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EEN LAID 11 
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Nederland is niet langer die 
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voor normen en waarden, voor 
omgangsvormen, voor gewoonten 
en rituelen. In politiek en bestuur 
en op de arbeidsmarkt moet plaats 
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DEBAT IN HUIS 
een abonnement op de Helling 

·Is welkomstgeschenk 

L"-1Jn"L DILEMMA 

e reportages vanuit het 
Algerije en een pleidooi 

en tolerantie. 'Een 
en helder geschreven 

j N ederia nd). 

ERIC DE KUYPER 

Een passie 
voor Brussel 

GERRYADAMS 

Herinneringen 
Onmisbaar voor iedereen die 
meer wil weten over Ierland, het 
Noord-Ierse vraagstuk en de 
persoonlijke motieven en 
drijfveren van Gerry Adams. 
WINKELWAARDE F 49,50. 

De Kuyper maakt duidelijk 
waarom hij zijn hart aan 
Brussel verpand heeft. 
Vol herinneringen aan zijn 
jeug.d en omzwervingen 
door de stad. 
WINKELWAARDE F 24,50. 



Maarten van Poelgeest en Jelle van der Meer 

En toen was daar opeens het Zwart Be
raad. Uit onvrede over "witten" die wei
geren de macht uit handen te geven, sta
ken "zwarte" politici van alle politieke ge
zindheden in het Amsterdamse stadsdeel 
de Bijlmer de koppen bij elkaar. Aanleiding 
was dat de besteding van een grote schep 

z 

Europees geld, bestemd voor stadsver
nieuwing, bepaald zou gaan worden door 
een geheel blanke commissie. Het was de 
spreekwoordelijke druppel die de emmer 
deed overlopen. Ronald Neslo (SI), deel
raadslid voor Groenlinks èn lid van het 
Zwart Beraad, denkt dat de gebeurtenis-
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sen in de Bijlmer een voorbode is van wat 
elders in grote steden ook gaat gebeuren. 
'De knop moet om. Witten moeten plaats 
maken. Daarom zeggen wij dat Nederland 
een De Kierek nodig heeft.' Neslo is af
komstig van Curaçao. Ooit studeerde hij 
hotelmanagement in Amerika, nu werkt hij 

s 
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Abdoe Menebbi: ~In 

Nederland is geen 
met ouderen in Amsterdam-Noord. Sinds 
1975 is Neslo in Nederland. 'Ik was op va
kantie en ben gebleven.' Niet zonder heim
wee. 'Ik logeer in Nederland, wonen doe 
ik daar.' 
Voor Abdoe Menebbi (42) komt het Zwart 
Beraad niet als een verrassing. 'In Neder
land is geen plaats voor een andere cultuur, 
alleen maar voor folklorisme. Het Zwart 
Beraad is een signaal dat migranten de mar
ginalisatie zat zijn.' Menebbi kwam in 1975 
via Frankrijk naar Amsterdam. In Marokko 
werd het hem, vanwege zijn activiteiten te
gen het regime, te heet onder de voeten. 
Sinds jaar en dag is Abdoe Menebbi voor
zitter van het Komitee Marokkaanse Ar
beiders Nederland en op die manier nauw 
betrokken bij tal van acties. Hij is somber. 
Het is allemaal slechter geworden voor 
migranten: hogere werkloosheid, achter
stand in onderwijs, aantasting van de 
rechtspositie, meer racisme. 
Onze derde gespreksgenoot, Ani I Ramdas 
heeft de litanie van Menebbi met enige ver
bazing aangehoord. 'Als je Nederland ver
gelijkt met omliggende landen valt het met 
die marginalisatie wel mee.' Ramdas (38) is 
journalist en essayist. In 1977 kwam hij uit 
Suriname naar Nederland 'om hier even te 
studeren'. 'Ik ben hier niet gekomen, ik ben 
nooit weggegaan. De bewustwording dat 
je zult blijven, dat je hier kinderen zult krij
gen, dat je hier een politiek belang hebt, dat 
gaat heel langzaam. Die 9000 kilometer 
doe je met het vliegtuig, maar in feite gaat 
migratie te voet.' 

