier wacht. 

Ik wacht. 

Norman de Palm 
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kunst en cultuur een veelvoud uit van wat 
de overheid daarin investeert. Het kun

stenbudget bedraagt 500 miljoen, dat is 
dertig gulden per Nederlander.' 

Dus iedereen die vier boeken koopt per jaar 
geeft twee keer zoveel uit aan kunst als de over
heid. 
Verduyn Lunel: 'Het ministerie van Finan

ciën stelde een paar jaar geleden voor die 
dertig gulden contant uit te betalen, zodat 
burgers het zelf konden besteden. Dat was 
een oprisping in het kader van een subsi
die-evaluatie. Het is een gedachte vanuit 
het idee dat de overheid de kunstsector 
organiseert ten behoeve van het publiek. 
Het is het ultieme publieksdenken. Maar je 
kunt deze redenering natuurlijk ook om
draaien. Als ik met mijn privé-bestedingen 
al zoveel meer invloed kan uitoefenen dan 
de overheid, dan heeft het publiek al heel 
veel te vertellen. De markt is een optie, 
maar het merendeel van wat de markt 
voortbrengt is artistiek niet interessant. 
Als publiek heb ik invloed, ik kan wegblij
ven. Maar of dat nu meteen betekent dat ik 
vind dat zoiets geen recht van bestaan 
heeft, blijft de vraag. Het lijkt alsof Van der 
Ploeg niet kan velen dat de uitkomsten van 
de markt soms heel bedroevend zijn.' 

Ben je tegen het marktdenken binnen de kunst? 
Verduyn Lunel: 'Nee. Er is allang een ont
wikkeling gaande om markttechnieken toe 
te passen in de kunst. Van der Ploeg moet 
niet doen alsof hij dat nu ineens allemaal 
zelf verzonnen heeft. Met stimuleringspre
mies zou hij de professionalisering op het 

gebied van marketing en P.R. kunnen ver
snellen. Maar het punt blijft dat we bij 
kunstbeleid praten over dat deel van de 
kunst dat niet door de markt gefinancierd 
kan worden en dat we toch de moeite 
waard vinden. Wij maken met z'n allen de 
keuze dat Shakespeare's Hamlet op cd-rom 
of als hologram geen vervanging is voor het 
bijwonen van een uitvoering door een 
groot ensemble. Dergelijke instellingen 
kosten veel geld, zijn log en onflexibel, 
maar ze zijn noodzakelijk om bepaalde de
len van onze cultuur te behouden en ver
der te ontwikkelen.' 

Is het wel denkbaar dat een overheid kunst sub
sidieert zonder daar voorwaarden aan te ver
binden die haar autonomie aantasten? 

Verduyn Lunel: 'Natuurlijk. Dat is nu de si
tuatie. Van der Ploeg is bezig dat evenwicht 
te verstoren. Dat is het bedreigende van 
zijn beleid. De politiek heeft lang als een 
soort buffer gefunctioneerd tussen de bor
relpraat en de kunstsector. Er is een beeld 
ontstaan in de samenleving dat kunstenaars 
in een overgesubsidieerd luilekkerland le
ven. Politici van alle gezindten hadden tot 
nu toe de neiging om kunst niet aan het ge
sundes Volksemp(lnden over te laten. Als er 
maatschappelijke verontwaardiging ont

stond over bepaalde projecten, dan wer
den die door politici verdedigd als een ar
tistiek proces wat je niet op ieder incident 
moet afrekenen. Ik vind dat de kunstsector 
zich nader moet verklaren over wat in de 

ogen van de samenleving een verspilling is. 
Maar de politiek moet garant staan voor 

het feit dat kunst impopulaire inhoudelijke 
keuzes kan maken. 
De ambtenaren voorspelden al langer de 
ondergang van dat systeem: "de dijken 
houden het niet meer". Het vervelende is 
dat die ambtenaren nu gelijk krijgen door 
één benoeming: Riek van der Ploeg. Door 
hem vindt er een politisering plaats, met als 
inzet de vraag in hoeverre je je oor bij het 
publiek te luister moet leggen, zodat het 
niet meer vanzelfsprekend is dat links en 
rechts gezamenlijk een dijk optrekken voor 
de kunst.' 

Van der Ploeg beroept zich op een frisse wind en 
meer rechtvaardigheid in de verdeling van het 
budget. 

Verduyn Lunel: 'Van der Ploeg speelt op 
onderbuikgevoelens bij mensen. Natuurlijk 
zijn er manco's in het systeem: de illusie dat 
je weet wat kwaliteit is, de eenzijdig sa

mengestelde commissies, dat de kunstwe
reld teveel een inner circ/e wordt. Als je een 
relatieve autonomie aan de sector geeft 

loop je dat risico altijd. Het openbreken 
van dit soort dingen zou mijn zegen heb
ben. Maar hij verschuilt zich achter dit 
soort manco's. Aan de nadelen van het sys
teem is best wat te doen. Stel de advies
commissies anders samen, of organiseer 
tegencommissies. Maar in plaats van in te 
grijpen, bevestigt hij het beeld van de ver
wende kunstenaar. Dat is populisme.' 

Fronsien van der Puurs dramaturg en 

radromoker en tevens redacteur van de Helling 
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Een blik in de Vlaamse, Duitse, Engelse en Franse keuken 

leert dat er een paar opvallende overeenkomsten zijn. Les Grands Trovoux: Arche de lo 
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H oe verhoudt het Nederlandse cultuurbeleid zich tot dat 
van de haar omringende landen? Doen we het geheel 
anders of zijn er treffende overeenkomsten? Op grond 

van een beknopte beschrijving van de voornaamste thema's in En
geland, Nordrhein-Westfalen, Vlaanderen en Frankrijk kan in ie
der geval worden vastgesteld dat elk land zijn eigen traditie en pri
oriteiten kent. In het geval van Frankrijk hangt dat samen met een 
mecenaatstraditie die teruggaat naar de zestiende eeuw, voor 
Vlaanderen ligt het cultuurpolitieke begin bij de ontwikkeling van 
een federatieve staat in het laatste kwart van deze eeuw. In Enge
land hebben de jaren tachtig van de regering Thatcher blijvende 
sporen achtergelaten, in Nordrhein-Westfalen kent de deelstaat
regering traditiegetrouw een belangrijke rol toe aan de gemeen
ten. Ondanks deze verschillen in traditie en geschiedenis laat zich 
evenwel een aantal constanten afleiden die in deze vier landen en 
in Nederland de cultuurpolitieke actualiteit bepaalt. Het gaat om 
tendensen, niet meer dan dat. In de eerste plaats is dat de veran
derde opvatting over taak en positie van de centrale overheid. 
Deze ontwikkeling ziet zich onder meer weerspiegeld in een pro
ces van decentralisatie. Aan het eind van de jaren negentig is de 
rijksoverheid -zo men wil: de staat- niet langer de eerst en enig 
verantwoordelijke voor het kunst- en cultuurbeleid. Steden en re
gio's spelen een prominente rol maar ook (semi)publieke instellin
gen. In de Nederlandse situatie wordt dat laatste geïllustreerd 
door het groeiend belang en de toename van de cultuurfondsen 
die met de uitvoering van aspecten het kunstbeleid zijn belast. Een 
en ander wil niet zeggen dat de staat zich geheel uit het cultuur
politieke domein heeft teruggetrokken. Van een werkelijk terug
tredende overheid die alleen maar volgt, is geen sprake. De essen
tie lijkt te zijn dat de centrale overheid haar taak primair ziet als 
sturend en zich minder gelegen laat liggen aan de uitvoering van 

beleid. Behoudens directe bemoeienis met kunstinstellingen van 
(inter)nationale importantie kan de rijksoverheid zich steeds beter 
vinden in haar rol van regisseur van het beleid. Dat vindt zijn oor
zaak in een ontwikkeling die daar nauw mee samenhangt. De rijks
overheid is niet langer de voornaamste financier van kunst- en 
cultuur. Ook op dat punt krijgen de lagere overheden (en de 
fondsen) een steeds belangrijker rol. In de Nederlandse situatie 
zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidsla
gen vastgelegd in cultuurconvenanten. Het betreft afspraken tus
sen de rijksoverheid, de drie grote steden en een aantal regio's. 
Een andere kenmerkende ontwikkeling is de toenemende beteke
nis van de publiek-private financiering in de cultuursector. De idee 
dat kunstinstellingen hun inkomsten uitsluitend uit overheidssubsi
die generen, is inmiddels door de feiten achterhaald. In Engeland is 
dat het meest tastbaar, de inkomsten uit de National Lottery zijn 
in korte tijd geworden tot de ruggengraat van de cultuurfinancie
ring. Dat heeft daar geleid tot een substantiële vermindering van 
de overheidsuitgaven voor cultuur. De andere landen, inclusief 
Nederland, laten naast het toenemend belang van de publiek-pri
vate financiering juist een verhoging van de cultuurbudgetten zien. 
Een derde beleidsissue dat Nederland met haar buren bindt, is de 
toegankelijkheid van cultuur. Cultuurspreiding staat in alle natio
nale varianten hoog op de politieke agenda. Het heeft er alle 
schijn van dat deze revitalisering van de cultuurspreiding, met 
daaraan gekoppelde ideeën over culturele diversiteit, publieksver
breding en de rol van de nieuwe media, van staatssecretaris Van 
der Ploeg in een internationale context meer behelst dan de parti
culiere opvattingen van een Nederlandse sociaal-democraat. 

Hans van Duiken 
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De auteurs ZIJn allen verbonden aan de Boekman
stichting 1n Amsterdam, een instelling die zich 

bez1ghoudt met onderzoek op het terre1n van het 

kunst- en cultuurbeleid 

Engeland: de zegeningen van de National Lottery 

D e verantwoordelijkheid voor de kunsten in Engeland bij 
het ministerie van Cultuur, Media en Sport, maar ken
merkend voor de Britse cultuurpolitiek is de hoge mate 

van decentralisatie: het zogenaamde arm's length principle en, nauw 
daarmee verbonden, de dominante rol van de QUANGO'S (quasi 
autonome niet-gouvernementele organisaties). Alleen een aantal 
rijksmusea en de British Libary worden rechtstreeks gefinancierd 
door de rijksoverheid. De drie nationale cultuurraden (the Arts 
Councils of England, Wales en Nothem lreland) en een aantal secto
rale instellingen ( Commission for Museums and Galleries en het 
British Film lnstitute) hebben een budgettaire bevoegdheid en zijn 
eerst verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en deels voor 
de toewijzing van subsidiegelden op de diverse beleidsterreinen. 
Ter vergelijking: in Nederland heeft de Raad voor Cultuur uitslui
tend een adviesfunctie. De nationale cultuurraden en de sectorale 
instituten in Groot Brittannië voorzien ook in de financiering van 
de Regionol Arts Boards, die op hun beurt weer verantwoordelijk 
Iijn voor de subsidietoewijzing van individuele en vaak kleinschali
ge projecten. De nationale Arts Councils concentreren zich op de 
financiering van kunstinstellingen van nationale importantie. In 
Groot Brittannië heeft de rijksoverheid dus geen rechtstreekse in
vloed op de verstrekking en toewijzing van subsidies. In tegenstel
ling tot Nederland zijn de criteria voor toewijzing van subsidies 
niet uitsluitend gerelateerd aan de artistieke kwaliteit en diversi
teit. De kwaliteit van management van de betreffende instelling en 

het vermogen om andere financieringsbronnen te mobiliseren bij
voorbeeld, spelen bij de definitieve subsidietoewijzing een belang
rijke rol. Van bijzonder belang zijn verder factoren als publieksbe
reik en de lokale, regionale of nationale betekenis van het pro
duct. 

Vergeleken met een aantal omringende landen besteedt Groot 
Brittannië per hoofd van de bevolking relatief weinig overheids
geld aan kunst en cultuur. Voor de periode 1992-1994 ging het om 
een bedrag van ongeveer 50 gulden per hoofd van de bevolking, 
terwijl Nederland en Duitsland respectievelijk 90 en 145 gulden 
aan kunst spendeerden. Er bestaan geen aanwijzingen dat dit beeld 
zich in de toekomst zal wijzigen. In de periode 1992-1994 werd 
het budget van de British Arts Council zelfs gekort met 17.5 pro
cent. Subsidie speelt voor het kunstklimaat in Groot Brittannië een 
minder prominente rol dan in Nederland. De inkomsten uit ex
terne financiering liggen hoger dan de bedragen die afkomstig zijn 
van (in)directe subsidiëring. Naast sponsoring zijn de inkomsten 
uit de National Lottery voor de kunstensector van bijzondere be
tekenis. De National Lottery werd in 1994 geïntroduceerd en wint 
nog steeds aan belang. Dat geldt overigens niet uitsluitend voor de 
kunsten, ook de sectoren sport, welzijn en cultureel erfgoed pro
fiteren daarvan. In de periode 1996-1997 werd door de National 
Lottery een bedrag van 363.3 miljoen pond (meer dan een miljard 
gulden) gegenereerd. Het toenemend belang van de National Lot
tery illustreert een meer algemene teneur. De laatste tien jaar 
heeft zich een Groot Brittannië een publiek-private sector ont
wikkeld die nog steeds aan betekenis wint. De kunstensector is 
daarvan onderdeel. Het gaat om een combinatie van private en pu
blieke financiering. De centrale overheid beperkt zich in hoofd
zaak tot de in standhouding en het verbeteren van de infrastruc
tuur, voor artistiek inhoudelijke zaken neemt het belang van de fi
nanciering buiten het overheidsdomein nog steeds toe. 

Cathy Brickwood 

Nordrhein-Westfolen: overheid op afstand 

D e deelstaat Nordrhein-Westfalen en Nederland zijn pre
cies even groot en hebben allebei rond de zeventien mil
joen inwoners. Ze steken allebei veel energie in kunst en 

cultuur, maar het grote verschil tussen beide is dat het openbare 
bestuur in Nordrhein-Westfalen veel meer is gedecentraliseerd. 
De Duitse deelstaat heeft minder en waarschijnlijk daardoor be
stuurlijk weerbaardere gemeenten. 

pelorganisaties en overheidsfunctionarissen in gezamenlijk overleg 
naar oplossingen voor actuele problemen in de cultuur. De gesub
sidieerde instellingen worden ook meer vooraf betrokken bij de for
mulering van cultuurpolitieke doelstellingen. Deze overlegstructuur 
is duidelijk afgestemd op een situatie waarin de macht over meer 
partijen is verdeeld. De prijs daarvan is een overmaat aan regelzucht 
en bureaucratie. 

De decentralisatie in Nordrhein-Westfalen wordt weerspiegeld in 
de openbare middelen die voor cultuur beschikbaar zijn. De deel
staatsregering draagt IS procent van de totale overheidsuitgaven 
aan cultuur bij. De overige 85 procent komt van de gemeenten. In 
Nederland is die verhouding 33 procent rijksoverheid, 66 procent 
gemeenten. In Nordrhein-Westfalen spelen de gemeenten en ste
den in vergelijking met Nederland dus een aanzienlijk grotere rol. 
Het beleid van de deelstaatregering is aanvullend. Om de samen
werking in regionaal verband te bevorderen beperkt zij zich tot fi
nanciële impulsen. In Nederland is de rijksoverheid een sterker stu
rende kracht, temeer omdat het door het stelsel van cultuurcon
venanten (contracten van het rijk met de grote steden en provin
cies) in principe meer mogelijkheden heeft gekregen om het totale 
overzicht op het beleid te behouden. In Nordrhein-Westfalen staat 
de overheid op afstand: een netwerker en een stimulerende ge
sprekspartner. In Nordrhein-Westfalen zoeken de culturele koe-

Het Nederlands cultuurbestel wordt professioneel bestuurd door 
managers die zich zelfstandig gedragen en kwaliteit de ruimte geven. 
In Nordrhein-Westfalen daarentegen is sprake van een relatief ster
ke aansturing van de culturele sector door het (lokale) politieke be
stuur en van een grotere gevoeligheid voor cultuurpolitieke ver
antwoordelijkheden bij instellingen en ambtenaren. Staatssecretaris 
Van der Ploeg zou met zijn diversiteitsbeleid daarom in Nordrhein
Westfalen meer kans maken, behalve dan dat hij de macht van de 
steden op zijn weg zou kunnen vinden. Of het decentrale sy>teem 
voor Nederland aanbevelenswaardig is, daarover is het goed twis
ten. In ieder gevallijkt in Nordrhein-Westfalen geen kans te bestaan 
op de potsierlijke besluitvorming rond de vestigingsplaats voor een 
instituut voor de beeldcultuur waarvan wij nu in Nederland getuige 
zijn. 

Cas Smithuijsen 
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·~ schoonhet 

Ki c I< 
Wat is schoonheid? Een heer met een sik en een snor? Een 

dame met een scheve neus en een wrat op de wang? Ik weet 

niet of schoonheid in het oog van de waarnemer ligt. Helaas 

gaat het bij schoonheid te vaak om de grootste gemene deler. 

Psychologisch onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat studen

ten uit honderd foto's van dames meestal dezelfde vijf aan

wijzen als de mooiste. Interessant is dat vrijwel altijd drie ge

manipuleerde foto's- gewogen gemiddelden van de andere 

97 -worden gekozen. Mooie mensen zien er dus gestroom

lijnd uit (en blijken vervolgens meer te verdienen). 

De succesvolle fotografe Inez van Lamsweerde en videokun-

'De- Eijfeftoruv irv Parijr otpdb video. TiU<.Nv uv KUU<..i;a, IJ()itd 
ik ;w U<.Oo0 ik IJ()eidb da:t irv Uf.iji'V buik. TiUf.O!'V uv KUU<..i;a, 

~ "1 Uf.4(if lw.ddetv 3~ piji'V.' 
LATIFAH, 6 JAAR. 

stenaar Mischa Klein gebruiken smoothing van beelden en 

mensen en tarten daarmee het gangbare begrip van schoon

heid. Voor de kunsten en wetenschappen heeft schoonheid 

veel minder te maken met commerciële waarden en de 

grootste gemene deler. Veel meer met karakter en met beklij

vende, bijzondere ontroering, verwondering en verrassing. 

!Ie viltd db lwrirw!'V Uf.OO~, W1JJ1i: db wo!iwu zij'I'V ~ irv 

~ldeuruv, paar> roUtS, 3ed, onutj'e-, rood, da:t Jeeft f11_C, 

~ rwtij 3e-IJ()el Wat ik oolc Uf.OO~ viltd u~ rciUiderij dAt 
bijltfo liei: otp ~foto !ij let. 

R.UFU~ 8 JAAR. 

Kinderen hebben de gaven van verwondering en verrassing 

nog niet verloren. Ik houd van volwassenen, vaak creatieve 

kunstenaars en wetenschappers, die opleven door ontroe

ring, nieuwsgierigheid, verrassing en verwondering. 

Dat 'a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat' iets te maken 

heeft met de zijden van een rechthoekige driehoek en met de 

stelling van Pythagoras, herinneren we ons wel. De kick van 

het voor de eerste keer begrijpen van deze stelling, aan de 

hand van het plakken van een vierkant en vier driehoeken, 

vergeet ik nooit. Tranen sprongen in mijn ogen toen een 

maffe Britse hoogleraar een daverend applaus van schoolkin

deren oogstte met de schoonheid van zijn bewijs dat wortel 

twee een irrationeel getal is. Wiskundigen kicken bij het be

wijs dat een touwtje de maximale oppervlakte omsluit als het 

in een cirkel wordt gelegd. Schoonheid tref je overal in de 

natuur aan, denk aan de rol van Fibonacci-getallen en de gul

den snede in de groei van slakkenhuizen en het aantal 

bloemblaadjes. De natuur is een ode aan de schoonheid van 

wiskunde. Wetenschappers vinden wiskunde niet uit, maar 

struikelen erover wanneer ze er voor openstaan. 

Bij de ervaring van een toneelstuk, opera of dansvoorstelling 

is vaak ook sprake van ontroering en verrassing. Natuurlijk 

vergt het soms tijd en moeite om schoonheid te (kunnen) 

waarderen. Niet elk individu zal worden geraakt, want het 

gaat meestal om een zeer persoonlijke ervaring. Kunst is de 

optelsom van individuele kicks van schoonheid, ontroering 

en verrassing. Het gaat niet om de snelle kick van vermaak, 

maar om de blijvende kick van schoonheid. Daardoor leveren 

kunstenaars en wetenschappers de geest van het leven. Big 

Brather is een fantastisch programma, omdat televisie voor 

het eerst sinds lange tijd weer een gedeelde ervaring van een 

massaal publiek is. Dat is het verschil met de kunsten en we

tenschappen, welke niet per se door iedereen tegelijkertijd 

ervaren zullen worden. 

Riek van der Ploeg 
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Vlaanderen: verzuiling 

8 elgië is een federatieve staat met drie gewesten - Vlaan
deren, Wallonië en Brussel - met vooral bevoegdheden 
op economisch vlak, en drie gemeenschappen: de Vlaam

se, Waalse en Duitstalige Gemeenschap, met bevoegdheden op het 
terrein van cultuur, welzijn en onderwijs. Deze culturele autono
mie is gegroeid sinds 1970, desondanks zijn er nog steeds nationa
le instellingen zoals het Nationaal Orkest van België, het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel en de nationale opera De Munt, die on
der de jurisdictie vallen van een nationale minister en om die re
den op federaal niveau worden gesubsidieerd. Daarnaast is de fe
derale overheid verantwoordelijk voor allerlei sociale, economi
sche en juridische aspecten van het cultuurbeleid, bij voorbeeld het 
sociaal statuut van de kunstenaar, het auteursrecht en de vaste 
boekenprijs. 
Vlaanderen kent van oorsprong een uitgebreid conglomeraat van 
vooral confessionele en in mindere mate socialistische en vrijzin
nige verenigingen. Om discriminatie van de niet-confessionele min
derheden uit te sluiten werd in 1973 het zogenaamde Cultuurpact 
aanvaard. Deze overeenkomst is nog steeds van kracht en regelt 
dat de instellingen van verschillende signatuur betrokken moeten 
worden bij de voorbereiding en uitvoering van het Vlaamse cul
tuurbeleid. Op grond van het principe van evenredige afspiegeling 
zijn de verzuilde organisaties betrokken bij het beheer van open
bare instellingen, zoals de BRTN, openbare bibliotheken en cultu
rele centra. 

verenigen grootheden: welzijnsbeleid en kunstbeleid. De christen
democraat Luc Martens kwam in 1995 met een algemene beleids
brief voor de beleidsterreinen cultuur, welzijn en gezin, en in 1996 
met aparte beleidsbrieven voor letteren, musea en muziek, waar
in hij bij voortduring de maatschappelijke functie van cultuur be
nadrukte. Cultuur was voor hem 'een instrument om door het le
ven geslagen wonden te helen'. In dit welzijnsperspectief kreeg de 
cultuurspreiding een prominente plaats, in de vorm van geografi
sche spreiding van voorzieningen en bevordering van samenwer
king tussen de verzuilde kunstinstellingen. Andere beleidsprioritei
ten waren het stimuleren van kwaliteit en pluriformiteit, en sinds 
kort is daar het concept 'vernieuwing' aan toegevoegd. In de pe
riode-Martens is de subsidie voor kunsten met 30,4 procent ge
stegen. De cultuurminister wordt bij de beoordeling van subsidie
aanvragen bijgestaan door adviesraden. Het gaat om een overkoe
pelende Raad voor Cultuur met daaronder een Raad voor de Kun
sten en een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding (bi
bliotheken, culturele centra, amateurkunst). De uiteindelijke be
slissing ligt bij de minister. 
De verkiezingen van juni 1999 zorgden voor een politieke aard
verschuiving. Cultuur kwam in handen van Bert Anciaux van de ge
matigd Vlaams nationalistische Volksunie. Over zijn beleid valt nog 
weinig te zeggen, behalve dan dat hij zich in de pers heeft opge
worpen als bestrijder van de verzuiling. 

Het Vlaamse cultuurbeleid lijkt een optelsom van twee moeilijk te lneke van Hamersveld 

Frankrijk: de erfenis van Jack Lang 

I 
n Frankrijk speelt de staat van oudsher een centrale rol in de 
cultuurpolitiek. Dit vindt zijn oorsprong in een koninklijk me
cenaat dat terug gaat naar de zestiende eeuw. De Comedie 

Française en het Musee du Louvre zijn daarvan de levende getuigen. 
In dezelfde traditie past het Centre Pompidou dat in 1977 door de 
toenmalige president Georges Pompidou in Parijs is neergezet. 
Het tastbare bewijs van het eigentijdse staatsmecenaat ligt verder 
in de Grands Travaux- Arche de La Defense, Opera Bastille, Grand 
Louvre, Bibliotheque Nationale- die de socialistische president Mit
terand tijdens zijn ambtsperiode heeft gerealiseerd. Staat en staats
hoofd spelen in Frankrijk nog steeds een belangrijke rol op het ge
bied van de cultuur. De tegenstelling met Nederland is in dit op
zicht groot. Ronald de Leeuw, directeur van het Rijksmuseum, he
kelt het gebrek aan allure van de Nederlandse cultuurpolitiek en 
ziet de oorzaak mede in het ontbreken van gezichtbepalende cul
tuurministers als Andre Malraux of Jack Lang. De schrijver Andre 
Malraux werd in 1959 de eerste Franse minister van Cultuur. Zijn 
beleid concentreerde zich op het stimuleren van de productie van 
contemporaine kunst en op een meer democratische spreiding van 
cultuurgoederen, met name theater, muziek en cultureel erfgoed. 
Zijn opvolger Jacques Duhamel stelde in het begin van de jaren ze
ventig het Fonds d'lntervention Culture/ in voor de financiering van 
innoverende cultuurprojecten. Daarnaast introduceerde hij een 
percentageregeling voor de toepassing van kunst bij openbare ge
bouwen. 
Malraux en Duhamel bepalen tot het eind van de jaren zeventig het 
cultuurpolitieke gezicht van Frankrijk. Dat verandert in 1981 als de 
socialist Jack Lang minister van Cultuur wordt onder president Mit
terand en dat blijft, met een korte onderbreking, tot 1993. Direct na 
Lang's aantreden wordt het budget voor cultuur verdubbeld. Tijdens 
zijn ambtsperiode worden de Grand Travaux uitgevoerd. Lang legt het 
accent verder op vernieuwing, en in het kader van een culturele de
mocratie zoekt hij aansluiting bij de markt en de cultuurindustrie. De 
Franse kunstwereld zal zich in tweede helft van de jaren negentig 
steeds kritischer uitlaten over de resultaten van het cultuurbeleid 

van Lang. Met name op het terrein van beeldende kunst zou zijn be
leid hebben geresulteerd in een tweedeling in de kunstwereld. Een 
kleine groep kunstenaars wordt gevraagd voor grote manifestaties, 
bezit centrale posities in het kunstonderwijs en is betrokken bij het 
kunstbeleid van lokale en regionale overheden. Deze kunstenaars 
bestaan bij de gratie van overheidssubsidies en zijn nauwelijks werk
zaam voor de markt. Hier ligt een parallel met de Nederlandse situ
atie in de beeldende kunstwereld die zich ook kenmerkt door ver
schillende afgebakende circuits: een segment waar overheidssubsi
die dominant is en een circuit waar de markt de toon aangeeft. 
In het begin van de jaren tachtig maakt Lang een start met de de
centralisatie van het cultuurbeleid die voor de ontwikkeling van het 
Franse cultuurbeleid bepalend is geweest. Er worden in heel Frank
rijk departementale directies ingesteld die de beschikking krijgen 
over aanzienlijke budgetten. Dat zie je terug in de begroting. In 1993 
wordt in totaal 73.9 miljard Franse francs aan cultuur gespendeerd 
(ongeveer 3 procent van de nationale begroting), waarvan veertig 
miljard francs door de gemeenten. Ondanks de decentralisatie blijft 
de invloed van de centrale overheid groot. Met name ten aanzien van 
het cultureel erfgoed, spreiding van de podiumkunsten, de culturele 
en artistieke vorming en opleiding vervult de rijksoverheid een stu
rende rol. 
Met ingang van 1999 gaat de cultuurbegroting wederom aanmerke
lijk omhoog. Er wordt een half miljard francs extra uitgetrokken voor 
nieuwe initiatieven. Met het aantreden van de socialist Chaterine T r
autman als minister van Cultuur verschuiven een aantal accenten. 
Democratisering en het stimuleren van een bredere toegankelijkheid 
van cultuur worden belangrijk. Het cultureel erfgoed en de podium
kunsten zijn (nog steeds) speerpunten in het beleid, aandacht voor 
culturele diversiteit en voor nieuwe media zijn de nieuwe elemen
ten. De parallel met de uitgangspunten van de Nederlandse staats
secretaris voor Cultuur- publieksverbreding en culturele diversiteit 
- is zichtbaar. 

Truus Gubbels 
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ENGAGEMENT 

Het E.INDE. van de HE.LD 

De ideologie is verdwenen en daarmee de 
utopie. In de hedendaagse beeldende kunst 
gaat het vooral over gebeurtenissen die deel 
uitmaken van het dagelijks leven. Heeft de 
kunstenaar nog iets te vertellen, is er een vorm 
van engagement en hoe ziet dat er dan uit? 
Deze herfst vond hierover een debat plaats in 
Zaal de Unie, het debatpodium van de 
Rotterdamse kunststichting, onder de titel 
'Een kwestie van smaak'. Op deze pagina's een 
verkorte weergave van dat gesprek, dat onder 
leiding stond van kunstcriticus Michaël 
Zeeman. Een van zijn gesprekpartners is 
beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk, en 
zij maakt iets wat je een 'proces' zou kunnen 
noemen: haar werk is onderdeel van een 
openbare ruimte en ontstaat in confrontatie 
met de gebruikers van die ruimte; ze was 
recent in het nieuws vanwege haar project 
'Hotel New York', een als hotelkamer ingericht 
atelier waar mensen ook werkelijk de nacht 
konden doorbrengen. De overige gasten zijn 
de Pools-Joods-Nederlandse kunstenaar Ania 
Bien, onder meer bekend van haar installatie 
'Home'; Carel Blotkamp, hoogleraar 
kunsthistorie aan de Vrije Universiteit en 
kunstenaar; en Anna Til roe, kunstcriticus 
voor onder andere NRC Handelsblad. 

Michaël Zeeman: 'In NRC Handelsblad 

stond een essay van Anna Tilroe over een 
reeks tentoonstellingen in Berlijn die iets 

willen beweren over de Duitse kunst in 

20ste eeuw. Dat stuk begint met verwij
zingen naar de schrijver Peter Handke en 

de schilder Anselm Kiefer. Anna, het was 

vast niet toevallig dat je met deze krachti

ge symbolen van geëngageerde kunst be

gon? 
Anna Ti/roe: 'Nee. Zij vormen het afscheid 

van de kunstenaar als held. De kunstenaar 

van nu is geen held meer, hij stelt zich zo 
niet meer op en als hij dat wel deed zou 

dat ook niet geapprecieerd worden.' 

Zeeman: 'Waar was de kunstenaar held 

van?' 
Ti/roe: 'Held van zijn missie. Kiefer heeft 

een missie, hij becommentarieerd de Duit-

se geschiedenis. De term missie is overi

gens ook achterhaald.' 
Zeeman: 'Wanneer is de held verdwenen?' 

Ti/roe: 'Met mijn generatie. Sinds '1968' is 

de idee van autoriteit ondermijnt en daar

mee is ook de held van leem geworden. 

Niemand gelooft meer in toonaangevende 

figuren. Niemand gelooft meer in de uto

pie. Dat is zowel tragisch als een opluch

ting. Een opluchting omdat de utopie tot 
vreselijke dingen heeft geleid. Ik heb geen 

heimwee, bovendien het overkomt deze 

tijd, wat kan je er aan doen? Maar er valt 

wel iets weg: het streven ... Waar identifi

ceer je nog mee? Wat gaat je nog aan?' 
Zeeman: 'Er is dat beroemde schilderij van 
Kiefer: 'Deutschlands Geisteshelden', het 

beeld van een lege zolder, de helden zijn 

verdwenen. Wat is er wel?' 
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'Hotel New York". Jeonne van Heeswuk 

Ti/roe: 'De kleine verhalen, zoals dat heet in 

het jargon. Het is niet voor niks dat vrou

wen in groten getale in de kunst doorge

drongen zijn. Vrouwen zijn gerepresen

teerd in de kunst met dingen die over hen 
zelf gaan, dat is begonnen met het eigen li

chaam, en dat heeft zich uitgebreid naar 

vragen over het begrip identiteit. Nu zie je 

dat vrouwen zich met het dagelijks leven 

bezighouden, in projecten die Home heten 

of een hotelkamer zijn. Dat zou ik de klei

ne verhalen willen noemen, daar zitten 

geen gedachtes achter die wereldhervor

mend willen zijn.' 
Zeeman: 'Hebben vrouwen die omslag be

werkstelligd?' 
Ti/roe: 'Nee, ze hebben het weten te ge

bruiken en beïnvloed. De held van nu heeh 

een jurk aan en is een anti-held. In ieder ge-



val een totaal ander heldendom.' 

Als in toenemende mate de 

positie van 
Zeeman: 'De ambities en pretenties zijn 
verdwenen, wat hou je over en wat komt 
er voor in de plaats?' 
Ti/roe: 'Eerst een kanttekening. De kunste
naars die hier aan tafel zitten, vertegen
woordigen maar een gedeelte van de 
kunst, zij maken een 'sociaal' soort kunst. 
Veel van die sociale kunst kent een enga
gement om het engagement. Het heeft 
geen brede visie waardoor je begrijpt 
waarmee die kunstenaar geëngageerd is. 
Voor mij is de betekenis van een kunst
werk dat het een opening geeft. De wer
kelijkheid is een massief blok, kunst pro
beert daar iets over te zeggen, of je er in 
kunt, of achter of door.' 
Zeeman: 'De kunst maakt ruimte. Soms let
terlijk, de staatssecretaris wil dat we op 
Schiphol naar Van Goghs kunnen kijken. 
Waar bevindt die ruimte zich waar kunst 
ons confronteert?' 
Ti/roe: 'In het museum. Op Schiphol ben je 
met iets anders bezig. Het museum is nog 
steeds de autonome zone.' 
Zeeman: 'Dat betekent dus dat die ruimte
scheppende kracht van kunst, plaatsbe
paald blijft? 
Ti/roe: 'Het kan niet anders. Jeanne van 
Heeswijk stelt zich op als een kunstenaar 
die geen kunst wil maken. Maar zij wordt 
gezien bij de gratie van het feit dat ze als 
kunstenaar bekend staat. Dat aspect van 
kunstenaar heeft iets magisch, ik zou bijna 
zeggen iets heiligs, maar dat is teveel. Om 
het kunstenaarschap hangt iets van status 
en bijzonderheid. iets dat hoort bij de 
kunstwereld, daar komen mensen op af die 
kunst willen beleven.' 
Zeeman: 'Je bedoelt dat zodra Van Hees
wijk een alternatieve ruimte kiest, zij die 
daarmee onmiddellijk tot een "museum" 
maakt.' 
Ti/roe: 'Omdat zij dat werk gemaakt heeft 
en niet de bloemenman op de hoek. Dat 
maakt dat mensen met andere ogen willen 
kijken. Daarom zou je ook kunnen zeggen: 
niet het museum maar de kunstenaar is de 
autonome zone. Ik vraag me af hoelang dat 
nog blijft bestaan, als in toenemende mate 
de positie van kunstenaar-als-bijzonder-in
dividu uitgehold wordt - hoelang hebben 
we dan nog kunst?' 

ZAKDOEK 
Zeeman richt zich tot Jeanne van Heeswijk: 

'Wat is het idee achter jouw hotelkamer?' 
}eanne van Heeswijk: 'Ik kreeg een beurs 
voor een jaar in New York, op basis van 
mijn individueel kunstenaarschap. Maar dat 
bestaat helemaal niet omdat al mijn werk 
mede gemaakt is door anderen, het zijn co
auteurschappen. Daarom heb ik van mijn 
atelier een soort doorgangsplek gemaakt 

kunstenaar-als

bijzonder-individu 

uitgehold wordt, 
hoelang hebben we 
dan nog kunst?' 

om al die mensen die betrokken zijn bij 
mijn projecten onderdeel te maken van 
mijn verblijf in New York.' 
Zeeman: 'Wat beweer je daarmee? 
Van Heeswijk: 'Het kunstenaarschap heeft 
een bepaald aura of veronderstelt die, 
waardoor mensen op bepaalde manier 
gaan kijken. Dat is de moeizaam verwor
ven autonomie van de kunstenaar. Dat is 
een handvat of breekijzer om iets te laten 
zien. Met Hotel New York wilde ik laten zien 
dat de kunstenaar nooit alleen werkt, en 
dat zo'n beurs raar is. En dat het vreemd is 
om kunstenaars zomaar te verplaatsen 
naar een andere stad en te veronderstel
len dat ze daar dan kunst gaan maken; als 
engagement bestaat dan werk je in een ge
schiedenis of in een werkelijkheid, en of die 
zomaar te verplaatsen zijn vraag ik me af.' 
Zeeman: 'Dan had je ook kunnen bedanken 
voor die beurs, dan had je dezelfde bewe
ring gedaan. Wat is de winst van je project?' 
Van Heeswijk: 'Kijk, ik geloof niet in de kun
stenaar als held of anti-held, al dan niet met 
een jurk aan. Als Don Quichot de held is, 
dan geloof ik meer in Sancho Panza, als de
gene die begeleidt en mogelijk maakt dat 
Don Quichot die windmolens kan bevech
ten. De kunstenaar is een begeleider.' 
Zeeman wendt zich nu tot Ani a Bien: 'In de 
catalogus van jouw installatie Home staat in 
drie talen de volgende krachtige tekst: "Als 
ik er niet voor mezelf ben, wie zal er voor 
mij zijn?; als ik er alléén voor mij zelf ben, 
wat ben ik dan?; en indien niet nu, wan
neer?" Dit gaat over de kleinst mogelijk 
ruimte: het ik.' 
Ania Bien: 'Het is tegelijk ook de grootste. 
Het citaat is een spreuk uit de Joodse ge
schiedenis. Bedoeld wordt dat alles begint 
met persoonlijke verantwoordelijkheid; 
pas als je er voor je zelf kan zijn dan kun je 
ook verantwoordelijkheid nemen voor de 
ander. En de worsteling tussen wat je zelf 
nodig hebt en wat de ander nodig heeft, zie 
je in de laatste vraag van die tekst. Ik was 
blij dat Anna Tilroe het woord "opening" 
gebruikte. Ik denk dat de rol van de kun
stenaar is de kijk op de werkelijkheid van 
de ander te verbreden. Dat doe ik door die 
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ander te laten zien waar ik mee gecon
fronteerd word. Ik laat het over aan de an
der wat hij daar van maakt.' 
Zeeman: 'Dat is te gemakkelijk, je hebt het 
over verantwoordelijkheid, dat is wat an
ders dan iets aanreiken en dat de ander 
maar ziet wat hij er mee doet.' 
Bien: 'De verantwoordelijkheid zit in het 
bieden van die opening. En in respect heb
ben voor hoe die ander het bekijkt, en dat 
weer te gebruiken om je eigen visie op het 
leven te verbreden. Jij bent voor mij de an
der, ik voor jou. Hoe wij dat met elkaar de
len, wat ik van jou kan leren en jij van mij, 
geeft ons misschien een iets grotere greep 
op het mysterie van het bestaan.' 
Zeeman: 'Maar in alle onschuld: als wij in al
le gelijkwaardigheid naar elkaar gaan zitten 
kijken, kunstenaar en kunstkijker, wat be
tekent de kunst dan nog?' 
Bien: 'De kunstenaar kan ook de ogen wor
den geopend. Ik heb commentaar gekre
gen van mensen waardoor ik aspecten zag 
in mijn werken die mij hebben verbaasd of 
verrijkt. Ik heb een kunstwerk gemaakt 
met verfrommelde foto-afdrukken, zo'n 
driehonderd proppen die uit een vuilnisbak 
puilden, en bij het opruimen van de ten
toonstelling bleek dat mensen die afdruk
ken als zakdoek hadden gebruikt. Dat is 
ook een reactie, misschien was het handig, 
misschien commentaar.' 

VERKLEVING 
Zeeman: 'Care! Blotkamp, de kunstenaar is 

als held onttroond, de schaal van zijn werk 
is verkleind en de ruimte voor engagement 
is beperkt, mee eens?' 
Care/ Blotkamp: 'Dat de held helemaal is 
verdwenen, geloof ik niet. Het woord au
ra is gevallen en het woord magisch, dat 
wijst er op dat aan de kunstenaar nog 
steeds een bijzondere kwalificatie kleeft. 
De aura is niet weg, zij zal misschien ooit 
nog wel eens verdwijnen, want ze is niet 
van alle tijden.' 
Zeeman: 'Maar er is sprake van erosie. Van 
Heeswijk heeft het over de kunstenaar als 
begeleider, dat klinkt toch naar maat
schappelijk werk; wat is de kunstenaar nog 
aan het maken?' 
B/otkamp: 'Ik heb geen eenduidig beeld van 
wat een kunstenaar is en doet. Er zijn ver
schillende opvattingen over het kunste
naarschap door de geschiedenis heen, 
soms ook tegelijkertijd. Ik denk dat we dat 
nu weer krijgen, een polymorf kunste
naarsbeeld. Dat zou ik wel bevrijdend vin
den. We hebben nu een lange tijd van 
idealisering van de kunstenaar gekend, 
daar kan ik weleens nostalgisch over zijn, 
maar ik weet ook dat er een heleboel bui
tengewoon prachtige dingen zijn ontstaan 
onder andere omstandigheden en met een 
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Hollands hu is 

Joost wil het nu eindelijk wel eens weten, terwijl hij verder Hoe kun je Joost uileggen dat schoonheid geen vrouw is, 

spreekt kijkt hij mij dringend aan. 'En wat is nou schoon- maar fietsen langs een metalen hek met stevige spijlen, op 

heid?' Ik probeer vriendelijk te blijven kijken. Ik doe alsof ik een ochtend in de winter wanneer de zon laag staat en met 

mij niet ter verantwoording geroepen voel. Ik zoek het voor iedere beweging van mijn benen het verblindend licht een in-

de zekerheid nog even op. 'Schoon komtvan schouwen, tense beleving van kleur en ritme teweegbrengt. Schoonheid 

Joost; wat het oog behaagt is het sierlijke aan schrijven, rij- is ongenaakbare vorm, bestand tegen de grijpgrage kinder-

den, springen, maken, houden, branden. Een schoone dag, handjes van het verstand. Joost kan het weten. Hij gaat dan-

een schoone vrouw, een schoon vestzakhorloge. Wat een sen, ieder weekend. Maar dat is house, dat is geen kunst. 

schoonheid! De schoonheid van het landschap overtrof de De schoonheid van het toeval, hoe iets ontstaat uit niets. 

schoonheid van de muziek die we hoorden. Als iemand een Hier te zitten tegenover elkaar, een onuitwisbare indruk, 

schoonheid is, is het altijd een vrouw, zei Krol. Lucebert wist zonder reden, zonder doel. Of de schoonheid van het uitstel, 

van niet te weten, van wachten, van observeren, van aandacht 

en concentratie, van verbazing. Hij kijkt mij niet begrijpend 

aan, maar houdt gelukkig zijn mond. Hij geniet tenslotte 

ook van de stilte die is ingetreden aan de keukentafel en die 

zich langzaam verspreidt door het huis, de tuin in, langs de 

bomen in de straat. 'Het verlies aan betekenis dat nu ont

staat, hier aan tafel, is de enige vrije tijd die ik heb, Joost.' Ik 

denk aan mijn favoriete stukje mannenlichaam. Het invallen 

van de buik naar de binnenkant van de heupen, meestal aan 

het zicht on trokken door een hellend bovenbeen in bed. 

Kwetsbare huid, ademend lichaam, eeuwig vreemd die an

der, hoe aanraakbaar ook. Of de grammaticaboeken boven in 

de werkkamer. Een goed systeem bevat schoonheid. Zoals de 

helderheid van een gedachte. Bestand tegen eindeloze her

haling. Ieder intelligent mens kan er opnieuw zijn tanden op 

stuk bijten. Joost pakt zijn tas en stopt het werk weg. Geen 

eindeloze rijtjes meer, geen oefening om de kunst. Alles 

moet nu onmiddellijk praktisch toepasbaar en productief ge

maakt worden. De kolonisatie van de wereld door het nuttig-

heidsprincipe; het terugbrengen van de ervaring tot een ein

deloos opgevolgd, breinloos en hebberig nu. Ik kijk hoe hij 

het nog beter: schoonheid heeft haar gezicht verbrand.' Met zijn jas dichtritst. In één beweging slingert hij de tas van de 

een plof slaat het boek dicht op tafel. Dat schoonheid een stoel tot over zijn schouder, terwijl hij met zijn lippen nog 

vrouw is, dat had Joost wel gedacht. Maar Joost wil meer. Be- een poging doet mijn wang te raken. 'Tot morgen ... ' klinkt 

dachtzaam trekt hij met de zilveren theelepel rondjes door het vlak voordat de achterdeur net iets te hard in het slot 

het dampende oppervlak van de thee in zijn kopje. wordt getrokken. Dag Joost. 