ONSLAND 
Sinds eind jaren tachtig is Nederland volgens 

Ramdas in een rap tempo gaan modernise
ren. De verwachting dat immigranten de 
betrekkelijk homogene christelijke cultuur 
zouden overnemen moest op de helling. 
Terwijl de Nederlanders moderniseerden 
en inzagen dat er verschillen levensstijlen 
waren, emancipeerden de migranten. Al
leen gaan de laatsten een beetje harder. 
Die emancipatie heeft er toe geleid dat het 
zwart-bewustzijn, dat vroeger alleen on
der radicale intellectuelen bestond, nu wijd 
verbreid is.' 
Ramdas vindt dat het Zwart Beraad door
slaat. 'Migranten doen het goed tot het 
middenkader, daar boven zit weinig. De 
zwarten zeggen dat komt omdat de witten 
ze tegenhouden. De witten zeggen dat 
zwarten de ambities niet hebben. Allebei 
zullen een beetje waar zijn. Er is inderdaad 
discriminatie op de arbeidsmarkt. Bij gelij
ke geschiktheid wordt niet gedacht: "Ne
derland ziet er anders uit, dus mijn bedrijf 
zal er ook anders uit zien". Maar als je dat 
apartheid noemt of de vergelijkingen 
maakt met de harde vorm van discrimina-

plaats voor een 

andere cultuur, alleen 
maarvoor 

folklorisme.' 

tie in Amerika, dan overschreeuw je jezelf. 
Je moet de Nederlandse maatschappij be
oordelen op zichzelf en geen kwaden im
porteren. Anders weet je niet wat je be
strijdt.' 
Neslo: 'Soms is een shock nodig om men
sen met een realiteit te confronteren. 
Sinds het Zwart Beraad kan er opeens van 
alles. De manager van het projectbureau 
stadsvernieuwing is een zwarte geworden. 
Dat zou anders nooit gebeurd zijn.' 
Menebbi: 'Ik houd niet van grote woorden 
als apartheid. Maar er is in Nederland wel 
degelijk sprake van racisme. Het interes
seert mij niet of het in Frankrijk of Enge
land erger is. Ik woon hier. Welke toe
komst hebben migranten hier? Marokka
nen praten over Nederland als "ons land". 
Dat betekent dat wij zelf initiatieven moe
ten nemen en dat Nederlanders ruimte 
moeten maken. Men moet migranten niet 
zien als een aparte groep, maar als part
ners, mede-burgers.' Menebbi maakt zich 
kwaad dat elk taboe in het minderheden
debat is verdwenen en wijst op minister 
Dijkstal die uit angst voor de huidige imams 
een eigen imamopleiding wil gaan subsidië
ren. Menebbi: 'Dat is het oproepen van vij
andbeelden.' 
Ramdas: 'Deze regering slaat inderdaad 
door. Maar we moeten niet bang zijn voor 
discussie. lri een traditionele samenleving is 
er consensus en is iedereen tevreden zo als 
het is. Een moderne samenleving staat 
open voor veranderingen. Elk issue wordt 
bediscussieerd om standpunten te bepa
len. Er worden mensen gekwetst. Anderen 
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worden ontzien. Dat is een kenmerk van 
een samenleving die inziet dat het land 
complexer is dan vroeger.' 
Menebbi: 'Ik zie een heel ander Nederland. 
Een land dat de gevangene is geworden van 
het Europese beleid. Een land dat verplicht 
is tot harmonisatie van regelgeving, tot af
braak van voorzieningen, en waar ruim 
baan gemaakt wordt voor de rijken. Ik 
hoor de uitspraken van Bolkestein en ik 
vind ze gevaarlijk.' 
Ramdas: 'Liever geen discussie had je ge
wild. Ik wil liever discussie dan het laten 
sluimeren.' 

Het Zwart Beraad schermt met het begrip 
zwart-bewustzijn. Wat moeten we door onder 
verstaan? 
Neslo: 'Er bestaat een tweedeling: je bent 
wit of je bent zwart, er tussenin kan niet...' 
Menebbi: 'Ik geloof niet in die theorie.' 
Neslo: 'Ben jij wit dan?' 
Menebbi aarzelt lang: 'ja .... ik ben wit.' On
der grote hilariteit: 'Wat is het probleem?' 
Ramdas: 'De culturen in het Zwart Beraad 
verschillen onderling enorm. Tussen Suri
namers en Antillianen valt het wel mee. 
Maar het verschil tussen Surinaamse Cre
olen en Ghanezen is gigantisch en dat is no
ta bene raciaal hetzelfde volk.' 

Een zwarte identiteit bestaat dus n1et. maar wat 
is don zwart-bewustzijn? 

Neslo: 'Het is een gemeenschappelijke er
varing van discriminatie en maatschappelij
ke uitsluiting.'Menebbi: 'Marokkanen, Suri
namers, Antillianen zijn allemaal slachtoffer 
van discriminatie. Samen met Neslo zat ik 
in de anti-racismebeweging. Maar er zijn 
belangrijke verschillen. Als wij bijvoor
beeld praten over de 13 miljoen migranten 
in de Europese Unie die niet de rechtspo
sitie hebben die andere Europeanen wel 
hebben, dan voelt vriend Neslo dat niet. 
Hij heeft een Nederlands paspoort. Hij 
heeft andere prioriteiten.' 

Wij hebben voor de mdruk dat de term zwo1t 

vooral uit tactische motieven IS gekozen. Het 
maakt Nederlanders aan het schrikken. 

Neslo: 'De term zwart is een politiek term 
en die is bewust gekozen. Maar ik heb die 
term niet uitgevonden, dat heeft de maat
schappij gedaan. Die zegt: "hé, zwartjes". 
Wouter Gortzak (fractievoorzitter PvdA 
in de Bijlmer- red.) heeft nu een zwart/wit
platform opgericht. Niemand vraagt hem 
wat zwart is. Maar als wij zwarten bij elkaar 
gaan zitten, begint iedereen over dat zwart 
te praten.' 
Ramdas: 'Maar als Gortzak een Wit Beraad 
zou oprichten zou je wel degelijk willen 
weten wat wit is. Pas maar op. Die keuze 
voor de naam Zwart Beraad is bewust ge-



Anil Ramdas: ~Het gaat om 

het vermogen 
da.can. Er zitten daar mensen die dit jargon 
k<nnen en het graag bezigen. Het past bij 
de wereld zoals zij die zien.' 

Mur ·: het werkt. De hoeveelherd ortrke/en rn de 
krm ·: /regen er met om. 

R.;llndas: 'Het werkt helemaal niet. Het is 
een gigantische hete luchtzak die ze heb
ben opgelaten die, als de lucht is afgekoeld, 
als een dweil naar beneden komt. Het is 
curieus, grappig, ludiek. Maar iedereen met 
een stel hersens weet dat als die jongens 
beginnen over apartheid dat het instant pu
blicity is. Het is net zo snel weer weg als het 
gekomen is. Omdat het nergens op slaat.' 
Neslo: 'Dat had iedereen gedacht toen we 
een jaar geleden begonnen. Ze zeiden: het 
is een babbelclub. Nu vieren we ons een
jahg bestaan.' 

Arr ·c:erdomse PvdA-promrnenten als wethouder 
Vm Jer Ao en fractievoorzitter Van der Loon wo
ren c>r als de krppen bij om het Zwart Beraad 
wc: betreft dre urtslurtrng gelijk te geven en ze 
wri'2n moor wat graag met ze aan tafel. Is hrer 
spr Jke van het typrsche Nederlandse schuldge
voel ,,oor hondrg op wordt ingespeeld? 