Zijn hulpeloosheid wekt irritatie. Hij kan niet zoals ik genie-

ten van het fluiten van de merel op het dak, het zwart afgete

kend tegen de avondhemel, de geur van vochtigheid in de 

lucht. Hij moet de weg gewezen, een ander die hem zegt zus 

te kijken, zo te luisteren. 

Fransien van der Putt 
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'Hotel New York', jeonne van Heeswuk 

andere beeld van de kunstenaar. In de 17de 
eeuw, toen toch niet de slechtste kunste
naars leefden, was 'eer en gewin' het vaste 
duo waarvoor je kunstenaar was.' 
Zeeman: 'Het kunstenaarsbeeld is poly
morf geworden, mee eens. Zou je een paar 
karakteristieken kunnen noemen?' 
Blotkamp: 'De term die Ania Bien gebruikt: 
'verantwoordelijkheid', spreekt me aan. 
Dat gaat over een morele houding waar
mee je in het leven staat. Het raakt aan din
gen die voor mij belangrijk zijn aan kunst, 
dat is iets existentieels. Die verantwoor
delijkheid geldt niet alleen kunstenaars 
maar vooral ook de instellingen, de musea. 
Met name daar is het gebrek aan engage
ment veel schrijnender dan bij de kunste
naars. Het kunstwereldje is te veel naar 
binnen gekeerd, dat is vooral een verwijt 
aan de kunstinstellingen. Kunstenaars wer
ken voor eigen rekening, de musea niet -
ik zal niet demagogisch zeggen 'van onze 
belastingcenten', maar ze hebben wel een 
verantwoordelijkheid.' 
Zeeman: 'jeanne, waar zit voor jou de ver
antwoordelijkheid van de kunstenaar? Jij 
hebt het over begeleiden, maar wat is je 
verantwoordelijkheid?' 
Van Heeswijk: 'Dat is het continu aanbieden 
van je visie en het bediscussiëren daarvan 
en het openstellen voor de visie van de an
der. Tegelijk moet je ook zoeken naar al
gemene geldigheid.' 
Zeeman: 'In welke richting zoek je dan?' 
Van Heeswijk: 'In deze tijd van individualise
ring, van het langs elkaar heen stromen, 
probeer ik verbanden tot stand te brengen, 

versmeltingen, of in het Engels g/utination: 
verkleving. Momenten creëren waar indi
viduele standpunten zich opnieuw met el
kaar kunnen verbinden en met elkaar een 
dialoog aan kunnen gaan. Dat is heel be
langrijk.' 
Zeeman: 'Voilà Anna, het tweede moder
nisme: het is verkleving.' 
Ti/roe: 'Ik heb zo mijn twijfels over het in
dividualisme waar Jeanne over spreekt. Ik 
zie juist een samenleving die enorm is ge
collectiviseerd. Neem de jeugdcultuur, zie 
de manier waarop massamedia mensen 
verbindt, hoe kortstondig ook. Dat aspect 
is veel typerender voor onze samenleving. 
Het individu gaat daar in onder. Dat brengt 
me op een ander probleem voor de kunst: 
die collectiviteiten, die massa, die nu onder 
druk van de politiek naar het museum 
moeten, die stellen eisen aan de kunst of in 
ieder geval aan de kunstinstellingen. Het 
moet spectaculair, het moet trekken. De 
eis van spektakel vind ik problematischer 
dan veel andere tendensen.' 
Blotkamp: 'Ik zou het heel goed vinden als 
kunstinstellingen serieus in zouden gaan op 
de plannen van Van der Ploeg. Hoe onrijp 
ook verwoord en hoe ongelukkig de voor
beelden ook zijn gekozen, in de kern komt 
hij met interessante ideeën, waarvan veel 
te gemakkelijk gezegd wordt dat het onzin 
is. Er zou om te beginnen geëxperimen
teerd kunnen worden met het toegankelij
ker maken van de kunstinstellingen. In een 
commerciële omgeving zou men dat allang 
doen, maar een museum is al tevreden met 
degene die er komen. Ik heb het dus nog 

de Helling- jaargang 12 - nummer 4 - winter 1999 

niet over het aanpassen van de aankopen 
of de programmering aan de smaak van het 
publiek, maar over zelfkritiek op hoe je 
mensen ontvangt die minder gewend zijn 
aan kunst dan het gangbare publiek.' 
Vraag uit de zaal: 'We horen beide kunste
naars vooral praten over processen, ze 
zeggen niets over de inhoud. G/utination is 
ook zo'n procesterm: kunnen jullie iets 
zeggen over wát je zit te lijmen en wat het 
resultaat is van dat lijmen? Mag de kijker 
het allemaal zelf bedenken of biedt het 
kunstwerk zelf ook iets aan?' 
Bien: 'Als ik met mijn werk bezig ben, zoek 
ik een vraag bij mij zelf, en ik probeer een 
antwoord te geven maar dan in zo'n vorm 
dat het ook een vraag is aan de ander. Ik 
leg mijn hart en ziel in de vorm in de hoop 
dat het vragen oproept bij de ander, die 
dan op zijn beurt met zijn hart en ziel pro
beert een antwoord te vinden. ledereen 
moet zijn eigen antwoord vinden, door te 
werken, te kijken, ademen, lopen, samen
wonen, verantwoordelijkheid te nemen. 
Het ging eerder over grote en kleine ver
halen. Vergeten wordt dat wij allemaal zelf 
midden in een eigen verhaal zitten en dat 
verhaal moeten wij op onze eigen manier 
leren lezen.' 

Bovenstaande tekst 1s een (1ngckort) verslog 

van een bijeenkomst 1n Zool de Un1e, het 

debatpodium van de Rotterdamse 

Kunstst1chtmg. onder de t1tel Een kwesl!e 
van smaak". Bewerk1ng: je/Ie van der Meer 

lS 



Grensoverschrijdende 

Culturen komen 

steeds dichter bij 

elkaar, maar een 

uitwisseling van kunst 

en over kunst 

ontbreekt. Dat kan 

anders, meent Els van 

der Plas. Kwaliteit en 

originaliteit zijn 

westerse eisen aan 

kunst en zouden 

vervangen moeten 

worden door de meer 

universele begrippen 

schoonheid en 

individualiteit. 

Els van der Plas 

De discussies over internationalisme en 

kunst dreigen te vervallen in herhalingen 
en clichés. Het debat blijft steken in kwes

ties als kwaliteit en in het schuldgevoel van 

de Eén tegenover de kwaadheid van de An-

SCHOONHEID 

'AIIeglonce w1th Wokefu/ness' ( /994), Sh1nn Ncsho' 

der. Het postkoloniale schaamrood ver

dwijnt niet door te blijven herhalen dat er 
meer zwarte kunstenaars in musea moeten 

komen of dat Arabische moderne kunst in 

de curriculi van de westerse universiteiten 

zou opgenomen moeten worden. Het is 
van belang dit interculturele debat verder 

te ontwikkelen en op een hoger plan te 

brengen. Om dit te verwezenlijken is mijn 

voorstel nieuwe waarden te identificeren 
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Originaliteit staat lijnrecht 
die het kunstdebat nieuw leven in kunnen 
blazen. Deze nieuwe waarden zouden in de 
plaats kunnen komen van oude parameters 
als 'originaliteit' en 'kwaliteit', die steeds on
zorgvuldiger worden gebruikt bij zowel 
nieuwe als historische ontwikkelingen in 
de kunst. 
Originaliteit is een cruciaal begrip binnen 
het westerse kunstdebat, het komt voort 
uit het modernistische vooruitgangsden
ken: het individu als schepper, de plaats van 
de kunstenaar is in de ivoren toren. Het 
begrip originaliteit heeft vooral een wes
terse connotatie. Originaliteit staat bij
voorbeeld lijnrecht tegenover het begrip 
'imitatie' dat in veel 'niet-westerse' cultu
ren als kwaliteit wordt gezien onder ande
re door de educatieve leerling-leermees
ter verhouding. Mimesis (nabootsing) wil 
niet zeggen dat de individualiteit van de 
kunstenaar niet tot uiting kan komen in een 
werk. 
Kwaliteit wordt altijd als waardeoordeel 
gebruikt over moderne kunst. Maar er 
wordt slordig mee omgesprongen binnen 
de westers georiënteerde kunstkritiek. 
Niemand lijkt meer te weten wat kwaliteit 
exact inhoudt, mede door de toeloop van 
kunst uit andere culturen op de wereld
markt. Kunstcriticus Thomas McEvilley 
trachtte het begrip kwaliteit te relativeren 
in zijn boek Art & Otherness ( 1992) door 
het afhankelijk te stellen van afkomst, sexe, 
geloof en omgeving. Deze poging het be
grip kwaliteit open te breken en te her
waarderen heeft nog niet tot een gedegen 
theorie geleid. Wel is het kunstaanbod me
de door dit soort geschriften de laatste ja
ren verscheidener geworden. De ge
creëerde ruimte blijkt mogelijkheden te 
bieden aan innovatieve projecten en aan 
kunst uit verschillende culturen. Na her
waardering kan het begrip kwaliteit weer 
waardevol worden, maar daarvoor dient 
het eerst waardevrij te worden gemaakt. 

TABOE 
Ook wordt binnen de kunstwereld de waar
devastheid van kwaliteit op de proef ge
steld door het onderscheid dat er gemaakt 
wordt tussen lage kunst en hoge kunst. 
Toen de uithangborden van de schilder 
Cheri Samba ( 1956, Zaire/Congo) in de 
musea van moderne kunst werden gehan
gen, barstte een discussie los of deze wer
ken wel van eenzelfde kwaliteit waren als 
die van Anselm Kiefer. En of deze volks
kunstenaar niet beter in een museum voor 
volkenkunde zou thuishoren. 
Om niet te vervallen in eenzelfde discussie 
met gebruik van dezelfde kritische analy
ses, stel ik voor de twee westerse kernbe
grippen kwaliteit en originaliteit in relatie 
tot het debat over internationalisme en 

tegenover imitatie dat 

in veel niet-westerse 

culturen als kwaliteit 
wordt gezien 

kunst, failliet te verklaren en te vervangen 
door 'schoonheid' en 'individualiteit'. 
Eerst een paar opmerkingen vooraf. De 
koloniale en post-koloniale ontwikkelingen 
hebben geleid tot een asymmetrie van cul
turen; sommige culturen waren de over
heersers, andere de slachtoffers, sommige 
zijn economisch rijk, andere arm, sommi
ge hebben een rijke cultuur, andere zijn 
cultuurarm. Aan het eind van deze eeuw 
bestaat aan beide zijden de behoefte deze 
asymmetrie van culturen op te heffen. Met 
de ontwikkelingen van de communicatie
middelen en de mogelijkheid voor velen 
zich makkelijk over de aarde te verplaat
sen, worden uitwisselingen en confronta
ties van culturen intenser, zowel in posi
tieve als in negatieve zin. Dit is een ont
wikkeling die niet te stoppen is. Dit stimu
leert het zoeken naar begrippen die deze 
ontmoetingen een culturele en intellectu
ele basis kunnen geven. 
Voor elk land en elke kunstenaar speelt de 
eigen cultuurgeschiedenis een belangrijke 
rol bij het waarderen van de eigen cultuur 
en die van anderen. De attitude ten aanzien 
van andere culturen (en daarmee ook ten 
aanzien van de eigen cultuur) kan geken
merkt worden door verschillende eigen
schappen zoals tolerantie, geslotenheid, 
etnocentrisme en royaliteit. Deze hebben 
veel invloed op de ontwikkeling van cul
tuur en daarmee ook op die van de kun
sten. Om een intercultureel debat aan te 
gaan is het van belang dat beide partijen 
geïnteresseerd zijn in de ander en open 
staan voor nieuwe ideeën en invloeden. 
Het krampachtig vasthouden aan de wor
tels van de groep, met als gevolg het afwij
zen van alles wat anders is, biedt geen 
ruimte voor dialoog. Het is van belang dat 
er tolerantie is vanuit een zelfbewuste at
titude. Want begrip van de eigen cultuur 
kan leiden tot groter begrip van die van een 
ander. 
Herbert Marc u se voegde hier nog een der
de aspect aan toe. In The Easthethic Dimen
sion ( 1978) schreef hij dat ' ... art is "unreal" 
nat because it is /ess, but because it is more as 
welf as qualitively "other" than the established 
reality.' Het interessante van zijn uitspraak 
is dat hij kunst zelf als 'anders' of als de 'an
der' aanduidt. Dit uitgangspunt geeft ons 
een handvat om het discriminerende ka-
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rakter van het huidige kunstdebat te ont
vluchten. Kunst is 'de ander' en juist daar
om kan het ons, en dan bedoel ik eenieder, 
de waarheid verschaffen. Want op het mo
ment dat er een gezamenlijke 'ander' is, 
kan men makkelijker tot elkaar komen 
door die 'ander' te analyseren. Dit ver
schaft ons de mogelijkheid tot het creëren 
van een letterlijke internationale kunstwe
reld. 
Komen we nu bij de nieuwe kernbegrippen 
schoonheid en individualiteit. Het begrip 
schoonheid heeft in het kunstdebat jaren in 
het verdomhoekje gezeten. Het lijkt een 
taboe om in termen van schoonheid over 
kunstwerken te spreken. Mooi wordt in de 
Europese cultuur geassocieerd met Ro
mantische schilderijen van de pre-Raffaë
lieten, met de schrijfsels van Charles Bau
delaire en Jane Austen, en de 19de eeuw
se grafmonumenten van Canova. Maar 
wordt er in termen van schoonheid ge
sproken over de robuuste werken van Jo
seph Beuys of de confronterende kunst 
van Damien Hirst? 

GENOT 
In Bombay organiseerde het Prins Claus 

Fonds een gesprek tussen Indiase journa
listen, filosofen en kunstenaars naar aanlei
ding van een groter evenement, met con
ferenties en presentaties, dat het Fonds wil 
organiseren met de titel 'Beauty in Context'. 
Die titel gaat uit van het idee dat schoon
heid een relatief begrip is, afhankelijk van 
cultuur, omgeving, sexe, gebruiken en ge
woonten en individuele voorkeuren. Ook 
in Mexico Stad vond eenzelfde gesprek 
plaats met kunstenaars en andere denkers. 
De twee gesprekken verschilden enorm, 
maar over één aspect was iedereen het 
eens: schoonheid moest gered worden van 
de ondergang. De Indiase theatercriticus 
Rustom Bharucha, die een introductie in 
Bombay hield op het onderwerp met de ti
tel 'Beauty in Pain', zei: 'Als iemand een be
roep zou doen op schoonheid in bijvoor
beeld literatuurtheorie, zou dat worden 
gezien als een stap terug, een terugkeer 
naar de New Criticism, welke toch door 
de jaren heen volledig is afgebroken. Dit 
betekent niet dat "het schone" niet soms 
verschijnt als een resultaat, een gevoels
waarde, maar het zal onvermijdelijk wor
den geproblematiseerd.' Het interessante 
van zijn stelling is dat het begrip schoon
heid inmiddels open en waardevrij lijkt, dus 
een uitstekend uitgangspunt om het inter
nationale en interculturele debat verder 
mee te ontwikkelen. 
De filosoof George Santayana ( 1863-1952) 
beschreef de ervaring van kunst als 'plea
sure'. Hij noemt schoonheid een 'waarde' 
die alleen in de perceptie kan bestaan. De-
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Sche11di11g me11SeJrrechte11 drijft 
dttize11de11 Binneze11 OJ) 
'Drie jaar lang heb ik opge!'lloten gezeten. :Met veertig vrouwen in één cel. 
Boven op elkaar', zegt de Birme!'le Naw Sa Paw. 'Ik kwam vrij. Eindelijk. 
Er gingen geruchten, dat ik weer opgepakt zou worden. Ik ben toen gevlucht.' 

Ze moest haar man en kinderen achterlaten. Tenslotte vond ze onderdak in een kamp in 
Thailand op enkele kilometers van de grens. Ze is veilig. Al komen de Birmese soldaten 
soms het kamp binnen, niet gehinderd door Thaise autoriteiten. 

De vluchtelingen doen bijna alles zelf. Ze bouwen kliniekjes en scholen. Ze geven les 
aan kinderen en volwassenen. Speciaal opgeleide vluchtelingen doen rondes in het 
kamp om zieken te helpen en te wijzen op de noodzaak van een goede hygiëne. 
Op de achtergrond steunt Stichting Vluchteling hen. Met voedselzendingen, als dat 
echt nodig is. Maar vooral met medicijnen en de opleiding van vluchtelingen tot 
medisch assistent en verpleegkundige. 

Steunt u ook het werk voor de Birmese vluchtelingen? Elke bijdrage, groot of klein, 
is welkom. Giro 999. Stichting Vluchteling, Den Haag, ovvv Birma. Voor informatie 
belt u met Polly Breur. Telefoon 070 346 89 46. Of u schrijft: Stichting Vluchteling, 
Stadhouderslaan 28, 2517HZ Den Haag. E-mail sv.neth@wxs.nl 

Stem tegen de schending van de mensenree 
l\laak een gift over op giro 999 

OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DIT AANBOD KUNT U ONDERSTAANDE BON INVULLEN EN ZONDER POSTZEGEL VERSTUREN NAAR: 
KUNSTBEELD ABONNEMENTEN, ANTWOORDNUMMER 20116,2030 VB ROTTERDAM (OF FAX: 010·2040621) OF BEL NAAR: 010·2040620. 

U Ik neem een jaarabonnement voor !155,- en ontvang de Galeriegids 2000 (t.w.v. !17,50) én één van de boeken uit de serie 
'Stromingen in de Moderne Kunst' (t.w.v. !34,90): ::::l Kubisme, ::::l Minimalisme, I..J Surrealisme, ::::l Postimpressionisme 

::::l Ik neem een kennismakingsabonnement op Kunstbeeld, zonder welkomstgeschenken, en betaal !30,-
voor 3 nrs (i.p.v. f52,50). Deze kennismaking loopt niet automatisch door in een jaarabonnement. 

Naam: Adres: 

Postcode: Plaats: 

Telefoon: Handtekening: 

Naw Sa Paw 
Foto: Po/ly Breur 

pec1a e aan 1e mg voor 
lezers van de Helling: 
• Gratis kunstboek + 

Galeriegids 2000 voor 
nieuwe jaarabonnees 
(t.w.v. /52,40) 

• OI 3 maanden Kunstbeeld op 
proef voor /30,-

Deze abonnementsprijzen zijn alleen geldig in Nederland.
0
Voor betaling ontvangt u een acceptgiro. Zodra de betaling binnen is ontvangt u de we/komstgeschenken. Bovenstaande aanbieding geldt tot 1 februari 2000. Abonnementen worden 

aangegaan voor 1 jaar en kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Kunstbeeld is te koop bij de betere boekhandel voor /17.50 
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Schoonheid kan vanuit de 

ze aanname, dat schoonheid een waarde is, 
biedt de mogelijkheid schoonheid als 
bruikbare parameter van een intercultu
reel kunstdebat te gebruiken. Santayana 
gaat zelfs zover dat hij stelt 'Nothing but 
the good of /ife enters into the texture of the 
beautifu/'. Dat lijkt me een discutabel 
standpunt. Maar interessant in deze veelal 
westers georiënteerde discussie over es
thetiek is een opmerking die Melville J. 
Herskovits reeds in 1959 maakte in de pu
blicatie 'Art and Va/ue' over verschillende fi
losofen, dat in 'hun werken over esthetiek 
een interculturele dimensie ontbreekt' en 
'dat er een behoefte is de grondslag te ver
breden van de esthetiek-theorie om door 
haar cultuurgebonden grenzen te breken. 
Als de esthetische ervaring een universele 
en menselijke ervaring is, moet het op die 
manier bestudeerd worden, overal waar 
ze wordt aangetroffen.' 

BLOEDERIG 
Schoonheid kan vanuit de gedachte dat een 

esthetische reactie voor iedereen herken
baar is, culturele grenzen overbruggen. Ie
dereen kent tenslotte het gevoel iets 
moois te ervaren. Zo'n aangenaam univer
seel gegeven is een positieve basis waarop 
een internationaal kritische debat over 
kunst gevoerd en ontwikkeld kan worden. 
Hierbij denk ik niet aan een universeel 
concept van schoonheid of aan universele 
kunst, integendeel. Juist de mogelijkheid 
voor iedereen zich te kunnen herkennen 
in een esthetische ervaring biedt ruimte 
voor een divers en heftig debat. De 
schoonheid van de lugubere foto's van 
bloed en sperma van de Colombiaanse 
Fernando Arias is voor mij duidelijk. Ook 
zijn installatie opgebouwd uit honderden 
op HIV gecontroleerde bloedplaatjes die 
gezamenlijk het beeld van de contouren 
van een mannelijk lichaam verbeelden, is 
bloederig maar mooi. 
Het tweede begrip dat de interculturele 
discussie over kunst een injectie zou kun
nen geven is individualiteit. De in het wes
terse debat veel gebruikte maatstaven 'ori
ginaliteit' of 'inventiviteit' leggen immer de 
nadruk op de mate van 'vernieuwing' en op 
de 20ste eeuwse wens voor avant-garde. 
Maar zoals Arthur Koestier reeds zei: iets 
nieuws bestaat niet, er is slechts een nieu
we combinatie van twee bestaande zaken. 
In de kunst zien we dit bijvoorbeeld bij het 
tot elkaar brengen van kunst en commer
cie zoals Andy Warhol deed, of bij de pa
radoxale idee van Marcel Duchamp om 
het ultieme dagelijkse te verheffen tot 
kunst door een toilet in een museum te 
plaatsen. 
Kenmerk van de avant-garde kunst in Eu
ropa in het begin van 20ste eeuw was de 

gedachte dat een 

esthetische reactie 

voor iedereen 

herkenbaar is, 
culturele grenzen 

overbruggen 

wens kunst en leven tot elkaar te brengen 
en tegelijkertijd zich af te zetten tegen de 
maatschappij en het kunst establishment. 
Een moeilijke houding die het doel niet kon 
bereiken, maar wel een revolutie in de 
kunst heeft veroorzaakt. Sommigen ty
peerden avant-garde als 'het breken om
wille van de breuk'. De futurist A. Marine 
schreef: 'Wat de avant-garde de genadeslag 
toebrengt, is de onontkoombaarheid van 
de zelfontkenning, van de onmogelijkheid 
om zijn eigen formule "breken met" te 
overleven.' De tragiek van de avant-garde 
is dat er twee onaanvaardbare aannames 
zijn geformuleerd die elkaar tegenspreken, 
namelijk die van het 'niet functioneren in 
het leven' en die van 'het ingekapseld wor
den in het leven zelf. Deze paradox van de 
avant-garde mondt uit in een andere on
mogelijkheid namelijk dat op het moment 
dat iets als avant-garde wordt getypeerd, 
het zijn functie als avant-garde verliest. 
Avant-gardistisch handelen is een mythe, 
evenals de daaruit voortgekomen en 
inmiddels tot mythe geworden geformu
leerde kwaliteit van kunst: originaliteit. 

PRUIMENBOOM 
Het willen doorbreken van taboes en het 

streven naar het nieuwe, zijn uitgangspun
ten die begin deze eeuw zijn ontstaan en 
daarna niet meer zijn verdwenen. De wens 
tot constante vernieuwing is paradoxaal 
genoeg een cliché geworden in de wester
se 20ste eeuwse moderne kunst. 
Vandaar dat ik zoek naar een andere norm 
voor de beoordeling van kunst dan de ma
te van originaliteit. 'Individualiteit' geeft 
een basis voor een internationale en ge
lijkwaardige communicatie. In mijn opvat
ting over kunst wordt een kunstwerk inte
ressant, niet als het origineel of vernieu
wend is, maar op het moment dat het werk 
meer is dan een puur persoonlijke emotie 
of een objectieve analyse. Individualiteit is 
meer dan het puur persoonlijke. Individu
aliteit gaat over karakter, omgeving, cultu
rele achtergrond, talenten en verlangens. 
Het gaat verder dan 'originaliteit' en biedt 
meer dan enkel de vertaling en analyse van 
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alledaagse en wereldse zaken. Het is de ei
genheid van het werk, het karakter van de 
vorm en de reden van de onderwerpkeu
ze. Neem het werk van de Iraanse kunste
nares Shirin Neshat, 'AIIegiance with Wake
fu/ness' uit 1994. Neshat fotografeerde 
twee blote voeten van de onderzijde, met 
onheilspellend daar tussen geklemd de 
loop van een geweer. Op de voeten schil
derde ze poëtische kalligrafie. Verschillen
de eigenschappen van de kunstenares spe
len mee; ze is een vrouw (de voeten zijn 
duidelijk die van een vrouw), ze komt uit 
Iran waar ze bedreigd wordt als vrouw en 
als activiste (de loop van het geweer is te 
interpreteren als dreigement en ter verde
diging) en tegenwoordig woont ze in New 
York (het beeld is een mengeling van wes
terse en oosterse symboliek). Al deze be
schreven eigenschappen zou ik willen sa
menvatten als de 'individualiteit' van het 
kunstwerk. 
Een belangrijke extra reden om dit inter
nationale kunst debat positief te stimule
ren is het trieste feit dat de resultaten van 
de langlopende interculturele discussie op 
zich laten wachten. In Nederland wordt 
niet-westerse kunst niet geïntegreerd in de 
studie kunstgeschiedenis aan de universi
teiten, in collecties van moderne kunst is 
de aanwezigheid van niet-westerse kunst 
minimaal en in het museumcircuit zijn nau
welijks niet-westerse conservatoren te 
vinden. Omgekeerd is het triest gesteld 
met de actualiteit van de bibliotheken van 
moderne kunst in landen in Azië, Afrika 
and Latijns-Amerika. Uitwisselingen tussen 
musea van moderne kunst op wereldni
veau laten sterk te wensen over en er zijn 
nauwelijks goede kunstbladen in niet-wes
terse landen. 
De eerder geciteerde Arthur Koestier on
derscheidde drie vormen van creativiteit 
namelijk humor, ontdekking en kunst. 
Over kunst hebben we het uitgebreid ge
had en over ontdekking hebben we ge
sproken in relatie tot originaliteit en avant
garde. Humor is echter een onderwerp dat 
het internationale kunstdebat misschien 
wat meer kan gebruiken. De catharsis van 
het lachen vergelijkt Koestier tenslotte 
met het genot van het sublieme van de 
kunst. Zoals de indiaan zei tegen een to
tempaal in het museum voor moderne 
kunst:'/ know you from a plum tree'. 

Els van der Plas is directeur van het Pnns 
Clous Fonds voor Cultuur en Ontw1kkelmg te 

Den Hoog. Van der Plas IS kunsth1stoncus. 

curator en kunstcriticus. Z1} was opnchter en 

d1recteur ( 1987-1997) van de Gate 

Foundation 1n Amsterdam. een organ1s0t1e 

die de interculturele Uitwisseling van 

hedendaagse kunst stimuleert. 
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MEDIAKUNST 

Afbeelding 
uit Brondon' 
van Shu Lea 

Cheang I.s.m. 

de Maat
schappij van 

Oude en 
N1euwe 
Media 

daagt het lichaam uit 
De inhoud van mediakunst ligt niet in het getoonde, maar in de uitgelokte 

handeling. Spanning, uitputting of andere emoties, digitale kunst maakt het 

lichaam belangrijker. 

Arjen Mulder 

De introductie van elk nieuw medium ver
loopt in drie fasen. De eerste fase is die van 
de euforie over de ongehoorde mogelijk
heden van het nieuwe apparaat. Er wordt 
een omwenteling voorzien in politiek, eco
nomie, democratie, in de kunst, genees
kunde, wetenschap. In deze euforische fa
se duiken echter allengs thema's op die uit
monden in de tweede introductiefase, die 
van de kritiek. In deze kritische fase wordt 
men er zich opeens van bewust dat er aan 
het nieuwe apparaat enkele bezwaren kle-

ven, en dat leidt tot maatschappelijke op
hef. Deze bezwaren zijn altijd dezelfde, on
geacht het medium. 
Ten eerste is er het thema van de contro
le en de openbaarheid. Het nieuwe medi
um zal het mogelijk maken alle activiteiten 
van ieder individu te monitoren, of het kan 
die activiteiten dusdanig beïnvloeden dat 
de beslissingsvrijheid in het gedrang komt. 
Ten tweede is er het gevaar voor de jeugd: 
dit valt uiteen in geweld en pornografie. In 
de jaren vijftig wilde men een wettelijk ver-
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bod op stripverhalen, omdat die de jonge· 
lui zouden verleiden tot straatgevechten 
en voorhuwelijks geslachtsverkeer. De ge
neratie die met deze strips is opgegroeid 
verzette zich op haar beurt tegen de video, 
die met zinloos geweld en seks zou aan
zetten tot incest en kindermoord. En de vi
deogeneratie bestrijdt nu weer Internet 
met dezelfde argumenten, ditmaal toege
spitst op kinderporno. 
Andere punten van kritiek: je wordt dom 
van het nieuwe medium, terwijl wat er 



Geen enkel medium beeldt 

de werkelijkheid af, 
eventueel wel intelligent aan het nieuwe 
medium is, dreigt te worden gedebiliseerd 
door de nakende vercommercialisering, de 
'cultuurindustrie'. In de beginfase verkeert 
het nieuwe medium nog in zo'n experi
mentele toestand dat alleen kleine bedrijf
jes het risico durven nemen hun econo
misch lot te verbinden aan de prestaties 
van het nieuwe apparaat. Maar als dat op 
den duur redelijk blijkt te werken, con
centreren de kleine bedrijfjes zich in één of 
enkele grote firma's. Deze grote concerns 
zijn uit op een maximaal marktaandeel, 
waardoor een steeds kleinere club kan be
palen wat er met het nieuwe medium zal 
gebeuren. Dit roept dan opnieuw het con
trolethema op, nu vertaald in termen van 
informatiemonopolie, hersenloos ver
maak, gekleurd nieuws, autonome techni
sche ontwikkeling, anti-humanisme enzo
voorts. De geschiedenis leert dat het werk 
van de critici- Adorno, Horkheimer, Stei
ner, lllich, Ellul, Postman - snel veroudert, 
terwijl de bekritiseerde media even snel 
maatschappelijk geaccepteerd worden. 
In de derde fase, na de euforie en de kri
tiek, komt het nieuwe medium ten slotte 
tot rust en verwerft het de status van één 
onder vele huishoudelijke apparaten. Het 
apparaat is niet alleen betaalbaar gewor
den, ook is er een standaard ingesteld of 
opgelegd die de gebruikers een hoop el
lende bespaart - VHS en niet Betamax 
voor video, of MSDOS als besturingspro
gramma voor tekstverwerkers. Deze fase 
wordt meestal pas bereikt als een volgend 
nieuw medium de aandacht trekt, waar
door het vorige nieuwe medium zich kan 
terugtrekken in de normaliteit van alledag. 
De pc is al stevig in deze derde fase beland, 
het World Wide Web bevindt zich nog op de 
grens van fase twee en drie. 

VERMAAK 
Millennia lang bestonden er uitsluitend hand
matig vervaardigde afbeeldingen- tekenin
gen, schilderijen, sculpturen. Maar toen, in 
1839, verscheen er met de fotografie een 
soort beelden dat door een apparaat was 
vervaardigd, waar zogezegd geen mens 
met zijn vingers aan had gezeten. Dit nieu
we beeldtype werd onmiddellijk door de 
klassieke kunsten tot volksvermaak be
stempeld, tot iets wat niet thuishoorde in 
de hoge domeinen van de echte kunst. 
Hoezeer fotografen ook hun best deden 
kunstfoto's te maken (door schilderijen te 
imiteren), in feite zou het tot halverwege 
de twintigste eeuw duren voordat een deel 
van de fotografie schoorvoetend werd 
danvaard als museumkunst, in staat het
zelfde soort esthetische ervaringen op te 
roepen als de meesterwerken uit de schil
der- of beeldhouwkunst. Al blijft duidelijk 

media zijn daar

entegen middelen om 

een werkelijkheid op 

te roepen. 

dat het merendeel van de fotografie niet 
meer te bieden heeft dan documentatie, in 
de journalistieke of de privé-sfeer. 
Na de uitvinding van de film gebeurde iets 
soortgelijks. Weliswaar werd deze nieuwe 
categorie beelden al snel door cinefielen 
uitgeroepen tot de zevende kunst, maar 
voor de vertegenwoordigers van de hoge
re cultuur bleef het een vorm van volks
vermaak of een 'cultuurvernietigende ui
ting'. Pas vanaf de jaren zestig en de ont
wikkeling van de politique des auteurs vond 
het idee ingang dat ook films wellicht es
thetische ervaringen kunnen oproepen 
met eenzelfde diepgang, intensiteit en 
waarde als die van de niet-bewegende 
beelden. Ook films kunnen, net als schil
derijen en foto's, uitdrukking zijn van de vi
sie en vaardigheid van één mens, de film
kunstenaar. Tegelijkertijd ontkent niemand 
dat het merendeel van de bestaande films 
niet meer wil zijn dan vermaak of docu
mentatie. 
Bij de komst van de televisie vanaf de jaren 
veertig is, evenmin als bij de introductie 
van de radio vanaf de jaren twintig, een uit
voerig debat gevoerd over de vraag of je er 
kunst mee kunt maken. De instabiliteit van 
deze media (zeker vóór de uitvinding van 
bandrecorder en videorecorder) maakte 
de vraag naar de artistieke mogelijkheden 
onzinnig in de ogen van kunstcurators, -cri
tici en -conservatoren. Het kunstvernieti
gende potentieel van de televisie viel des te 
sterker in het oog. Bij het beschikbaar ko
men van videoapparatuur eind jaren zestig 
volgden beeldend kunstenaars de strategie 
om onmiddellijk voor hun videowerk een 
kunststatus te claimen, mede door deze bij 
voorkeur in kunstgaleries en -musea te 
vertonen, vaak in de verpakking van instal
laties. Van alle technische beelden heeft het 
videobeeld hierdoor bij uitstek de status 
gekregen van potentiële brenger van de es
thetische ontroering waarvoor wij ge
meenlijk naar het museum gaan. 
De 'computerkunst' of 'mediakunst' zoals 
die vanaf de jaren tachtig werd gemaakt -
interactieve computerinstallaties, roboti
ca, cd-roms, web-art - neemt weer een an
dere positie in. Worden foto en film voor
al gezien als zuivere informatie- of amuse
menrsdragers met een enkele uitschieter 
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naar het kunstcircuit, en werd video voor
al gezien als zuivere kunstdrager met een 
uitschieter naar de populaire cultuur in de 
vorm van videoclips, dan heeft mediakunst 
haar hybride karakter weten te behouden: 
mediakunst bevindt zich op, en is een ac
tieve deelnemer aan, het veld waarin kunst, 
technische ontwikkelingen, wetenschap
pelijk onderzoek, industrie en filosofie el
kaar raken en kruisen via de computer. 
Doordat fotografie, film en televisie een 
scala aan esthetische ervaringen boden 
waar de gevestigde kunstwereld lange tijd 
niet aan wilde, zijn er voor deze media ei
gen instituten gecreëerd, buiten de geves
tigde museale instellingen. Toch hebben 
deze media met de oude media van schil
derkunst, beeldhouwkunst, grafische kun
sten, textiel en keramiek gemeen, dat ze al
len werken naar een eindproduct, een 
beeld namelijk, dat in een contemplatieve 
setting door de bezoeker kan worden be
schouwd, bestudeerd, verwerkt en be
wonderd. Mediakunst daarentegen levert 
geen eindproduct, geen beeld af, maar eer
der een proefopstelling, een proces dat 
door de bezoekers op gang moet worden 
gebracht en in stand worden gehouden, 
waardoor het telkens een ander verloop 
en een andere uitkomst kan hebben. Hier
door behoudt mediakunst altijd een voor
lopig, flexibel karakter en zijn er snelle ont
wikkelingen in mogelijk, niet alleen qua 
thematiek, maar vooral ook in verschij
ningsvorm. 

UITPUTTING 
De inhoud van mediakunst ligt niet in het ge

toonde, maar in de uitgelokte handeling, de 
interactiviteit, in de wijze waarop de ge
bruiker met het kunstwerk omgaat. De in
teractie, of om het in digitale termen te 
zeggen: de interface, roept de esthetische 
ontroering op. Het gaat dan niet om een 
contemplatieve, geestelijke emotie, maar 
eerder om een directe, lichamelijke re
spons- iets wat film soms ook weet op te 
roepen. Mediakunst is een vorm van on
derzoek naar, denken over, ingrijpen in, 
uitdagen van, bewustmaking aangaande de 
interfaces tussen ons, alledaagse mensen, 
en de machines waarmee wij contact ma
ken met onze wereld. Vandaar dat media
kunst altijd weer sociale, politieke, weten
schappelijke, theoretische en technologi
sche kwesties aansnijdt. Mediakunst heeft, 
net als fotografie en film, maar anders dan 
de onversneden museumkunsten, een on
losmakelijke band behouden met de alle
daagse, niet-museale werkelijkheid. Door 
hun onzuivere, open karakter blijven ze in
houdelijk debat genereren (bij schilderijen 
maakt men zich enkel nog druk om hun 
prijs). 
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'Beeldcultuur', 'mediacultuur', 'digitale cul
tuur' zijn woorden waarmee wordt ge
tracht iets aan te duiden van de grote maat
schappelijke en culturele veranderingen 
die de afgelopen tien, twintig jaar op gang 
zijn gekomen als gevolg van de ontwikke
ling, verspreiding, inzet en algehele accep
tatie van de computertechnologie, op we
reldschaal. Door de snelheid van deze ont
wikkelingen - niet alleen internet en ubi
quitous computing, maar ook genetische 
manipulatie en nano-technologie- valt on
mogelijk te voorspellen hoe ons dagelijks 
leven er over tien jaar uit zal zien. Als het 
idee van de maakbare samenleving ergens 
ter ziele is gegaan, is dat wel op het vlak 
van de digitale technieken: niemand had 
vijftien jaar geleden kunnen voorspellen 
dat de pc zo gemakkelijk een huishoudelijk 
apparaat zou worden, door stom toeval 
draaiend op programmatuur van Micro
soft, met Bill Gates als de monopolist naar 
wie het de moeite waard is te luisteren (of 
een taart in het gezicht te smijten). Wat 
wel te voorspellen valt voor de komende 
decennia, is dat alle oude onderscheiden 
volgens welke de beeldcultuur tot nu toe 

was georganiseerd, achterhaald zullen blij
ken te zijn. 
Tot voor kort kon een eenvoudig onder
scheid worden gemaakt tussen fotografie, 
film, video en televisie op grond van het feit 
dat deze machinaal vervaardigde beelden 
alle werden geproduceerd en verspreid 
met eigen, karakteristieke technische mid
delen, zoals camera's, films of tapes, en de 
vertoningswijzen van fotoafdruk, filmpro
jectie, monitor en televisie-uitzending. Te
genwoordig worden al deze historisch on
derscheiden beelden geproduceerd met 
dezelfde digitale camera, vastgelegd op de
zelfde hardware en zichtbaar gemaakt op 
hetzelfde beeldscherm van pc of terminal. 
Vanzelfsprekend zal er altijd belangstelling 
blijven bestaan voor de traditionele foto en 
film- zowel om historische als esthetische 
redenen -, maar de ontwikkelingen van de 
afgelopen twintig jaar overziend, moet 
worden geconstateerd dat ook op het ter
rein van fotografie en film de werkelijk vi
tale doorbraken het gevolg waren van de 
digitalisering van deze technieken. Werden 
special effects lange tijd door cinefielen af
gewezen als minderwaardige vorm van ei-

de Helling- jaargang 12 - nummer 4- winter 1999 

nema, thans overtreffen de digitaal ver
vaardigde beelden alles wat er ooit in de 
bioscoop is vertoond, van Greeneway's 
Prospero's Books tot Camerons Titonic. Er 
worden de facto geen films meer gemaakt 
die niet in enigerlei stadium gedigitaliseerd 
zijn, tijdens de opnames, zoals bij de films 
van de Deense Dogma-groep (bijvoor· 
beeld Festen), of tijdens de montage, zoals 
bij alle andere films, of tijdens de vertoning, 
zoals op DVD (digitale video's) en verwan
te dragers. 
Het onderscheid tussen digitale beelden en 
alle voorgaande technische beelden is dat 
het er bij digitale beelden niet toe doet of 
ze informatie bevatten, dat wil zeggen: of 
ze iets vertonen wat onafhankelijk van het 
beeld bestaat of zou kunnen bestaan. Het 
draait allemaal om de vraag of ze ervarin· 
gen opwekken. Daarbij kan het gaan om 
spanning (autoraces in speelhallen) of uit· 
putting (Lara Croft) of veel vagere emoties 
(Myst, ook een CD-spel). Anders dan bij 
fotografie, film, televisie wordt de be
schouwer niet gezien als passieve consu
ment die bespeeld moet worden, maar als 
actieve deelnemer die zelf zijn eigen emo
ties moet zien op te wekken. 
Wat de computer je na enige tijd onthult, 
is deze wetmatigheid: geen enkel medium 
beeldt de werkelijkheid af, media zijn daar
entegen middelen om een werkelijkheid 
op te roepen. Media leggen geen beelden 
van de wereld vast, ze produceren we· 
reldbeelden. Techniek bestaat niet uit ap· 
paraten, maar uit landschappen, omgevm
gen, blikvelden, ervaringsbereiken. Je li· 
chaam is niet iets dat vanzelf bestaat en 
doet waar jij zin in hebt, je lichaam is iets 
dat door jou moet worden gemaakt tot 
wat het kan zijn. En daartoe staan je media 
ter beschikking, telkens nieuwe technie· 
ken. Anders dan de critici vreesden wordt 
het menselijk lichaam belangrijker naarma
te het digitaler wordt. De wereld wordt 
misschien niet beter van nieuwe media, 
maar wel anders, keer op keer. 

Arjen Mulder IS publiCISt. In arm! verschlj~l 

van hem biJ u1tgever Van Genne{l het boe,( 

'Het fotografische genoegen', over 

o{lkomst van digitale beclde,c 

Mediakunst is te vinden op (o.a.) de volgende 
plekken: 
- V2, Rotterdam 
-De Waag, Amsterdam 
- DEAF, Dutch Electron ie Art Festival, 

Rotterdam 
- ZKF, Karlsruhe, Duitsland 
-Arts Electronica, Lienz, Oostenrijk: jaarlijks 

in september de grootste Europese 
tentoonstelling op dit terrein. 



Wat zou er gebeuren als je negen 

gerenommeerde commentaarschrijvers drie 

, maanden lang zonder computer, kranten, 

radio en tv opsluit in een sobere 

driekamerwoning? Zouden ze zich 

gezamenlijk wijden aan een nieuwe theorie 

over de invloed van de massamedia op de 

moderne mens? Zouden ze interessante 

gesprekken voeren over de wortels van het 

etnisch geweld op aarde? Of er eens goed 

voor gaan zitten om hun eigen rol in de 

samenleving te overdenken? Zeker weet je 

het natuurlijk nooit, maar vermoedelijk zou 

er niet veel anders gebeuren als tussen de 

door Veronica geselecteerde bewoners van 

het Big Brother-huis te Almere. Toch is er 

in onze kwaliteitspers een competitie 

ontstaan in het zo naar mogelijk schrijven 

over de hoofdrolspelers in het meest 

spraakmakende tv-programma van de 

laatste decennia. Als je de commentaren op 

Big Brother leest, lijkt het wel alsof onze 

stukjesschrijvers een spoedcursus 

Buikhuizen hebben gevolgd. Zelfs de term 

'laagschedeligheid' is al gevallen in relatie 

tot de deelnemers aan het Veronica

spektakel. Allemaal zouden ze een soort 

randdebielen zijn. Met als ultiem bewijs van 

hersenloosheid het feit dat ze de 

Nederlandse taal niet fout- en accentloos 

spreken. Zelfs Henri Higgins, de arrogante 

negentiende-eeuwse taalprofessor in Shaws 

'Pygmalion', toonde meer respect voor zijn 

tot dame te transformeren bloemenmeid als 

onze critici voor de bewoners van het Big 

Brother-huis. Waar komt al die zurigheid 

vandaan? Kennelijk heeft onze culturele 

elite behoefte om met veel tromgeroffel 

afscheid te nemen van het in eigen kring 

jarenlang dominante gelijkheidsdenken 

waarin het ongepast was je als intellectueel 

neerbuigend uit te laten over volk dat alleen 

nog maar tussen aanhalingstekens Gewone 

Mensen genoemd mocht worden. 

Bovendien wordt over de ruggen van de 

Ruuds, Barts en Karins een stevige appel 

geschild met de commerciële omroepen, die 

verantwoordelijk worden gesteld voor de 

om zich heen grijpende platvloersheid in 

onze media. Alsof zo'n Sabine er wat aan 

kan doen dat we tegenwoordig op alle 

zenders worden doodgegooid met 

programma's over hoogstpersoonlijk lief, 

leed en falen van bekende en onbekende 

Nederlanders. Een fenomeen waar zowel de 

publieke omroep als de kwaliteitskranten 

driftig aan meedoen. NOS-journaals 

openen tegenwoordig met wenende rechters 

die niet langer zijn opgewassen tegen het 

slechte in de mens en bij de Volkskrant 

vieren ze feest als de krant van Wakker 

Nederland is verslagen met een scoop over 

een mogelijke verloofde van onze 

kroonprins. En nu de ach-en-wee

journalistiek werkelijk overal hoogtij viert, 

zit een aantal critici het eigen ego hoog te 

houden door ouderwets te schelden op een 

paar mensen die niets zo mooi kunnen 

zeggen als zijzelf. 