Neslo: 'Ik praat niet graag over schuldge
voel, liever over de realiteit. Op de punten 
die we aangekaart hebben, geven ze ons 
g(~lijk; het kan zo niet verder gaan.' 
R.:;:mdas: 'Nederland wordt inderdaad ge
le,,d door schuldgevoel en ik vind dat een 
ht~:ie goede eigenschap. Het is een teken 
v<Ln beschaving dat je je rekenschap geeft 
V<""un je historische rol en daaruit conse
qt.renties trekt: "Gui/t is the outcome of civili
z<:l!ion". Maar het Nederlandse schuldge
vc.el heeft een paternalistische kant. Men 
zt•et de ander niet als gelijke, maar wil voor 
ht!lm zorgen. Dat zie je ook in de Bijlmer. 
Men wil wel stadsvernieuwing, want het 
gaat niet goed. Maar de blanken willen het 
voór die zwarten doen, niet mèt. En het 
la1tste waar ze aan denken is het dóór die 
rn.ensen te laten doen. Dat is typisch Ne
dErlands. Daarom zijn de uitlatingen van 
scmmige mensen in het Zwart Beraad zo 
angstaanjagend. Die mensen kennen de 
Nederlanders helemaal niet. Die mensen 
zieren met zoveel rancune.' 

Wc ·oor rancune? 
Rundas: 'Verongelijktheid, het gevoel dat 
zi hun hele leven al gepasseerd zijn, heel 
persoonlijk. Dat zijn de mensen die het 
h;;;rdst schreeuwen. Waar het Zwart Be
r·:-.. ad tegen in opstand komt is zonder twij
fel evident juist. Maar de verkeerde figuren 
zi!n woordvoerders geworden. Bij gebrek 
aan moreel leiderschap, bij gebrek aan ie
mand met charisma.' 
N1eslo: 'Jij weet ook dat de mensen waar
a•;) jij doelt niet meer in het Zwart Beraad 

Nederlanders te 

overtuigen dat wij 

hun huiselijkheid niet 

in gevaar brengen.' 

zitten. Kijk, het Zwart Beraad is een pro
ces.' 
Ramdas: 'Straks wordt het nog een gods
dienst.' 

Wat moeten we verstoon onder 'moreel leider
schop? 

Ramdas: 'Je moet onderscheid maken tus
sen politici- dat zijn mensen die het hand
werk doen, stemmen trekken, klachten 
verwoorden - en aan de andere kant be
stuurders: intellectuelen, de mensen die 
een moreel leiderschap op zich zouden 
kunnen nemen.' 

En die zun er nret? 
Ramdas: 'Politieke partijen hebben inge
zien dat ze te blank zijn. Er moest instroom 
komen van andere groepen. Dat is een tijd
je een wedstrijd geweest; wie heeft de 
meeste zwarte op de lijst. Dat liep aardig, 
ze werden gekozen. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat er ook zwarte bestuurders 
kwamen. Mensen met intellectuele capaci
teiten, mensen die leiderschap zouden 
kunnen dragen. Daarvan zie ik niemand. Je 

ziet in Nederland wel zwarten in de show
biz en in de sport, maar je ziet ze niet op 
de universiteiten, in de directiekamers en 
in de politiek. Niet op de plaatsen waar de 
werkelijke beslissingen worden genomen.' 
Zo'n zwarte leider is een noodzakelijke 
voorwaarde voor verandering, aldus 
Ram das, die benadrukt dat hij geen 'sterke' 
man bedoelt. 'Het gaat om een persoon 
met visie, met een toon die ontzag af
dwingt. Een figuur die alle broeierige ge
voelens kan harmoniseren. Als je een De 
Kierek wil, moet je ook een Mandela heb
ben. Die combinatie was het succesverhaal 
van Zuid-Afrika. In Nederland zie ik noch 
een De Kierek noch een Mandela.' 
Menebbi: 'Ik snap niet waar wij een leider 
voor nodig hebben. Waar moet hij leiding 
aan geven? We hebben een boodschap no
dig, een concreet doel. Je kan niet alleen 
met leiders de situatie veranderen. Je moet 
het doen met de burgers.' 
Ramdas: 'De crisis waar het Zwart Beraad 
op heeft gewezen is een crisis op bestuur
lijk niveau, dat gaat over de verdeling van 
de middelen, over de manier waarop ver
anderingen op gang gebracht moeten wor
den. Dat heeft met de burgers niet zoveel 
te maken, meer met hoe je dat institutio
neel gaat invullen.' 
Wat is de verklaring voor het ontbreken van 
zwarte bestuurders, mensen die, in jouw ter
men, leiderschap kunnen dragen? 
Ramdas: 'Zwarte intellectuelen met capa
citeiten stromen niet door. Dat is geen 
botte uitsluiting door blanken, dat gaat om 
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Ronald Neslo: ~soms is een 