Daarom zou ik wel willen weten wat er zou 

gebeuren als je negen van die 

commentaarschrijvers drie maanden lang 

zonder computer, kranten, radio en tv 

opsluit in een driekamerwoning. Ik denk 

niet dat het onder de huidige bewoners van 

het Big Brother-huis net zoveel agressie zou 

oproepen als omgekeerd het geval is. Deze 

keer is het de boze elite die zich in een 

nieuwe klassenstrijd heeft geworpen. Met 

als inzet de eigen goede smaak. Wat dat ook 

moge wezen. 

Marja Vuijsje 

AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS 
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er ers te voor 
afhankelijkheid 

Het moderne flexibele bedrijf kenmerkt zich door het delegeren van verant

woordelijkheden. Zelfstandigheid en autonomie zijn het parool. Daarmee wordt 

de waarde van afhankelijkheid als voorwaarde voor sociale cohesie miskend. 

Richard Sennett 

Als jongetje liep ik eens met mijn oom door een achterbuurt van 
Chicago. Hij was rechter en een zeer rechtschapen man. Wij kwa
men langs een stembureau. Mannen in slecht geperste pakken, nog
al grimmige types, stonden enveloppen uit te delen aan de mensen 
die naar binnen gingen. Ik vroeg mijn oom wat zij aan het doen wa
ren. 'Kiezers aan het omkopen', was zijn antwoord. Waarop ik een 
zedenpreek verwachtte. 'Dat is toch tegen de wet', zei ik. 'Vinden 
die mensen het niet vernederend zo'n envelop aan te nemen?' 'Het 

gaat maar om een schijntje', antwoordde mijn oom, 'en het geeft ze 
een plaats in hun gemeenschap'. Dat was mijn eerste kennismaking 
met het probleem van sociale insluiting. 
'Sociale insluiting' (socio/ inc/usion) is een onderwerp waar te weinig 
bij stil wordt gestaan. Wij hebben de neiging onze aandacht vooral 

te richten op uitsluitingsmechanismen, vanuit de verwachting dat het 
bestrijden van rassendiscriminatie, klassenongelijkheid of sekse
vooroordelen voor meer samenhang in de maatschappij zal zorgen. 
Maar 'insluiting' kent een eigen logica. 
Voorwaarde voor insluiting is wederzijdse erkenning, of het nu een 
kleine gemeenschap betreft of een natie. Mensen moeten de recht
matigheid erkennen van de betrokkenheid van de ander bij de ge
meenschap. De socioloog Norbert Elias noemde een dergelijke we
derzijdse erkenning een kwestie van 'sociale eer'. Nogal plechtig uit
gedrukt, maar hij bedoelde er mee dat leden van een groep het ge
voel hebben dat er notie van hen wordt genomen en naar hen ge
luisterd wordt. Naar mijn mening tast het hedendaagse kapitalisme 
de sociale insluiting aan doordat individuen, in hun werk, niet langer 
de ervaring wordt gegund dat zij er, in de ogen van anderen, toe 
doen. 

Insluiting vereist in de eerste plaats onderlinge uitwisseling. De en
veloppen die werden overhandigd bij de stembureaus in Chicago zijn 
een goed voorbeeld. In het Chicago van de jaren vijftig lag de heer
schappij in de kiesdistricten onbetwist in handen van partijbazen, en 
toch schonken zij iedere kiezer een symbolisch bedrag. De steek

penningen dienden om de afhankelijkheid te verzachten en daarnaast 
verwachtten de arme burgers van degenen die over hen regeerden 
blijken van erkenning, gebaren waarmee die bazen zich aan hen zou
den verplichten. 

In de tweede plaats moet sociale insluiting gepaard gaan met ritu
elen. Rituelen zijn een sterk maatschappelijk bindmiddel. De negen
tiende-eeuwse diplomaat Charles Talleyrand beschreef ooit hoe zijn 
tante, een gravin, in haar salon met uitvoerig ceremonieel medicij
nen, getrokken van kruiden uit eigen tuin, placht uit te reiken aan 
haar ondergeschikten. Die hadden nauwelijks baat bij deze drankjes, 
maar daar ging het niet om. De vormelijke entourage, de opbeuren
de woorden, de aanwijzingen die de gravin eigenhandig op elk flesje 
aanbracht, schiepen een wederzijdse verbondenheid. 

In de derde plaats vereist insluiting het afleggen van rekenschap. In 
de woorden van de filosoof Paul Ricoeur: 'Iemand rekent op mij, en 
daarom ben ik de ander verantwoording schuldig.' Met andere 
woorden, dat iemand afhankelijk van jou is, geeft die ander het recht 
jou te beoordelen. Gewoonlijk menen wij dat rechters boven dege
nen staan over wie zij rechtspreken, maar Ricoeur wil deze rollen 
omdraaien. 
In de hedendaagse arbeid zijn al deze voorwaarden voor sociale in· 

sluiting aan het verdwijnen. De (symbolische) uitwisseling waaruit 
blijkt dat er van werknemers notie wordt genomen, zie je niet meer. 
De rituelen die werknemers met elkaar verbindt, nemen af. Werk

gevers verwerpen de gedachte dat zij rekenschap verschuldigd zijn 
aan degenen die van hen afhankelijk zijn. Toch pretenderen wij in

sluiting op een manier die voor Talleyrands tante, levend ten tijde 
van het ancien régime, onherkenbaar zou zijn geweest. Wij geloven 
in universele mensenrechten op grond waarvan alle menselijke we
zens gelijkwaardig zijn. Wij willen dat elke burger erkent dat men
sen met tegengestelde meningen of afwijkende behoeften en belan
gen, evenveel waard zijn. 
De sociale insluiting op het werk is zwakker geworden doordat wij 
een revolutie doormaken. In het midden van de 20ste eeuw werk· 
ten ondernemingen op basis van een piramidevormige machtsstruc
tuur. Mensen bekleedden vaste en welomschreven posities binnen 
de bedrijfshiërarchie en bevelen werden in hun geheel doorgegeven 
van boven naar beneden. De snelheid waarmee dergelijk bureaucra· 
tisch gelaagde bedrijven kunnen reageren op zich wijzigende om
standigheden vindt men tegenwoordig te traag. Moderne managers 
willen netwerken, geen piramides. Productie- en winstdoelstellingen 
worden aan de top vastgesteld, hoe aan deze opdrachten wordt vol
daan, wordt overgelaten aan de arbeiders in semi-autonome teams 
en diensten. Naarmate de marktomstandigheden zich wijzigen kun
nen zulke organisaties voortdurend worden 'omgebouwd' (re-engi· 
neered in management-jargon), door op korte termijn grote aantal· 
I en arbeiders af te stoten of toe te voegen. 
Computer-gigant IBM bijvoorbeeld werkte tot 1993 volgens het py· 
ramide-model. Inmiddels is de bezem door het bedrijf gehaald en is 
het een komen en gaan van ingenieurs en programmeurs, al naar ge· 
lang de activiteiten van de onderneming als in een caleidoscoop tel· 
kens weer op hun kop worden gezet. Ooit gaven beleggers de voor
keur aan stabiele bedrijven, vandaag de dag richten ze zich- zelfs als 
stabiele bedrijven meer winst maken - op ondernemingen die be· 
reid zijn zichzelf telkens om te bouwen of zich 'opnieuw uit te vin· 
den', want die bedrijven beloven iets nieuws (zie de belangstelling 
voor internetbed rijven). Het basismodel is de individuele transactie, 
niet meer de langdurige relatie. 
De afgelopen tien jaar is echter duidelijk geworden dat het een pro-
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Fatsoenlijke arbeid wordt tegenwoordig 
bleem is voor zulke kameleontische bedrijven om hun werknemers 
te prikkelen tot betrokkenheid en loyaliteit. Hoe kunnen redelijker
wijs van jou gevoelens van loyaliteit verwacht worden voor een be
drijf dat zich tegenover jou tot niets verplicht? Uit een recente stu
die over een dergelijk flexibel bedrijf bleek dat maar 6 procent van 
de werknemers dacht dat hun chefs zich sterk zouden maken voor 
het behoud van hun banen. Het afnemen van sociale cohesie op het 
werk wordt vaak naar voren gebracht als iets positiefs: zo wordt ar
beid immers gezien als een zuiver contractuele kwestie, bevrijd van 
elk spoor van paternalisme. Friedrich Hayek betoogde lang geleden 
al, dat wij voor sociale cohesie elders moeten zijn: bij het gezin, de 
buurt. Terwijl werk een flink beslag legt op onze tijd, wordt met dit 
soort denkbeelden beweerd dat het 'sociaal contract' - in het bij
zonder die waarbij wederzijdse verplichtingen worden aangegaan 
tussen een sterke en een zwakke partij - maar een klein hoekje van 
het menselijk bewustzijn in beslag mogen nemen. 

In het politiek-economisch denken van deze tijd neemt een andere 
waarde de plaats in van sociale insluiting, namelijk autonomie. Deze 
vervanging mogen wij niet botweg van de hand wijzen. Autonomie 
is een essentiële moderne waarde; iemand die meester is over zich
zelf dwingt respect af. Maar neem nog eens de scène in Chicago waar 
ik in mijn jeugd getuige van was. Stedelijke hervormers hebben, met 
een beroep op de waarde van autonomie, kritiek geuit op dit soort 
feodale gebruiken. Progressieven hoopten dat burgers een onafhan
kelijk oordeel zouden tentoonspreiden en niet meer blinde trouw. 
Tegenwoordig keert een onverschrokken voorstander van moder
nisering als T ony Blair zich tegen de 'verwording' van de welvaarts
staat en hij wil dat burgers meer dan voorheen op eigen benen zul
len staan. Apostels van het eigenbelang zijn de Amerikaanse progres
sieven en de Europese derde-weg-aanhangers niet; nee, de politiek 
van de autonomie komt voort uit een afkeer van afhankelijkheid. Af
hankelijkheid lijkt vernederend en een bron van sociaal eerverlies. 
Toch verdwijnt in moderne flexibele bedrijven de afhankelijkheid 
niet; in zeker opzicht treedt ze zelfs duidelijker aan de dag. De re
volutie die plaatsvindt leidt tot centralisatie van de macht bij een 
technische en bestuurlijke toplaag. Dankzij de informatietechnologie 
is deze elite in staat bevelen snel en bondig over te brengen, met 
minder tussenstappen en minder interpretatie-ruimte voor het mid
denkader dan het geval was in de ouderwetse piramidevormige bu
reaucratieën. Resultaten zijn dankzij de computerisering à la minute 
beschikbaar. 
Zo is er een selecte top die de productie- en winstdoelstellingen 
vaststelt en bevelen uitvaardigt om bepaalde activiteiten te reorga
niseren, terwijl het vervolgens aan de op zichzelf staande afdelingen 
of teams wordt overgelaten om deze instructies naar hun beste kun
nen uit te voeren. De mensen buiten het keurkorps krijgen te ho
ren wat zij moeten bereiken, maar niet hoe zij dat moeten doen. Pro
grammeurs in de lagere echelons bij software-multinational Micro
soft kregen in 1995 bijvoorbeeld plotseling het consigne: 'Think In
ternet', zonder dat er aanwijzingen werden gegeven wat zoiets in de 
praktijk dan wel inhield. Als zij dit de top hadden gevraagd, was dat 
opgevat als een beschamend teken van afhankelijkheid. Maar het punt 
is dat degenen die de bevelen uitvaardigen, worden afgeschermd van 
het dragen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen. 
Het verschil tussen een ouderwets en een modern flexibel bedrijf, 
is dat degene die in het laatste bedrijf de macht heeft weigert de door 
Ricoeur bedoelde rekenschap af te leggen. Wordt hij daarover aan
gesproken dan reageert hij niet met een rechtstreeks: 'Doe nou 
maar wat ik zeg!' of 'Vragen worden hier niet gesteld!', maar zegt hij 
alleen: 'Je bent tegenwoordig zelfstandig'. Dit is een geraffineerde 
vorm van ontwijking, die maakt dat werknemers minder snel hun 
aandacht zullen richten op de vraag hoe legitiem de bevelen zijn. 
Kijk nog eens naar het tafereel waarmee ik begon. Mijn oom was 
overdreven puriteins waar het hemzelf betrof. Maar in dit geval be
schouwde hij een smet op het gedrag van anderen als inherent aan 

eerder gesymboliseerd door 'de 
ondernemer, dan 'de werknemer,. 

de symbolische interacties waaraan het gemeenschapsgevoel binnen 
die achterbuurt van Chicago te danken was. De moderne werkom· 
geving stelt geen belang in het bestaan van gemeenschapsgevoel. In 
alle gemeenschappen zijn de activiteiten een mixture van kwaliteiten 
en zwakheden, van deugden en ondeugden, maar het flexibele be· 
drijf ziet niets door de vingers. De moderne onderneming kan zich 
dat veroorloven omdat het immers weinig waarde hecht aan het 
voortbestaan van het geheel. 
Legerofficieren die een bevel geven en vervolgens op het slagveld 
blijven voor de uitvoering ervan, dwingen bij hun manschappen re· 
speet af. De trend in het moderne management is: een bevel geven 
en vervolgens wegwezen; gezag en leiderschap worden opgeofferd 
ten gunste van zelfbescherming. 
Gezag zowel als solidariteit kwijnt weg als de verantwoordelijkheid 
voor het voortbestaan op de schouders van individuen wordt ge· 
legd. Wat mensen bijeenhoudt, is dat zij elkaar wederzijds nodig heb· 
ben, een gegeven dat in het werk in steeds mindere mate herken· 
baar is. Een minnaar die verklaart: 'Maak je niet druk, ik zorg wel 
voor mezelf, jou zal ik nooit tot last zijn', zal spoedig de deur wor· 
den gewezen - wat zou je om iemand geven die denkt dat hij het 
zonder jou ook wel afkan? Een kind dat bang is om van zijn ouders 
afhankelijk te zijn, is een beschadigd wezen. En trek je een grens om 
vriendschap zodat zieken en ouderen daarvan worden uitgesloten, 
dan verarmt dat de waarde van de vriendschap zelf. Toch wordt in 
het huidige politiek-economisch denken afhankelijkheid gezien als 
vernederend. Dat gaat zelfs zo ver, dat de instellingen van de wel· 
vaartsstaat - gezondheidszorg, scholen, werkloosheidsvoorzienin· 
gen, bejaardenhuizen- in toenemende mate worden opgeroepen te 
werken als flexibele ondernemingen. Ze moeten hun aandacht rich· 
ten op de korte termijn en geen garanties te bieden, want mensen 
moet geleerd worden zich niet langer afhankelijk op te stellen. 
De gevolgen van deze afkeer van afhankelijkheid in 'de wereld van 
het werk' zijn negatief. De verantwoordelijkheid om de flexibele er· 
ganisatie te laten functioneren wordt gelegd bij de machtelozen die 
aan de kant zitten waar de klappen vallen. Als wij mensen het recht 
ontzeggen zich op anderen te verlaten, tasten wij hun vermogen aan 
om anderen voor iets verantwoordelijk te stellen. In een flexibele 
organisatie draagt de afkeer van afhankelijkheid bij tot het legitime· 
ren van de scheiding van macht en gezag. 
Tot slot kom ik terug op de opmerking van Norbert Elias, dat so· 
ciale cohesie afhangt van wat hij noemt 'sociale eer'. De voornaam· 
ste oorzaak voor het afnemen van de sociale cohesie in het werk is 
de afname van de sociale eer die is verbonden aan het werknemer· 
schap. Fatsoenlijke arbeid wordt tegenwoordig eerder gesymboli· 
seerd door 'de ondernemer' dan 'de werknemer'. En dat terwijl er 
veel minder mensen als ondernemer werken dan als werknemer, en 
de meeste pogingen een onderneming op te zetten mislukken -in 
de Verenigde Staten, bakermat van de self-made man, eindigt meer 
dan 90 procent van de nieuwe bedrijfjes binnen drie jaar in een fail· 
lissement. De meesten van ons zijn voorbeschikt voor het werkne· 
merschap. Dat betekent dat wij ons moeten kunnen verlaten op or· 
ganisaties, en daarbinnen op degenen die meer macht bezitten. Er 
bestaat langzamerhand hoegenaamd geen verbinding meer tussen de 
cultuur van sociale eer en het moderne kapitalisme. Daarom schuilt 
de fundamentele opdracht voor sociale politiek vandaag de dag in 
het herstellen van de waardigheid van mannen en vrouwen als werk· 
nemers. 

Richard Senneu is hoogleraar 1n de 

sociolog1e aan de London School o( Economics 
© New Statesman, 1999 
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Recht op 
afhankelijkheid? 

lBas van Stokkom 

Volgens de Amerikaanse socioloog Ri
chard Sennett leidt het hedendaagse kapi
talisme tot een verschraling van solidari
teit. Mensen zijn tijdens hun werk versto
ken van de ervaring dat ze voor elkaar van 
waarde zijn, dat ze ertoe doen. Daarmee 
brengt Sennett een variant van de aloude 
marxistische kritiek naar voren: in het ka
pitalisme wordt de waarde van de mens ge
reduceerd tot zijn prijs. Maar waar marxis
ten vasthouden aan de logica van emanci
patie en vergroten van individuele rechten 
-wat ze delen met liberalen - voegt Sen
netteen conservatief argument toe aan zijn 
kritiek: de onderlinge afhankelijkheid dient 
geherwaardeerd te worden. Hoe dat te 
beoordelen? 
Sennett wijst er in zijn essay op - en uit
voeriger in zijn studie The corrosion of char
acter. The personaf concequences of work in 
the new capitalism ( 1998) - dat werkne
mers in flexibele, verzelfstandigde organi
saties weinig kans hebben op een duurza
me loopbaan. Ze weten niet waar ze aan 
toe zijn en verliezen hun vertrouwen in lei
ders. Bedrijven kunnen ieder moment 
worden samengevoegd of failliet gaan. Vol
gens Sennett zijn instabiliteit en desoriën
tatie permanente aspecten in het psychi
sche huishouden van werknemers gewor
den. Het gevoel vervangbaar en overbodig 
te zijn maakt zich van hen meester; het 
persoonlijke karakter wordt 'weggevre
ten'. 

Flexwerkers -voor korte duur ingehuurd 
en dus zonder band of loyaliteit met het 
bedrijf-zullen zich in Sennetts beschrijving 
wel herkennen. Een afdeling met continue 
personele mutaties kan geen levensvatba
re werkgemeenschap worden. Het sociale 
kapitaal droogt op; onverschilligheid wordt 
de basishouding. Maar of de arbeidsom
standigheden in de nieuwe verzelfstandig
de bedrijven die Sennett omschrijft, wel al
tijd zo armetierig zijn als hij ons voorspie
gelt is de vraag. In veel bedrijven lijkt het 
onderlinge vertrouwen juist te zijn toege
nomen. Bovendien suggereert hij dat 
werknemers in de 'goede oude' Fordisti
sche tijd van lopende band-werkzaamhe
den er beter voorstonden dan nu. 
Op zich is het juist dat mega-ondernemin
gen zich tegenwoordig sterker gedragen 
als oligarchieën. De politiek heeft minder 
greep op hun doen en laten. Ook de in-
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terne besluitvorming van deze organisaties 
is moeilijk democratisch te noemen. Niet
temin is er vooral in 'platte' organisaties 
een sterkere democratische normering 
waarneembaar. Om geen nodeloze weer
stand op te roepen zijn 'superieuren' ge
dwongen hun voornemens uit te leggen en 
te beargumenteren. Ze kunnen niet meer 
terugvallen op het uiten van bedreigingen 
of het inspelen op angst. Anders gezegd, 
om vertrouwen te winnen dienen leiding
gevenden zich kwetsbaarder op te stellen. 
Kwetsbaarheid (kritiek dulden; meer 
speelruimte geven; controle uitstellen) is 
een uitnodiging om wantrouwen te laten 
varen. De verdenking van machtsmisbruik 
neemt af. Deze tendens van groeiend on
derling vertrouwen en respect is vooral 
zichtbaar in bedrijven of afdelingen waar 
hooggeschoolden werkzaam zijn. Hoe ge
kwalificeerder het werk en hoe platter de 
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organisatie, des te hoger de kwaliteit van 
arbeid. 
Sennetts kritiek dat bestuurders door het 
afschuiven van taken naar verzelfstandigde 
bedrijven van verantwoordelijkheid wor
den ontslagen, heeft betere papieren. Het 
is een van de trends in het huidige ma
nagementsdenken om deze satellietbedrij
ven op productie- en outputnormen en 
prestatie-indicatoren 'aan te sturen'. Vol
doen ze niet aan die normen dan wordt de 
opdracht simpelweg aan andere bedrijven 
verstrekt. De zorg voor eventueel falen 
wordt dus ontlopen. Geen last van reor
ganisaties: werknemers worden tijdens 
een overname of een doorstart eventueel 
geloosd. In termen van Sennett: gezag (ver
antwoordelijkheid dragen) verwordt tot 
naakte macht (je ontdoen van het nuttelo
ze). 

SCHULDIG 
Sennett wijst terecht op de nadelige invloed 

van de huidige politieke economie die het 
ideaal van onafhankelijkheid hoog in het 
vaandel heeft. Tony Blair (en het paarse ka
binet van Wim Kok niet minder) wil meer 
zelfredzame burgers. Deze politiek, zegt 
Sennett, komt voort uit 'afkeer van afhan
kelijkheid'. 'Afhankelijkheid lijkt vernede
rend, een bron van eerverlies.' Vandaar 
ook het verlangen van hedendaagse politi
ci om zieken, ouderen, gehandicapten, 
werklozen, arbeidsongeschikten, daklo
zen, asielzoekers, bijstandsmoeders, ver
slaafden, gedeprimeerden, kortom ieder
een die niet zelfredzaam, assertief en jeug
dig is, zo snel mogelijk aan de onterende si
tuatie van afhankelijkheid te onttrekken. 
Mensen wordt het recht ontzegd, merkt 
Sennett op, om van anderen afhankelijk te 
zijn. 
De liberale (lghting creed dezer dagen - de 
ideologie van zelfredzaamheid - berust op 
het geloof dat iedereen een gelijke kans 
heeft om succes te boeken. En dat succes 
zou uitsluitend aan jezelf te danken zijn. Als 
je je inzet en je verdienstelijk maakt, zul je 
als vanzelf beloond worden. Degenen die 
geen succes hebben zijn daarom te traag, 
te dom of te lui om hun kans te grijpen. Ze 
zijn zelf schuldig voor hun falen. 
Maar in werkelijkheid zijn talenten en ver
mogens zeer ongelijk verdeeld. Minder-ge
talenteerden zijn overgeleverd aan de gril
len van de arbeidsmarkt: ze komen vaak in 
functies terecht waarin ze blootstaan aan 
intimidatie en dwang of komen snel op 
straat te staan. Formele gelijkberechtiging 
voorkomt geenszins dat zwakkere partijen 
aan het kortste eind trekken. In het on
gunstigste geval raken ze sociaal buitenge
sloten, 
Dat toont aan dat het emancipatoire voca-

en behoeftig zijn kon 

leiden tot bescheiden

heid en relativering 

bulaire van individuele rechten geen bond
genoot hoeft te zijn van zwakke groepe
ringen. Wat kan dat vocabulaire überhaupt 
voor links betekenen als emancipatie 
wordt gereduceerd tot zelfredzaamheid en 
vrijheid tot 'niet gehinderd kunnen wor
den'? Het is de verdienste van Sennett dat 
hij het oriëntatiekader van progressief den
kende mensen poogt te verbreden: om so
ciale insluiting te bewerkstelligen hebben 
we een ander vocabulaire nodig waarin het 
besef van onderlinge betrokkenheid en af
hankelijkheid een hoofdrol speelt. 
Sennett wijst er terecht op dat afhankelijk
heid in het geheel niet verdwenen is in een 
samenleving van flexibele netwerken en 
bedrijven. Mensen zijn en blijven op elkaar 
aangewezen en ervaren afhankelijkheid 
vaak als betekenisvol: je hoort er bij. Moet 
de 'deugd van afhankelijkheid' daarom in 
ere hersteld worden zoals Sennett zegt? 
De vraag is: afhankelijk van wie? En in wel
ke situatie afhankelijk? Welgestelden zullen 
geen moeite hebben het belang van afhan
kelijkheid te onderkennen. Aangewezen 
zijn op anderen (een arts, een verzeke
ringsspecialist) is bepalend voor hun wel
bevinden en kwaliteit van het bestaan. Ech
ter, voor mensen die aangewezen zijn op 
machtige partijen en daarvan regelmatig de 
nadelen ondervinden (van betutteling tot 
regelrechte dwang) ligt dat anders. Bepaal
de vormen van afhankelijkheid kunnen ui
termate vernederend zijn. De dankbaar
heid die een zieke of arme steeds moet to
nen voor ontvangen hulp, is daarvan een 
voorbeeld. 
Bovendien kan afhankelijkheid ertoe leiden 
dat je je lot gelaten aanvaardt (zo kenmer
kend voor bewoners van arme agrarische 
maatschappijen die geen uitzicht op een be
ter bestaan hebben). Afhankelijkheid sti
muleert een tragische kijk op het leven: we 
hebben geen controle over onze omstan
digheden; we nemen het leven zoals het is. 
Keuzes zouden er niet meer toe doen. 

ZELFSPOT 
Nu hoeft de erkenning dat we afhankelijk zijn 

van anderen nog niet te leiden tot het be
sef dat we machteloos zijn. We kunnen 
proberen de kwaliteit van het bestaan te 
verbeteren. Bovendien is het aantrekkelij
ke van het tragische bewustzijn dat het 
zicht op het kwaad - het menselijk tekort 
zo men wil - niet wordt verdrongen. Het 
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besef dat we afhankelijk en behoeftig zijn 
kan leiden tot bescheidenheid en relative· 
ringsvermogen, bepaald geen ondeugden 
nu we gebukt gaan onder de hijgerige libe· 
rale tijdgeest. Raakt dat besef verloren, zo· 
als in gokpaleizen of in de wereld van l'e· 
ter Stuyvesant, dan is het met de mense· 
lijkheid droevig gesteld. 
Maar daarmee is afhankelijkheid nog niet 
tot deugd gerehabiliteerd, zeker niet in ac· 
tieve betekenis. Je afhankelijk opstellen 
wordt doorgaans als een brevet van on· 
vermogen beschouwd, een diskwalificatie 
van autonomie (zelf kunnen kiezen). An· 
ders ligt het met je kwetsbaar opstellen. 
Kwetsbaarheid is het besef dat je belangen 
en welzijn door ziekte, ongevallen of te· 
genslag snel geschaad kunnen worden. Het 
besef ook dat het bestaan onvolkomen is. 
Net als gevoelens van afhankelijkheid kun· 
nen gevoelens van kwetsbaarheid tot een 
tempering van eigen ambities en aspiraties 
leiden. Beide soorten gevoelens zijn dan 
ook verwant met het tragische bewustzijn. 
Maar een kwetsbare houding brengt- an· 
ders dan een afhankelijke houding - onze 
autonomie niet in gevaar. Je kwetsbaar op· 
stellen, door anderen onbevangen tege· 
moet te treden of door je eigen tekorten 
met enige zelfspot te laten doorklinken in 
handelen en spreken, lijkt een aantrekke· 
lijk ideaal, zeker in postmoderne tijden. En 
zoals gezegd, je kwetsbaar opstellen is een 
uitnodiging aan anderen om hun wantrou· 
wen te laten varen. 
Niettemin lijkt kwetsbaarheid vooral een 
deugd voor degenen die het zich kunnen 
veroorloven hun zwakkere kanten te laten 
zien. Voor de relatief machtigen dus. Rela· 
tief onmachtigen zijn eerder gebaat met 
het vergroten van participatiekansen zodat 
hun zelfvertrouwen en zelfachting worden 
opgevijzeld. 
Is arbeidsparticipatie in bedrijven en orga· 
nisaties daartoe het beste middel? In onze 
samenleving waarschijnlijk wel. Maar zoals 
Sennett overtuigend laat zien, voor de 
flexwerker is arbeid eerder een aanslag op 
zijn of haar karakter dan een middel om 

zich beter in het leven staande te houden. 
In sterke en duurzame werkgemeenschap· 
pen waar werknemers gerespecteerd 
worden ligt dat echter geheel anders. Het 
is dus zaak de kwaliteit van arbeid te ver· 
groten en werknemers het gevoel te geven 
dat ze meetellen. Het vocabulaire van zorg. 
aandacht en respect lijkt me daarvoor ge· 
schikter dan het vocabulaire van afhanke· 
lijkheid. 

Bos von Stokkom 1s soc1oloog "' 

hoo(dredoctcur van just1t1ële Verkenn,n.;c' 



De verbouwing van de sociale zekerheid is meer dan een 

reorganisatie van de uitvoering. De druk van de markt 

ondermijnt het hele stelsel van zorg en sociale zekerheid. 
foto Cris Pennarts I HH 

SOCIALE KWESTIE 
~Ivo Kuypers, Piet Leenders en Kees Vendrik 

Nederland is niet af. Wie het tegendeel be
weert, heeft geen nota genomen van de 
omvangrijke verbouwing die gaande is in de 
verschillende vleugels van de Nederlandse 
verzorgingstaat. 
Op het eerste gezicht lijkt er niets nieuws 
onder de zon. Staat, arbeid en kapitaal heb
ben inmiddels bijna een eeuw gestreden 
om de zeggenschap in het domein van de 
sociale zekerheid. Dat leidde na de oorlog 
tot een compromismodel, waarin organi
saties van werkgevers en werknemers ge
zamenlijk de uitvoering van de werkne
mersverzekeringen ter hand namen, ter
wijl de overheid zorg droeg voor het wet
telijke kader. Dat model bleek een goede 
basis voor het opbouwen van een gene
reus stelsel van sociale zekerheid. Toen 
eind jaren zeventig de werkloosheid fors 
begon op te lopen, kwamen de grenzen er
van in zicht: in de jaren tachtig werd met 
name de WAO benut als saneringssubsidie 

ten gunste van het herstructurerende Ne
derlandse bedrijfsleven. Het Kabinet Lub
bers/Kok maakte daaraan in de zomer van 
1991 een eind, en dat was het startschot 
voor een nieuwe ronde in het oude ge
vecht. De sociale partners, zoals arbeid en 
kapitaal sinds de Tweede Wereldoorlog 
genoemd worden, moesten een stap terug 
doen. 
De komst van het eerste Paarse kabinet in 
1994 markeert een forse trendbreuk in 
een eeuw geschiedenis van de uitvoerings
organisatie. Te verwachten was dat de af
tocht van de sociale partners gevolgd zou 
worden door het aantreden van de over
heid. In plaats daarvan koos Paars I ervoor 
de opengevallen plaats in te laten nemen 
door de markt. Commerciële verzeke
raars, die in de historie van de sociale ze
kerheid nooit meer dan een bijrol hadden 
gespeeld, moesten nu de hoofdrol voor 
hun rekening nemen. En zij lieten die kans 
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niet liggen. Fragmentatie van de collectie
ve sociale arrangementen is sindsdien aan 
de orde van de dag. Wie het bouwterrein 
van de sociale zekerheid betreedt, moet 
moeite doen een herkenbaar patroon te 
ontdekken. Elk werknemersrisico (kortdu
rende of langdurige arbeidsongeschiktheid 
of kortdurende of langdurige werkloos
heid) kent inmiddels zijn eigen verzeke
ringssystematiek, premieberekening, wet
telijke grondslag, uitvoeringsorganisatie, 
poortwachters et cetera. De verhouding 
tussen 'het publieke' en 'het private' wis
selt voordurend. Het is niet verwonderlijk 
dat zovele burgers er inmiddels niets meer 
van begrijpen. 
Wie zich wel verdiept in de complexe ver
houdingen treft geen rooskleurig beeld 
aan. Marktwerking, gepropageerd omdat 
het zowel de efficiëntie als de klantvrien
delijkheid ten goede zou komen, blijkt ruim 
vijf jaar na dato allesbehalve een wonder-
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middel. De aanhoudende klachten over het 
functioneren van Arbodiensten (die de 
door preventie en reïntegratie de door
stroom van zieken naar de WAO moeten 
voorkomen), de achterblijvende resultaten 
van reïntegratie van werklozen en arbeids
ongeschikten, de oprukkende voorrangs
zerg en de onduidelijkheid over de werke
lijke ontwikkeling van de uitvoeringskosten 
laten zien dat de marktpartijen hun zaken 
niet op orde hebben. Integendeel, de slech
te prestaties van de uitvoeringsorganisaties 
wat betreft de reïntegratie in een toch flo
rissante arbeidsmarkt zou de politiek moe
ten alarmeren: het gaat fout met de uit
voering van WW en WAO. 

VERONTWAARDIGING 
Het is tegenwoordig een gangbare opvatting 

dat de uitvoering van publieke taken een po
litiek neutrale taak is. Dat opent de weg 
naar een scheiding van beleid (vaststellen 
van doelen) en uitvoering, waarbij het niet 
uitmaakt of een publieke of private instel
ling de uitvoering doet, als de politiek ge
formuleerde doelen maar gediend worden. 
Deze organisatiefilosofie loopt als een ro
de draad door de reorganisatie van de col
lectieve sector en heeft sinds begin jaren 
tachtig geleid tot een grote variëteit aan 
privatiserings- en verzelfstandigingsopera
ties. 
Intussen gedragen de uitvoerders zich al
lerminst als neutrale dienaren van de pu
blieke zaak. Zij zijn hun eigen uitvoerings
project gaan ontwikkelen, zoals de op
komst van de met publiek geld gefinan
cierde particuliere Arbodiensten en de 
Werdegang van de Centra voor Werk en 
Inkomen (CWI's) laten zien. Er zijn pu
bliek-private concerns en conglomeraten 
ontstaan die anticiperen op de marktwer
king die begin volgend millennium wordt 
verwacht. De politieke naïviteit rondom de 
introductie van marktwerking is beant
woord met een minstens zo grote creati
viteit van de zijde van de voormalige pu
blieke instellingen. Het roept de vraag op 
wie nu binnen wiens kaders opereert. On
ze indruk is dat de private ondernemingen 
geen neutrale uitvoerder zijn van politieke 
doelstellingen, maar op grond van markt
motieven hun eigen sociale zekerheid ont
wikkelen. De machtsbalans is aanmerkelijk 
subtieler dan doorgaans wordt aangeno
men. Het is een teken aan de wand dat het 
tweede Paarse kabinet - ruim vijf jaar na
dat de eerste schop de grond in ging- haar 
definitieve ontwerp voor de uitvoerings
organisatie van de Nederlandse sociale ze
kerheid nog altijd op tafel moet leggen. De 
voorstellen van minister De Vries en 
staatssecretaris Hoogervorst die nu in dis
cussie zijn, zijn niet het laatste woord. 

steeds meer de maat

staf zijn waaraan 
beter bedeelden de 
noodzaak van hun 

bijdrage aan de 
collectieve arrange
menten beoordelen. 

De na'l'viteit waarmee van de zijde van de 
politiek tegen de introductie van markt
werking is aangekeken wordt wellicht het 
beste geïllustreerd door de houding van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, mevrouw Borst. Hoewel van ver
schillende kanten luid en duidelijk gewaar
schuwd, heeft het eerste kabinet Kok in de 
persoon van de toenmalige staatssecreta
ris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Rob in Linschoten de gehele Ziektewet ge
privatiseerd (WULBZ) en vervolgens de
len van de gehavende WAO op facultatie
ve basis aan de markt toevertrouwd (PEM
BA). Sluitstuk van deze operatie zou een 
nieuwe Organisatiewet Sociale Verzeke
ringen zijn, waarmee het mogelijk gemaakt 
zou worden voor werkgevers op de markt 
de meest geschikte uitvoerder van de WW 
en WAO aan te trekken. Als gevolg van de
ze WULBZ en PEMBA kregen werkgevers 
een (steeds groter) financieel belang bij 
verzuimpreventie, hetgeen geleid heeft tot 
nieuwe initiatieven rondom voorrangszorg 
in de gezondheidszorg. Werkgevers pro
beren hun werknemers langs de wachtlijs
ten te loodsen. Minister Borst gaf desge
vraagd te kennen zich destijds niet gereali
seerd te hebben dat de privatisering van de 
Ziektewet een dergelijk effect zou kunnen 
hebben. Inmiddels is de praktijk van voor
rangszorg zover voortgeschreden dat de
zelfde minister per brief van 30 augustus 
1999 pleitte om de 'initiatieven op het 
grensvlak van reguliere gezondheidszorg 
en arbozorg' te integreren in de gezond
heidszorg, waarmee zij erkende dat er 
aparte zorgtrajecten mogen bestaan voor 
arbeidsgerelateerde aandoeningen. Zorg
voorzieningen dus, die uitsluitend toegan
kelijk zijn voor werknemers, ook al hebben 
niet-werknemers dezelfde klachten. De 
Tweede Kamer heeft in meerderheid op 9 
september 1999 de minister teruggefloten, 
maar de vraag rijst hoe lang de politieke 
verontwaardiging bij gezondheidszorg
woordvoerders opgewassen is tegen de 
druk van de markt. 
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Wie de geschiedenis van de sociale 1.el<.eï· 
heid overziet, moet constateren dat vroe· 
geregeneraties politici daar beter mee om· 
sprongen. Terecht is de zaak van de uitvoe
ring van de sociale zekerheid bijna honderd ' 
jaar lang gepolitiseerd, omdat de macht 
over de uitvoering van de sociale 1.el<.eï· 
heid niet alleen positionele voordelen voor 
de uitvoerende partij met zich mee bracht, 
maar vooral omdat zeggenschap over (toe· 
passing van) uitkeringsvoorwaarden in in· 
dividuele gevallen een wereld van verschil 
kan betekenen. Doordrongen van het be· 
sef dat in de dagelijkse uitvoering 'het po· 
litieke' zich manifesteert en concretiseert, 
wensten politici zelf - via voortdurende 
consultatie van de uitvoerders, de werkge· 

vers en werknemers, met wie 1.ii nau-;;~ ~ 
banden onderhielden- zicht te houden op 
wat zich aan de sociale loketten afspeelde. 
In die zin is het uit de hand lopen van de 
WAO een gezamenlijke verantwoordelijk· 
heid van politiek en sociale partners ge· 
weest en is de roep om marktwerking niet 
in de laatste plaats geboren uit de behoef· 
te van de politiek om op die verantwoor· 
delijkheid minder direct te worden aange· 
sproken. 

GOEDE LEVEN 
Zicht houden op de uitvoering le'lerde 'co· 

vendien een kennisvoordeel op dat veel 
beleidsorganisaties tegenwoordig niet 
meer hebben. Op moderne wijze ontdaan 
van 'de ballast van een uitvoerend appa· 
raat' hebben zij geen idee meer van wat 
zich in de werkelijkheid afspeelt en hoe de 
gesteldheid is van het object van hun be· 
leidsontwikkeling. Uitvoerders hebben op 
hun beurt vaak een strategisch (commer· 
cieel) belang om belangwekkende kennis 
over de werkelijkheid voor zich te houden. 
Dit fenomeen heeft zich de afgelopen jaren 

1 

in de sociale zekerheid al te vaak voorge· 
daan. 
Maar het is niet alleen een bestuurskundig 
verschil van inzicht dat politici als Lely, Tal· 
ma en Veldkamp onderscheidt van hun op· 
volgers Melkert, Hoogervorst en De Vries. 
Het is ook de maatschappelijke rol van de 
collectieve sociale zekerheid die aan grote 
verandering onderhevig is. Bondig gefor· 
muleerd hebben de sociale zekerheidsre· 
gelingen hun unieke rol als enige inko· 
mensgarantie verloren. Voor de oudedags· 
voorziening vertrouwen mensen meer op 
eigen aanvullende pensioenregelingen die 
in omvang en betekenis de collectieve 
AOW, hoewel nog steeds heilig, ver over· 
treffen. In de jaren negentig is bovendien 
vermogensopbouw via aankoop op beurs 
en woningmarkt voor grote groepen een 
vanzelfsprekende zaak geworden: een ver· 
magende middenklasse die vooral op indi· 



'Politici gaan niet over tot 

viduele basis in haar eigen pensioen voor
ziet, lijkt in de maak als we de welvaarts
cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek mogen geloven. Dit proces doet 
zich ook voor bij de ontwikkeling van de 
rogenaamde employee benefits: persoons
gebonden na- en bijscholing, een sabbatical 
leave, een professionele retraite of bijzon
dere winstdelings- en optieregelingen zijn 
de nieuwe prioriteiten van de moderne 
werknemer. Van WW en WAO wordt 
minder dan ooit fatsoenlijke inkomensbe
scherming verwacht; het is vooral zaak tij
dig eigen rechten op te bouwen die zoveel 
mogeliil<. bii de persoonlijke invulling van 
'het goede leven' passen. Sociale zeker
heid, zo houden verzekeraars hun klanten 
voor, is iets wat je zelf organiseert en 
vormgeeft, op basis van je eigen toe
komstplannen en verwachtingen. Alle 
krapte op de huidige arbeidsmarkt ten spijt 
staat daar een blijvend grote groep tegen
over van arbeidsongeschikten, langdurig 
werklozen en werkende armen voor wie 
dat alles onbereikbaar wordt. 

S\MPEL 
De marktwerking in de verzorgingsstaat ver
scherpt op deze wijze de maatschappelijke 
tegenstellingen, terwijl de sociale arrange
menten ooit ontworpen zijn om uitsluiting 
en sociale deling actief te bestrijden. Het 
individuele profijt zal steeds meer de maat
staf zijn waaraan beter bedeelden de nood
zaak van hun bijdrage aan de collectieve ar
rangementen beoordelen. De vraag is dan 
welk karakter de basisvoorzieningen waar
voor de overheid tenslotte verantwoorde
lijk blijft, zullen krijgen. Worden de bijstand 
en de AWBZ voor iedereen afdwingbare 
rechten, of zullen zij verschralen tot kwets
bare voorzieningen voor achterblijvers? In 
dat laatste geval is stap naar een echt mi
nistelsel is dan snel gezet. 
Het verlies aan maatschappelijke betekenis 
van de collectieve sociale zekerheid heeft 
zich onmiddellijk vertaald in politieke af
stand. De Staat der Nederlanden wil niet 
langer de hoeder zijn van een sociaal be
langrijk maar financieel kwetsbaar sys
teem. De overheid heeft het pad gekozen 
van de verzekeraar die, om zijn zaak over
eind te houden, schadelastbeperking tot al
fa en omega van zijn bedrijfsvoering heeft 
gepromoveerd. Herman Tjeenk Willink, 
vice-voorzitter van de Raad van State en 
oud-regeringscommissaris voor de reorga
nisatie van de Rijksdienst, zei twee jaar ge
leden bij een debat in De Balie dat 'politici 
niet overgaan tot het privatiseren van een 
overheidsdienst om het probleem op te 
lossen, maar om er van af te zijn'. Dat ge
vaar is bij de sociale zekerheid reëel. 
De zwakte van de politiek ligt in het feit dat 

het privatiseren van 

een overheidsdienst 
om het probleem op 

te lossen, maar om er 

van afte zijn.' 

zij politieke vragen probeert te reduceren 
tot technische, waarvan de beantwoording 
vervolgens over wordt gelaten aan ande
ren. In die gedachtegang zijn de problemen 
rond arbeid en sociale zekerheid op te los
sen via een systeem van technisch vorm
gegeven marktprikkels zonder dat daaraan 
een analyse van de maatschappelijke pro
cessen vooraf is gegaan. Reïntegratie, het 
centrale adagium van de hele operatie, is 
uiteindelijk niet afhankelijk van het via al
lerlei materiële prikkels goed organiseren 
van een technisch proces. Reïntegratie is 
een politieke eis en de realisatie daarvan 
hangt af van de vraag of daarvoor vol
doende maatschappelijk draagvlak bestaat. 
Als het oude uitvoeringssysteem zijn tijd 
gehad heeft, dan is dat omdat het onder
liggende compromis over solidariteit aan 
herziening toe is. Er zijn nieuwe, gediffe
rentieerdere vormen van solidariteit nodig 
omdat de problemen van de arbeid van nu 
-de toenemende psychische belasting, het 
ontstaan van nieuwe vermoeidheidsziek
tes, de combinatie van arbeid en zorg, de 
vraag wat 'duurzame' arbeidis-anders zijn 
dan die van de arbeid van destijds. Dat 
vraagt om een nieuwe visie op solidariteit 
en maatschappelijke cohesie. In dat licht 
moet de vraag beantwoord worden wat de 
eis van reïntegratie betekent. Anders ge
zegd, gevreesd moet worden dat de groei
ende maatschappelijke tweespalt niet te 
overbruggen is met simpele kreten als 
'werk, werk en nog eens werk'. 