shock nodig om 
hele subtiele en ernstig bedoelde overwe
gingen: in welke omstandigheden wel en 
presentabel zus en betrouwbaar zo en die 
kennen we allemaal veel minder. De kong
sie-vorming, de ons-kent-ons, het op el
kaars naam komen tijdens een vergadering 
of borrel als er een plek moet worden in
gevuld. Men zoekt niet een onbekende 
wiens gewoonten men niet kent, maar ie
mand die voor de hand ligt, die in goede 
aarde valt. Dat informele is in Nederland 
tergend. Ik ben niet zo benauwd voor de 

grote discriminatie, ik ben benauwd voor 
de zich handhavende mentaliteit van nepo
tisme die ontstaat omdat dit een rot klei
ne samenleving is. Je moet toch talent heb
ben om een miljoen mensen constant over 
het hoofd te zien? 

Stel er is een leider Hoe veronder je al die za
ken die nu de revue zijn gepasseerd: de buiten
sluiting de d1scrimmatie, enzovoort? 

Ramdas: 'De Nederlandse maatschappij 
verander je niet met agressieve methoden. 
Dit land kent geen revoluties. Het gaat op 
een gemoedelijke manier. Je ziet het heel 
langzaam gebeuren. In de populaire cultuur 
bijvoorbeeld. Voor het Nederlandse le
venslied hebben we Ruth Jacot en natuur
lijk de geweldige allochtoon Marco Borsa
to, de beroemdste zanger van Nederland. 

mensen met een 

realiteit te 

confronteren., 

Terwijl zwarte acteurs zaten te vergaderen 
in De Balie over b/ack casting, kregen an
dere zwarte toneelspelers prachtige rollen 
in GTST. Zo gaat dat in Nederland. Niet 

met revolutionaire taal of dikdoenerij, het 
gaat om het vermogen Nederlanders te 
overtuigen dat wij hun huiselijkheid niet in 
gevaar zullen brengen.' 

Gaat het om dit soort culturele processen en zijn 
zaken als Melkertbanen, achterstandsonderwijs 
en positieve actie van ondergeschikt belang? 

Ramdas: 'Dat zijn zaken die heel geschikt 
en goed zijn om de ergste kwaden op het 
laagste niveau te bestrijden, maar daarmee 
verander je structureel in wezen niks.' 
Menebbi: 'Daar ben ik het niet mee eens. 
We moeten de problemen van nu oplos
sen. Dat is werk, onderwijs, participatie. Jij 
praat over de rol van de elite. Dat is de Ne
derlandse manier. Beleidsmakers willen 
geen participatie van groepen, zij willen ka
ders en leiders. Om mee te praten en te 
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overleggen. Elke keer als er een leider is 
binnen de migrantenbeweging krijgt die 
een mooie functie. Maar wat gebeurt er 
met hun eigen gemeenschap? Die wordt 
steeds meer uitgesloten.' 
Ramdas: 'Natuurlijk moet er meer gebeu
ren. Waar het om gaat is dat het fenomeen 
Zwart Beraad een uiting is van een crisis. 
En dat is geen crisis over Melkertbanen die 
niet goed werken.' 