VERBODEN DEBAT 
Ook vanuit de gezondheidszorg dienen zich 

dergelijke vragen aan. Er ontstaat toene
mende druk op de curatieve zorgsector 
omdat bedrijven voorrang willen voor hun 
te reïntegreren werknemers. De toene
mende belangstelling van werkgevers voor 
gezondheidsrisico's staat buiten kijf. Ge
bleken is ook dat de initiatiefwet van D66-
Kamerlid Rogier van Boxtel, die aanstel
lingskeuringen verbiedt, daartegen onvol
doende soelaas biedt. Dat is niet alleen ge
vaarlijk voor werkzoekenden, arbeidson
geschikten of anderen met 'een vlekje'. Als 
de gezondheidszorg meer in het licht komt 
te staan van activering, wat zijn dan de con-
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sequenties voor patiëntenrechten zoals de 
vrije keuze van arts en het recht om een 
behandeling te weigeren? 
Het gaat bij de politieke discussie over de 
sociale zekerheid om meer dan het glad
strijken van wat negatieve effecten van 
marktwerking via het handig herschikken 
van institutionele verhoudingen. Het afzien 
van privatisering van de UVI's (de uitvoe
ringsinstellingen), zoals minister De Vries 
nu voorstelt, is dan ook onvoldoende. Het 
enige effect daarvan zal zijn dat de overheid 
straks een paar uitgeklede administratie
kantoren terugkrijgt, terwijl de marktpar
tijen intussen doorgaan met de ontwikke
ling van hun private arrangementen op het 
gebied van ziekte en arbeidsongeschikt
heid en het afgrazen van de nieuwe reïnte
gratiemarkt. De WAO-keuring wordt dan 
een publiek moment in een voor de rest 
privaat en volgens commerciële wetten ge
organiseerd traject. Alleen de uitvoering 
van de WW komt geheel in handen van de 
overheid. De protesten tegen dit voorstel 
van de vakcentrales zijn te begrijpen: zij 
worden op centraal niveau buitenspel ge
zet en kunnen alleen via CAO's en in de be
drijven invloed uitoefenen op het reïnt.e
gratiebeleid. Voor de werkgevers ligt het 
genuanceerder. Zij houden de volledige 
verantwoordelijkheid voor ziekte en de 
eerste fase van arbeidsongeschiktheid en 
de bijbehorende reïntegratie. Maar zij zijn 
daar niet onverdeeld gelukkig mee. Voor 
grote concerns is de nieuwe verantwoor
delijkheid geen probleem, voor het mid
den- en kleinbedrijf des te meer. Zij vrezen 
te zeer afhankelijk te worden van grote 
bank/verzekeraars. 
Dit maakt tegelijk duidelijk, dat de motor 
van de privatisering en marktwerking niet 
in de eerste plaats zit in de uitvoeringsor
ganisaties, die zijn slechts een afgeleide, 
maar in de wetgeving. De discussie is pas 
zinvol wanneer die, behalve over de uit
voeringsorganisatie, ook gaat over de mid
den jaren negentig al geprivatiseerde Ziek
tewet en WAO en, in het verlengde daar
van, over de toekomst van arbeid en so
ciale zekerheid. Anders gezegd, over de 
sociale kwestie van de volgende eeuw. Aan 
dit 'verboden debat', zoals oud-minister 
van Sociale Zaken Wil Albeda het noemde, 
valt niet te ontkomen. 

Bovenstaande tekst is een bewerking van het 

slothoofdstuk uit het boek 'Een gebouw zonder 

plan- Over de privatisering van de sociale 

zekerheid', door Ivo Kuypers, Piet Leendersen 

Kees Vendrik, dat 15 december uitkwam bij 

Uitgeverij De Balie: 96 pag., pnjs: /29,50, ISBN 

90 661 7 204 5. 
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De EERSTE of 
Met de 'verplaatsing' van de politiek valt 

het mee. Ambtenaren, regering en 

Tweede Kamer staan één, twee en drie 

op de ranglijst van beslissers. Dat is een 

van de conclusies uit een onderzoek 

naar de beslissingsmacht in Nederland. 

Thomas Schillemans 

Ergens aan het einde van een aflevering van 
de Britse tv-comedyserie Yes Minister zitten 
twee nette heren aan een donkerhouten 
tafel in een ernstig gesprek. In hun rech
terhand een glas brandy dat ze langzaam in 
kringen ronddraaien. Het zijn Sir Hum
phrey en Sir Desmond Glazebrook, des
tijds studiegenoten in Oxford en tegen
woordig respectievelijk topambtenaar en 
bankier. Samen hadden ze een ambitieus 
bouwplan opgesteld waarvan ze beiden be
ter zouden worden maar de minister, Sir 
Humphreys' baas, heeft daar net die dag 
een stokje voor gestoken. Sir Desmond is 
mismoedig en verzucht: 'Nu de minister 
heeft besloten is de zaak afgedaan, niet 
waar?' Sir Humphrey kijkt verschrikt op: 
'Hoe kom je daar in godsnaam bij?' Des
mond zegt: 'Een beslissing is toch zeker een 
beslissing!' Maar die redenering is volgens 
Humphrey simplistisch: 'Een beslissing is 
pas een beslissing als het de beslissing is die 
je wilt. Zo niet dan is het slechts een tijde
lijke pas op de plaats.' 
Yes Minister dankte haar populariteit aan het 
uitvergroten van de spelletjes en kuiperijen 
die zich achter de mooie façade van de po
litiek afspelen. Aan het eind van een afleve
ring worden altijd knopen doorgehakt 
waarbij nooit duidelijk is door wie of waar
om. Slechts één ding staat vast: de weerga
ve van persofficier Bill Pritchard deugt niet. 
De vraag: wie beslist er nu echt?, blijft fas
cineren. Formeel is het natuurlijk de poli
tiek die de beslissingen neemt maar het 
vermoeden is wijdverbreid dat de invloed 
van ambtenaren, maatschappelijke organi
saties of advieslichamen groter is. De ana
lyses geven er prachtige namen aan als 'de 
verplaatsing van de politiek', de 'vierde 
macht' of de 'ijzeren ring' van organisaties 
rond Den Haag. Opvallend is dat de dis
cussies meer door ervaringen en veron
derstellingen dan door feitenkennis wor
den gevoed. 

de VIERDE macht? 
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Dit najaar verscheen het boek Verdeelde 
Macht, van bestuurskundige Klaartje Pe
ters, waarin gegevens over de Nederland-

se besluitvorming naar voren worden ge
bracht die het gebrek aan feiten zou kun
nen verhelpen. In haar proefschrift, waarop 
Peters promoveerde aan de Vrije Universi
teit, wordt een empirisch antwoord ge
zocht op de bedrieglijk eenvoudige vraag: 
wie heeft het eigenlijk voor het zeggen? 
Daarbij worden zes groepen onderschei
den: het kabinet, het parlement, ambtena
ren, lagere overheden, adviesorganen en 
maatschappelijke organisaties. Peters on
derzocht 38 {deel-)beslissingen op het ter-
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rein van de kinderopvang, de politieher· 
vorming en het Structuurschema Groene 
Ruimte. Voor alle 38 beslissingen nee.'t 1.~ 
het proces van besluitvorming minutieus in 
kaart gebracht. Ze hield interviews met de 
betrokkenen en herlas alle stukken. Het 
hele proces werd stap voor stap gere· 
construeerd, om per besluit vast te stellen 
wie er bij betrokken was, wie er zeer veel 
invloed had en wie in alles ongelijk kreeg. 
Peters' boek heeft een lichte opwinding 
veroorzaakt, de kranten berichtten dat de 



macht van de ambtenarij nu was bewezen. 
Maar haar algemene conclusie is iets genu
anceerder, namelijk dat we een pluralistisch 
1telsel hebben, zoals de titel van haar proef-

~ schrift al verklapt. De politiek-bestuurlijke 
' besluitvorming in Nederland is een zaak 
waaraan iedereen mag meedoen. Zo ko
men we in het boek bijvoorbeeld het CDA
Vrouwenoverleg tegen, de Stichting Na
tuur & Milieu en de Groep Kremers, een 
tijdelijke coalitie van bestuurders rond de 
Limburgse gouverneur die zich intensief 
met de politiereorganisatie bemoeide. Die 
toegankelijkheid van de besluitvorming ver
taalt zich echter niet in het wegsijpelen van 
beslissingsmacht. Want ondanks die veel
vormige betrokkenheid blijken de Haagse 
spelers stevig in het zadel te zitten. Van een 
definitieve verplaatsing van de politiek is 
volgens Peters geen sprake. Daar kan als 
kanttekening wel bij gezegd worden, dat 
geen van de onderzochte terreinen tot het 
hart van het poldermodel behoren. 

liONNIG 
F Fier bovenaan op de 'ranglijst van grote be

slissers' die in het boek naar voren komt 
staan de ambtenaren. Van alle betrokkenen 
hebben zij met afstand de grootste inhou
delijke invloed op de besluitvorming. Dat 
betekent echter niet dat de politiek is uit
geschakeld. De regering en de Tweede Ka
mer drukken een duidelijk stempel en staan 
respectievelijk op een eervolle tweede en 
derde plaats in dit fictieve klassement. Daar 
moet wel bij worden aangetekend dat die 
positie van de Tweede Kamer bijna volle
dig toekomt aan de regeringspartijen. De 
winnaars van dit onderzoek zijn daarom de 
ambtenaren en de regerende coalitiepartij
en. Tot de grootste verliezers behoren de 
oppositiepartijen, de Eerste Kamer en de 
vaste adviesorganen van de regering, zoals 
de in dit onderzoek voorkomende emanci
~atieraad. 

Bij de belangenbehartigers blijkt de macht 
van de meest invloedrijk geachte lobby, die 
van de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten), tegen te vallen. De invloed 
van de provincies is beduidend groter. Dat 
wordt onder meer veroorzaakt door de 
goede persoonlijke contacten die sommige 
provinciale bestuurders in Den Haag heb
ben, hetgeen ook de invloed van de CDA
vrouwen ">Jerk\aart. Verder blijkt de invloed 
van Stichting Natuur en Milieu bij de ruim
telijke inrichting opvallend groter dan die 

van de landbouworganisaties. 

De premier - Peters behandelt de periode 
van Lubbers 11 tot en met Paars I - is min
der machtig dan wel is aangenomen. In de 
beeldvorming is de figuur van de minister
president geëvolueerd van primus inter pa
res tot een daadwerkelijk regeringsleider. 
In het politieke krachtenveld wordt die po
sitie van leider echter slechts mondjesmaat 
en selectief benut. 

Een opvallend detail is dat de macht van de 
ambtenaren toeneemt wanneer de minis
teries het onderling oneens zijn. Bij een 
stammenstrijd tussen departementen gaan 
de deuren op slot en worden alle anderen 
uit het overleg geweerd. Dat geldt even
goed voor politici als voor lobbyisten. Pas 
wanneer de strijdende ambtenaren een 
compromis hebben bereikt en een gede
tailleerd concept hebben opgesteld kunnen 
anderen zich er weer mee bemoeien. De 
belangrijkste beslissingen worden dan ech
ter niet meer aangepast. 
Dit relaas over macht en invloed in Den 
Haag laat zich op verschillende manieren 
duiden. Van de zonnige kant bekeken valt 
op dat het politieke primaat ondanks alle 
doemverhalen recht overeind staat. Het 
werk van ambtenaren valt immers onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid en dus 
komen de meeste beslissingen reglemen
tair tot stand. Peters' proefschrift legt ech
ter ook een aantal minder zonnige kanten 
bloot en het is de moeite waard daar even 
bij stil te staan. 
Er tekent zich om te beginnen zoiets als het 
primaat van het regeerakkoord af. De af
spraken uit de formatie hebben een ver
strekkende werking, en aan de onderhan
delingen daarover worden nauwelijks bui
tenstaanders toegelaten. Het is het mo
ment bij uitstek waarin de nieuwe Tweede 
Kamer macht uitoefent, maar die blijft wel 
beperkt tot de coalitiepartijen. Paul Ro
senmöller en Jaap de Hoop Scheffer be
klaagden zich er onlangs over dat de rege
ring de oppositie negeert. Dat is volgens 
Peters al jaren zo, regering en coalitiege
noten gaan graag een-tweetjes aan. Voor de 
oppositie is er nauwelijks succes te halen. 

AMBITIES 
Een tweede opmerkelijk gegeven is het on

derscheid in politieke beslissingsmacht dat 
kan worden gemaakt tussen de klassieke 
ministeries (zoals Justitie en Binnenlandse 
Zaken) en de 'nieuwe' ministeries (zoals 
Landbouw, Natuur en Visserij). Uit Peters' 
boek blijkt dat de invloed van politici op de 
hervorming van de politie behoorlijk groot 
was. Het is een klassiek politiek terrein 
waarop de generalisten uit de Kamer goed 
uit de verf komen. De besluitvorming over 
het Structuurschema Groene Ruimte werd 
echter volledig door ambtenaren gedomi
neerd. Dat is het gevolg van de complexi
teit van het onderwerp, waar de beslissin
gen veel technische en specialistische ken
nis vereisen. Maar ook speelt hier een rol 
dat inspraak en politiek hier tegen elkaar 
uitgespeeld worden. In de voorfase van de 
besluitvorming is er uitvoerig zogenaamd 
interactief overleg met burgers en organi
saties geweest. De Kamer staat vervolgens 
buitenspel omdat de meeste besluiten dan 
al zijn genomen. Omdat de interactieve 
deelname vaak alle kanten op gaat, komen 
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die besluiten bijna volledig voor rekening 
van de ambtenaren. Het is het slechtst 
denkbare voorbeeld van democratie. Op 
papier lijkt de burger langs twee wegen in
vloed op beslissingen te hebben, zowel di
rect als ook via zijn vertegenwoordigers in 
het parlement. Maar in de praktijk valt veel 
beslissingsmacht toe aan de ambtenaren 
die daar als procesarchitecten tussenin zit
ten. 
De conclusies van dit onderzoek brengt 
een aantal dilemma's naar voren die van 
waarde zijn voor het denken over de over
heid. Wat dat betreft is de timing van deze 
publicatie goed. Het publieke debat lijkt de 
laatste tijd te kantelen, de waardering van 
de overheid is groeiende. Na jaren van te
rugtreding en deregulering wordt er weer 
hardop nagedacht over wat de overheid 
zelf moet doen in plaats van wat ze aan de 
markt moet overlaten. Het zomeressay van 
Peper is daar een voorbeeld van - u heeft 
het in de vorige Helling ( 1999, nr.3) kunnen 
lezen. 
Peters maakt in haar proefschrift duidelijk 
dat er in dit nieuwe debat over de overheid 
in ieder geval moet worden stilgestaan bij 
de machtsverhouding tussen politiek en 
ambtenaren. Het is bedenkelijk wanneer de 
politiek op inhoudelijk gecompliceerde be
leidsterreinen geen invloed meer kan heb
ben. Het is een kwestie die Groenlinks niet 
mag laten liggen, al was het maar omdat 
haar ambities meer dan die van andere par
tijen op het terrein van de 'nieuwe' minis
teries liggen. Een praktische bijdrage aan de 
oplossing is een betere professionele on
dersteuning voor parlementariërs. Een 
grotere staf bijvoorbeeld, met een groter 
budget en meer mogelijkheden om op 
complexe terreinen een eigen strategisch 
onderzoek uit te zetten. Tegelijkertijd 
moet goed over de vormgeving en de ge
volgen van het interactief bestuur worden 
nagedacht. Er zijn talloze uitwerkingen van, 
gekozen zou moeten worden voor een 
aanpak waarbij de directe inbreng van bur
gers gericht wordt op de verbetering van 
de afweging in het parlement. 
Dit zijn schoten voor de boeg. Wat hier 
vooral prettig is, is dat een onderzoek als 
dit een aantal vermoedens bevestigt en een 
aantal dilemma's beschrijft. Dat kan een ex
tra impuls zijn voor het debat over demo
cratie en bestuur. Uiteindelijk zou het toch 
wel mooi zijn wanneer aan Sir Humphrey 
duidelijk gemaakt kan worden dat een po
litieke beslissing inderdaad een politieke 
beslissing is. 

Thomas Sch!llemans 1s projectmedewerker 

van het Wetenschappelijk Bureau van 

GroenLinks 

'Verdeelde macht. Een onderzoek naar rijksbe

sluitvorming in Nederland'; Klaartje Peters, Am

sterdam; uitgeverij Boom, 1999, prijs fl 49.50 
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De pensioenfondsen hebben veel meer doen met de 
vermogen dan nodig. Deze overwaarde, 

of in ieder geval een deel daarvan, 

PENSIOENEN zou in een 'gekke dingen'-fonds 

gestort kunnen worden ten behoeve van investeringen met sociale en ecologische 

doelstellingen. Het past geheel in het denken over verantwoordelijke burgers. 

Ewald Engelen 

Burgerschap is in. Sinds het begin van de ja
ren negentig wordt de politieke theorie en 
politieke filosofie overspoeld door boeken 
en artikelen met het woord 'burgerschap' 
in de titel. Het zijn vooral progressieven 
die in burgerschap een concept menen te 
hebben gevonden dat politieke richting be
looft en tegelijk niet bezoedeld is door 
staatspaternalisme en staatscentralisme. 
Het burgerschapsdenken met zijn nadruk 
op rechten, plichten en eigen verantwoor
delijkheden heeft ook Groenlinks niet on
beroerd gelaten, zoals uit het verkiezings
programma van vorig jaar blijkt. Verras
send is dat deze 'hausse' niet heeft geleid 
tot een parallelle wederopleving van het 
idee van economisch burgerschap. Hier te 
lande zijn de wetenschappelijke publicaties 

daarover letterlijk op de vingers van een 
hand te tellen, en ook in het publieke de
bat kan weinig animo worden gevonden 
voor kwesties die te maken hebben met 
medezeggenschap binnen de onderneming 
en over de onderneming. Zo zwijgt het 
verkiezingsprogramma van Groenlinks 
hierover in alle talen. 

Dat is om een meerdere redenen te be
treuren. De gelijkwaardigheid die ligt be
sloten in civiele, politieke en sociale bur
gerschapsrechten gaat gepaard met onder
schikking en afhankelijkheid van werkne
mers in de economische organisatie; pole
misch geformuleerd: de Nederlander is 
een vrije en gelijke burger in de politieke 
sfeer, maar een horige in de onderneming. 
Dat is des te meer te betreuren omdat de 
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arbeidsomgeving een zeer belangrijke rol 
speelt in het dagelijkse leven van de mees
te mensen; men werkt en brengt dus een 
groot deel van het wakende bestaan in een 
arbeidsomgeving door, of men is uitgeslo
ten van betaalde arbeid en staat dus bloot 
aan 'negatieve privilegiëring'. Bovendien 
zijn ondernemingsbeslissingen van verrei
kende invloed op aard en kwaliteit van de 
omgeving waarin de onderneming ope
reert en de burger leeft. Oftewel, onder
nemingen zijn te belangrijk om over te la
ten aan de raad van bestuur. 
Economisch burgerschap is een vorm van 
burgerschap die langs drie wegen gestalte 
kan krijgen. Die wegen zijn: directe parti
cipatie, indirecte participatie en financiële 
participatie. Directe participatie is een 



In 1998 is naar schatting 6,5 

worm van zeggenschap die nauw aansluit bij 
I hedendaagse modes in de managementlite
mtuur die de creatieve potentie van werk
I nemers benadrukken en die de werkne-
1mer een grotere rol geven bij het aanpas
.•sen van productieprocessen, organisatie
'structuren en productontwerp. Indirecte 
!Participatie is in Nederland zeggenschap 
via de ondernemingsraad. Oftewel, zeg
genschap via representatieve organen die 
min of meer vergelijkbaar zijn met het na
tionale parlement. Financiële participatie 
ten slotte is medezeggenschap via aande
len. Deze medezeggenschap kan direct of 
indirect zijn. Directe financiële participatie 
is medezeggenschap via individueel aande
lenbezit, bijvoorbeeld via zogenaamde aan
d~lenspreidingsregelingen. Indirecte finan
ciële participatie is medezeggenschap via 
aandelenbezit dat collectief wordt be
heerd. Pensioenfondsen zijn hier een voor
beeld van. Aansluitend bij voorstellen die 
recentelijk bij monde van Kees Vendrik 
door Groenlinks zijn gedaan, wil ik hier 
,1\o.<g.a.a.n welke mogeliikheden in Nederland 

bestaan om pensioengelden te gebruiken 
1 ~oor indirecte financiële participatie en 
• daarmee tot een vorm van economisch 
burgerschap. 
Momenteel beschikken Nederlandse pen
sioenfondsen over een vermogen van cir
ca 850 miljard gulden. Dit vermogen dient 
om lopende en toekomstige pensioenver
plichtingen te dekken. Het is opgebouwd 
uit bijdragen van werknemers en werkge
~ers, waarvan de hoogte wordt vastgesteld 
tijdens centrale onderhandelingen tussen 
~al<.bond en werkgever. Dat de pensioen
voorwaarden een vast bestanddeel van het 
reguliere arbeidsvoorwaardenoverleg zijn, 
geeft aan dat het opgepotte vermogen 
moet worden beschouwd als 'uitgesteld 
loon'. Om die reden is het weinig contro
versieel om te stellen dat de deelnemers 
zeggenschap behoren te hebben over de 
besteding ervan. Het gaat immers om 'hun' 
geld. De vraag is echter hoe die zeggen
schap moet worden georganiseerd. Wet
telijk is vastgelegd dat de bestuurszetels 
van de bedrijfs- en ondernemingspen
sioenfondsen gelijkelijk worden verdeeld 
tussen werknemers en werkgevers. Zo
lang er geen andere organisaties zijn met 
tenminste een gelijke mate van legitimiteit, 
ontbreken goede redenen om aan deze ze
telverdeling te tornen. Dat vakbonden 
maar rond een kwart van de werknemers 
tot hun leden kunnen rekenen, tast hun le
gitimiteit weliswaar aan maar doet aan het 
bovenstaande niets af. 

APPÈL 
De representatie van werknemers is op de
ze manier afdoende geregeld en toch wij-

miljard gulden aan 

overwaarde in de 

kassen van de grote 

bedrijven verdwenen. 

ken de investeringsbeslissingen van pen
sioenfondsen nauwelijks af van die van 
commerciële beleggingsfondsen. Daarvoor 
zijn drie verklaringen te geven. Ten eerste 
dat pensioengelden tegen contractueel 
vastgelegde voorwaarden op een contrac
tueel vastgesteld moment in de vorm van 
pensioenen moeten worden uitgekeerd. 
Daaruit volgen eisen van risicodiversifica
tie en rendementsmaximalisatie, oftewel 
criteria van 'prudent' vermogensbeheer 
die de criteria van commerciële beleg
gingsfondsen nauwelijks ontlopen. Ten 
tweede dienen pensioenfondsen voldoen
de 'kasgeld' te hebben om lopende pen
sioenverplichtingen te kunnen uitkeren, en 
dat dwingt tot substantiële beleggingen in 
de grootste beursfondsen omdat alleen de 
aandelen daarvan makkelijk, zonder al te 
grote marktverstoringen, van de hand kun
nen worden gedaan. Ten derde brengt on
conventioneel portfoliobeheer hoge kos
ten met zich mee. De beleggingsindustrie 
kent een geheel eigen dynamiek met eigen 
schaalvoordelen die de kosten van afwij
kend beleggen buitenproportioneel hoog 
maken. Ook dat werkt conformisme in de 
hand. 
Zo kan het verkeren dat met het immense 
maatschappelijke vermogen dat ligt opge
tast in de beleggingsportfolio's van de Ne
derlandse pensioenfondsen geen 'gekke 
dingen' worden gedaan, omdat dat niet in 
het financiële belang is van de werkne
mer/deelnemer. 
Maar naast financiële belangen hebben 
werknemers/deelnemers ook andere be
langen, zoals sociale en ecologische. Bete
kent het bovenstaande dat naast eisen van 
prudent beheer geen andere belangen ge
diend kunnen worden bij de aanwending 
van dit maatschappelijke vermogen? Na
tuurlijk wel. De vraag is echter hoe ande
re eisen gecombineerd kunnen worden 
met eisen van prudent beheer. Het gaat 
daarbij om keuzes, want een volledige 
'win-win' is een illusie. Pensioenfondsen 
kunnen aangesproken worden op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om hun investeringsbeleid te wijzigen. Het 
zijn ofwel de vakbondsfunctionarissen bin
nen de besturen die daarop kunnen aan
dringen, ofwel externe maatschappelijke 
organisaties als Greenpeace, Amnesty, Mi-
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lieudefensie, Fair Trade etc. Voor de eer
ste variant heeft het CNV voorstellen ge
daan, en de tweede is vorig jaar door Mar
co Wilke geopperd in de Helling ( 1998 nr. 
3) maar blijft hier buiten beschouwing om
dat ze los staat van het idee van financiële 
participatie als vorm van economisch bur
gerschap. Dat ligt anders bij het voorstel 
van het CNV. Hier dringen de werkne
mersvertegenwoordigers binnen het 
fondsbestuur aan op een groener en so
cialer investeringsbeleid. De effectiviteit 
hiervan is echter twijfelachtig. Mijn twijfel 
betreft vooral de informatie-achterstand 
van fondsbestuurders ten opzicht van het 
dagelijks bestuur van het fonds. Kleine pen
sioenfondsen besteden het portfoliobe
heer uit aan externe professionele be
heerders, terwijl grote fondsen zelf pro
fessionele beheersafdelingen opzetten. In 
beide gevallen wordt het investeringsbe
leid aangestuurd door de codes van de be
leggingsindustrie, die, zoals ook Wilke op
merkt, moeilijk toegankelijk is voor leken. 
Een bijkomend probleem is dat ecologi
sche en sociale waarden heel wat lastiger 
zijn op te hangen aan kwantitatieve criteria 
en zich dus minder lenen voor de mathe
matica van de professionele belegger. Het 
appèl voor een groener en socialer inves
teringsbeleid loopt dan het gevaar uit te 
monden in een weinig verplichtend moreel 
appèl dat de beleggingsexpert makkelijk 
naast zich neer kan leggen. 

FONDS 
Er is een alternatief mogelijk dat deze moei

lijkheden in mindere mate kent. Het voor
stel is simpel: richt een speciaal fonds op 
voor sociale en ecologische doelen en fi
nancier dat fonds uit een percentage van de 
overwaarde van de pensioenvermogens. 
Overwaarde is het verschil tussen het ver
mogen dat nodig is voor de (toekomstige) 
pensioenverplichtingen en het beschikbare 
vermogen. Met name de laatste jaren wa
ren de rendementen op belegd vermogen 
zeer hoog, hoger in ieder geval dan volgens 
berekeningen nodig is. Door - zeg - I 0 
procent van deze overwaarde door te slui
zen naar een nationaal fonds- dat bijvoor
beeld gedoopt kan worden tot Nationaal 
Herstructureringsfonds* - kan zowel tege
moet worden gekomen aan eisen van pru
dent beheer als aan sociale en ecologische 
wensen. Dit is, met andere woorden, een 
aftopping ten behoeve van 'gekke dingen', 
zonder dat de legitieme eis van waarde
vaste pensioenen in gevaar komt. Ervan 
uitgaand dat de hoogte van de pensioen
bijdragen is afgestemd op de omvang van 
lopende en toekomstige verplichtingen, le
vert een gemiddelde jaarlijkse vermogens
aanwas van I 0 procent dan een bedrag op 
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van circa 8,5 miljard gulden dat per jaar kan 
worden doorgesluisd naar het herstructu
reringsfonds. In economisch slechtere ja
ren zal de afdrachtverplichting minder of 
zelfs nul zijn. In geen geval mag er uit het 
fonds geput worden om insolvabele pen
sioenfondsen uit de brand te helpen. Het 
herstructureringsfonds is uitdrukkelijk 
geen reservefonds. 
De verplichting tot afdracht moet door de 
overheid wettelijk worden opgelegd aan 
de fondsen en zou moeten worden opge
nomen in de stichtingsstatuten. Een derge
lijke eis is legitiem omdat de meeste pen
sioenfondsen stichtingen zijn en uit hoofde 
van hun stichtingsstatus geen belastingver
plichtingen kennen (de pensioenreserve
ring is van belasting vrijgesteld). Een sub
stantieel deel van de vermogensopbouw 
van pensioenfondsen is derhalve publiek 
gefinancierd, wat tenminste een indirecte 
overheidszeggenschap over de besteding 
ervan legitimeert. De tweede legitimatie
grond is gelegen in het feit dat deelnemers 
en gepensioneerden nimmer uitsluitend 
werknemers en consumenten zijn, maar 
ook zonen en dochters, vaders en moe
ders, lidmaten en burgers, en uit dien hoof
de van deze verschillende rollen en func
ties ook verschillende belangen hebben bij 
een vitale, stimulerende en comfortabele 
omgeving. Een deel van die langere ter
mijn-belangen moet het herstructurerings
fonds dekken door te investeren in expe
rimentele bedrijfsvormen, nieuwe techno
logieën en kleinschalige productie-organi
saties die ervoor moeten zorgen dat de 
economische infrastructuur van morgen 
kwalitatief hoogwaardig is en aan de diver
se (toekomstige) eisen van de burgers kan 
voldoen. 
Het door mij voorgestelde Nationaal Her
structureringsfonds is ook om andere re
denen politiek opportuun. Pensioenfond
sen ontpoppen zich momenteel meer en 
meer tot financiële dienstverleners die 
concurreren met banken en verzekeraars. 
Met name van de kant van verzekeraars 
wordt gewezen op concurrentievervalsing 
door de stichtingsstatus van pensioenfond
sen. In antwoord hierop zou de overheid 
pensioenfondsen een ruil kunnen voorstel
len: behoud van belastingvoordelen tegen 
de financiering van een nationaal herstruc
tureringsfonds. 
De tweede reden om van overheidswege 
in te grijpen in de besteding van geboekte 
overwaarden door pensioenfondsen is het 
concurrentievoordeel van het grootbedrijf 
ten opzichte van het midden- en kleinbe
drijf (MKB). Terwijl de werknemerspen
sioenen van het MKB zijn ondergebracht in 
bedrijfstakgewijs georganiseerde pen
sioenfondsen (de zogenaamde bedrijfspen-

sioenfondsen), beschikt het grootbedrijf 
veelal over een eigen pensioenfonds (het 
zogenaamde ondernemingspensioen
fonds). Bij bedrijfspensioenfondsen zijn 
honderden, soms duizenden ondernemin
gen aangesloten. Daardoor zal de geboek
te overwaarde nimmer als vrij te besteden 
vermogen worden teruggestort op de on
dernemingsrekening. Bij ondernemings
fondsen is dat de laatste jaren wel op gro
te schaal gebeurd. In 1998 is zo naar schat
ting 6,5 miljard gulden in de kassen van het 
grootbedrijf verdwenen. Het is duidelijk 
dat een dergelijke praktijk haaks staat op 
het door Paars zo gekoesterde ideaal van 
'faire' competitie. Door nu namens de ge
meenschap een deel van deze overwaarde 
op te eisen, wijst de overheid er op dat de
ze overwaarde in ieder geval niet vanzelf 
toevalt aan de werkgever, maar conform 
de belangen van de werknemer en burger 
op de langere termijn moet worden aan
gewend. 

LOKAAL 
De inrichting en organisatie van het fonds zal 

een kwestie moeten zijn van politieke en 
publieke discussie, maar ook van domweg 
uitproberen en herzien. Enige contouren 
kunnen wel worden geschetst. Het fonds 
moet op grote afstand van de overheid blij
ven. De taak van de overheid blijft beperkt 
tot de wettelijke eis tot wijziging van de 
stichtingsstatuten van fondsen. De erva
ring leert dat investeringsfondsen van de 
overheid die zijn bestemd voor economi
sche herstructurering onherroepelijk wor
den opgenomen in een defensieve arbeids
marktpolitiek gericht op behoud van werk
gelegenheid; backing losers in plaats van pic
king winners. Dat leert niet alleen de Ne
derlandse ervaring met de Nationale In
vesteringsbank en de NEHEM, maar ook 
de Britse en Belgische ervaring in de jaren 
zeventig met publieke investeringsfondsen. 
Beheer van het herstructureringsfonds kan 
derhalve het beste in handen blijven van de 
sociale partners. Wel zal in de oprichtings
akte een eerste omschrijving moeten wor
den opgenomen van de doelstellingen van 
het fonds. 
Daaruit volgt dat het fonds zelfbedruipend 
moet zijn. Onafhankelijkheid van de staat 
impliceert eerst en vooral financiële onaf
hankelijkheid. De consequentie daarvan is 
dat ook de beleggingen van het herstruc
tureringsfonds moeten renderen. Sociaal 
en ecologisch investeren is iets anders dan 
altruïstisch investeren. Renderen is even
wel ook iets anders dan een jaarlijks ren
dement op iedere geïnvesteerde gulden 
van 12 procent. Renderen kan ook rende
ren op lange termijn zijn. Omdat het fonds 
geen winstdoelstelling heeft maar slechts 
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kostendekkend moet zijn en het fonds niet 
hoeft bij te dragen aan pensioenafdrachten 
kunnen de rendementseisen beduidend la
ger zijn dan die van conventionele inves
teerders. Projecten die nu niet in aanmer
king komen krijgen dan wel toegang tot ka· 
pitaal en daarmee de kans hun levensvat· 
baarheid op langere termijn te bewijzen. 
Hiermee raken we aan het probleem van 
bemiddeling, verstrekking en beoordeling. 
De investeringsdoelstellingen en -criteria 
zijn uitdrukkelijk onconventioneel. Dat be· 
tekent dat niet kan worden teruggevallen 
op expertise van professionele beleggers. 
Noch kan gebruik worden gemaakt van het 
distributienetwerk van reguliere financiële 
instellingen als banken. De oplossing hier
voor ligt bij decentrale bemiddeling en ver· 
strekking en getrapte beoordeling. Con
creet betekent dit dat de richtlijnen door 
het centrale fonds worden vastgesteld, 
maar dat concrete kredietwaardigheidsbe
oordeling lokaal zal plaatsvinden op grond 
van context afhankelijke criteria. Op lokaal 
niveau moet derhalve worden samenge
werkt met Kamers van Koophandel, loka
le vakbondsafdelingen, lokale milieugroe
peringen, universiteiten, gemeenten en an
dere actoren die over kennis van lokale 
condities beschikken. Hier vindt ook de 
werving en selectie van potentiële beleg
gingsprojecten plaats. 
Ziehier een mogelijk invulling van econo
misch burgerschap langs de lijn van finan
ciële participatie. Natuurlijk bevat deze in
vulling allerlei open plekken, en natuurlijk 
is het zo dat niet is ingegaan op mogelijke 
ongewenste effecten. Zoals voor alle voor
stellen geldt ook voor dit voorstel dat het 
al doende geconcretiseerd zal moeten 
worden en dat al doende onvoorziene ob
stakels zullen moeten worden weggeno
men. Belangrijk is het om in het achter
hoofd te houden dat het hier slechts om 
één mogelijke invulling van economisch 
burgerschap gaat. Idealiter worden de drie 
genoemde wegen tegelijk bewandeld. In de 
hoop dat zij elkaar versterken en dat indi
recte participatierechten kunnen helpen 
bij het wegnemen van blokkades bij finan
ciële participatie, en omgekeerd. 

Ewald Engelen rs als post-doc verbonder 

aan de a(delrng W~sbegeer1e van d· 

Unrvcrsrtert van Am sterdon 

* Een uitgewerkte versie van het 'Nationale 
herstructureringsfonds' is als appendix 
opgenomen in zijn proefschrift 'Economisch 
burgerschap in de onderneming; een 
oefening in concreet utopisme', dat maart 
2000 zal verschijnen. 



' 
WB-berichten 

I :M~ i~g~d~;~ AT I E S 
Samenstellmg: Gerrit Pas 
Verslag van een bijeenkomst over preven

t tief jeugdbeleid en de regierol van de ge-
~ meente. Met inleidingen, tips voor raadsie
f den, literatuursuggesties en een stappen-
: plan voor jeugdparticipatie. 

A. 7,50 (1999, 50 pag.) 

De cliënt aan het roer 
~ fanny Lagendijk en Paul Basset 

\
) Discussienota over de modernisering van 

de AWBZ en WVC. Om het werkelijk 
i 

participeren van mensen met een handicap 
mogelijk te maken is een combinatie no
dig van een landelijke politiek die bepaalt 
waar recht op is, gemeenten die als betaal
kamoor optreden en cliënten die met een 
persoonsgebonden budget zelf bepalen 
welke zorg zij willen ontvangen en van wie 
zij die willen ontvangen. 
Gratis (1999, 20 pag.) 

Met status: een pleidooi voor progressieve 
Europese migratiepolitiek 
Femke Halsema, Joost Lagendijk en anderen 
Met acht voorstellen voor minimumnor
men voor behandeling van asielzoekers, 

) een Europees Ontheemdenregeling, legale 
arbeidsmigratie en voorwaarden voor lega
lisatie van illegale migranten. 
Gratis (1999, 8 pag.) 

Recht op bescherming 
Redactie: 7]itske Lingsma en Gerrit Pas. 
Auteurs: Tineke Strik, Richard Wouters en 
Bram van Ojik. 
Antwoord op prangende vragen over het 
asielbeleid. Hoe kan het aanscherpingsbe
leid worden gekeerd? Hoe kan in Europees 
verband worden bijgedragen aan een hu
maan beleid? 
ft. 16,- (boek, 1997, 86 pag.). 

In de voetsporen van de toekomst: naar 
een integraal buitenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo Pinto Scholt
bach 
Voorstellen voor een ander buitenlands be
leid dat de grenzen van het eigenbelang 
overstijgt. 
fl. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

Een toekomst in aanbouw 
Paul de Beer, Jacobus Delwaide, Caroline 
van Dullemen, jan Willem Duyvendak, 
Herman van Gunsteren, Lucas Reijnders en 
Paul Rosenmijfler 

Zeven essays op weg naar een nieuw poli
tiek programma voor GroenLinks. 
fl. 15,- (boek, 1997, 80 pag.) 

KERNGEGEVENS 
bestuur: ]eroen Saris (voorzitter), Faseale Georgopoulou (namens het partij bestuur), 
Willibrord de Graaf (uitgever de Helling), ]os van der Lans, Tineke van der Schoor, Hans 

! Schraven, Kees Vendrik, Marinus Verhagen; 

i 

' 

medewerkers: Paul Basset- coördinatie, parrij vernieuwing, ruimtelijke ordening, mi
lieu, zorg; felle van der Meer- hoofd- en eindredactie 'de Helling'; Gerrit Pas- multicultu
rele samenleving, jeugdbeleid, onderwijs, internationale politiek; Thomas Schillemans- bur
gerschap, democratie; Betty Noppe - bureausecretaris; jeroen Boon, Saskia Kluit - project
medewerkers. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 
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ZOJUIST 

VERSCHENEN 
Het Pluche 
GroenLinks lokaal aan de 
macht 
felle van der Meer 

Hoe is het mogelijk dat 
GroenLinks in Amsterdam 
compromissen sluit met de 
VVD? Wat is de reden dat 
GroenLinks in Nijmegen 
al na een half jaar uit het 
college is gezet? Wat is het 
geheim van Wageningen 
waar GroenLinks 
25 procent van de stemmen haalde? 
GroenLinks is op lokaal niveau van een op
positiepartij veranderd in een partij die ook 
bestuurt. Hoe verloopt dat meebesturen? 
Wat weet GroenLinks voor elkaar te bok
sen? De bestuurservaringen op lokaal ni
veau zijn des te interessanter nu steeds va
ker wordt gesproken over GroenLinks als 
potentiële regeringspartij. 
Bij het partijbureau te bestellen voor 
f 15,-. Telefoon: 030-2399900. 

Internationale veiligheid 
In oktober en november organiseerde 
GroenLinks de debattenreeks 'Europese 
veiligheid na Kosovo'. Hiervoor werd een 
werkdocument gemaakt. Het bevat drie 
bijdragen: een evaluatie van de Kosovo
oorlog door Kees Kalkman (internationaal 
secretaris GroenLinks), een evaluatie van 
de opstelling van de Kamerfractie door 
Marijke Vos; en een stuk over veiligheids
dilemma's na Kosovo van WE-medewerker 
Gerrit Pas. 
De werkmap (13 p.) is verkrijgbaar bij het 
landelijk bureau van GroenLinks of via in
ternet (www.groenlinks.nl) 

Bedankt 

Na tien jaar ga ik per 1 januari 2000 het 
Wetenschappelijk Bureau verlaten. Ik 
heb een nieuwe baan als coördinator van 
de studiegroep Milieu en Economie bij 
de Stichting Natuur en Milieu te 
Utrecht. Ook langs deze weg wil ik ie
dereen waannee ik de afgelopen tien jaar 
heb samenwerkt, van harte bedanken. 
Hopelijk zullen we elkaar op een Groen
Links Forum of juist buiten GroenLinks 
blijven tegenkomen. 

Met groet, Paul Basset. 
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~ an de voet van een imposante ba~ siliek in hetwest-Brabantsedorpje 
Oudenbosch staat een merkwaardig beeldje. 
Het is een stervende soldaat die de zegening 
ontvangt van Paus Pius IX. Het beeld gedenkt 
een wonderlijk legioen, de Zouaven, dat tussen 
1860 en 1870 de pauselijke staat in Italië be
schermde- een internationaal interventieleger 
avant-la-lettre. 
Pius IX was behalve paus ook koning van een 
kerkelijke staat welke zich uitstrekte tot het 
noorden van Italië. Hij moest zich verweren te
gen een coalitie van monarchisten, liberalen 
maar ook revolutionairen waaronder Giusep
pe Garibaldi, die van Italië één staat wilde ma
ken. De eerste poging dateerde van 1849, en 
dat was het begin van een langdurige operette 
vol internationale intriges, revoluties, geheime 
genootschappen, romantische helden en bloe
dige veldslagen. 
Militair was de paus zeer afhankelijk van Frank
rijk. Pius IX had wel een eigen (huur)legertje 
maar dat was zwak - er waren meer nonnen 
dan soldaten in Rome - en onbetrouwbaar. 
Vanaf 1859 ging het bergafwaarts met de ker
kelijke staat. Na een opstand in het noorden 
van zijn rijk deserteerde een flink deel van het 
pauselijk leger. Een nieuw betrouwbaar leger 
was dringend nodig. Katholieke jongens uit Ier
land, Frankrijk en veel uit België, welk land de 
paus ook financieel fors ondersteunde, boden 
zich vrijwillig aan. De brigade ontleende haar 
uniform en haar naam aan dat van een Frans 
korps in Algerije, de Zouaven. In Nederland 
kwam de werving van vrijwilligers pas in 1864 

SPOREM 

goed op gang - de paus was toen al terugge
dreven tot Rome en omstreken- door de ac
tiviteiten van de Amsterdamse augustijner pa
ter Cornelis de Kruijf en pastoor Hellemens 
uit het dorpje Oudenbosch. Dit dorp zou uit
groeien tot het verzamelpunt van de Neder
landse Zouaven. Uiteindelijk leverde Neder
land de grootste bijdrage aan de brigade: van 
de ruim elfduizend Zou a ven die er waren tus
sen 1860 en 1870 kwamen ruim drieduizend 
uit Nederland. De meeste kwamen voor het 
eerst buiten de vertrouwde grenzen van dorp 
of stad. Prachtige brieven schreven ze naar 
huis, vol godsvrucht en getuigenissen van lief
de voor de Heilige Vader. De kans om te 
sneuvelen voor de paus kregen de Zouaven 
in 1867 toen Garibaldi een poging deed Ro
me in te nemen. In twee veldslagen blokkeer
den de Zouaven, gesteund door de Fransen, 
met succes zijn opmars. 
Legendarisch werd het optreden van Pieter 
Janszoon Jong uit Lutjebroek die na veertien 
Italianen de hersens ingeslagen te hebben zelf 
op het slagveld sneuvelde. Martelaarschap dat 
grote indruk maakte op de Nederlandse ka
tholieken. Pieter Jong was overigens een van 

de weinige Zouaven die daadwerkelijk op het 
slagveld sneuvelde. De belangrijkste oorzaak 
van de paar honderd Nederlandse sterfgeval
len, waren infecties en andere ziekten. In 
1870 kwam het einde aan het drama. Door 
het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog 
trokken de Franse legers weg en zonder hen 
waren de Zouaven kansloos. Zonder slag of 
stoot ging Rome verloren . 
De Nederlandse Zouaven werden bij terug
komst in het katholieke zuiden als helden bin
nen gehaald. Nog jarenlang werden er pro
testbijeenkomsten gehouden tegen de Itali
aanse staat. Oudenbosch was daarbij het cen
trum. Daar verrees ook een replica van de St. 
Pieter, een wonder van kitsch die nog steeds 
zijn weerga in Nederland niet kent. In de kerk 
is het marmer van de St. Pieter door een 
waarschijnlijk dronken winterschilder nage
verfd en het staat er vol met souvenirs van de 
Zouaven. Met het beeld, onthuld in 1911 , 
kwam er een blijvend protest tegen 'de roof 
van Rome'. 

Ivo Kuypers, 
foto: BN/De Stem I Ben Steffen 
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