Is etnic1te1t een doorslaggevende overweg1ng biJ 
stemmen? 

Ramdas: 'Dat kan. Ik merk zelf als ik in het 
stemhokje sta hoe mijn pen heel automa
tisch toeflikkert naar mensen die ik ken. 
Niet omdat ze goed zijn als politicus, maar 
omdat ik affiniteit met ze heb. Ik heb sinds 
jaar en dag op T ara Varma gestemd. Ik 
vraag me af waarom.' 
Menebbi: 'Het hangt helemaal af van het 
programma. Maar het kan zijn dat je uit 
protest gaat stemmen op mensen van een 
zwarte partij.' 
Neslo: 'Ik noem dat bewust stemmen.' 
Ramdas: 'Nee, het is juist komisch stem
men. Dat is niet bewust. Ik stem nooit be
wust.' 
Neslo: 'Jij zegt: ik heb altijd op Tara ge
stemd .. .' 
Ram das: 'Maar uit overwegingen van fun./k 
vindTara een schatje.' 

Wordt het Zwart Beraad een partu? 
Neslo: 'Vanaf het eerste begin hebben we 
in het Zwart Beraad gezegd dat het niet de 
bedoeling is om mensen uit partijen te 
trekken. Verder is het Zwart Beraad nog 
geen partij.' 

Maar je sluit het met u1t? 

Neslo: 'Dat ligt aan de andere kant, als die 
ons soms dwingt ... .' 
Ramdas: 'Ronald niet doen, stap er niet in. 
Blijf lekker bij Groenlinks, dat is veel ge
zelliger.' 
Neslo: 'Ja, ja, dat heb ik ook gezegd. Maar 
het blijft dat de andere kant soms dwingt 
om stappen te nemen. Ik zou me tweemaal, 
driemaal, viermaal bedenken om mee te 
gaan.' 

Voorlopig 1s GroenLinks zwart genoeg? 
Neslo: 'In GroenLinks zijn zwarte issues 
bespreekbaar. Het kan natuurlijk beter. Je 
moet een afspiegeling zijn van de gemeen
schap waarin je opereert. ledereen moet 
participeren. Als je je niet met de politiek 
bemoeit, bemoeit de politiek zich met jou.' 
Ramdas: 'Dat is kalenderwijsheid, Rona/d. 
In de werkelijkheid is het leven veel ge
makkelijker.' T 



(oclverrenue) 

DEGROENEAMSTERDAMMER 

Het is groen, links, maar niet GroenLinks ... 
Je kunt er niet op stemmen, maar 
er wel abonnee van worden. 
Het voert al honderdtwintig jaar 
kwaliteitsoppositie tegen gevestig
de meningen. 
Het is parlementair in zijn opvat
tingen, maar niet in zijn taalge
bruik. 
Het loopt rood aan als paars de 
belangen van het milieu, migran
ten en minima onder het tapijt 
tracht te schoffelen. 
Het is een blad dat serieuze zaken 
lichtvoetig maar niet luchthartig 
behandelt, en frivole zaken niet 
schuwt. 
Kortom, al uw (geheime) wensen worden door ons gehonoreerd. 

Overtuig uzelf en neem, naast een uitgeprocedeerde asielzoeker, De 
Groene in huis. 
Een proefabonnement van een half jaar kost maar tachtig gulden. 
Bovendien ontvangt u als daverend welkomsgeschenk Martin van 
Amerongens pas verschenen boek over Bachs Mattheus-Passie Zijn 
bliksem, zijn donder. 

J ik neem De Groene Amsterdammer een half jaar op proef voor maar tach
atig gulden en machtig u dit bedrag automatisch van mijn rekening af te 

schrijven. Als welkomstgeschenk ontvang ik Martin van Amerongens boek over 
Bachs Mattheus-Passie. 

Naam:. 

Adres: ................................................................. . 

Postcode/Plaats: . 

Bank/girorek.: / I I I I I I I I I Handtekening: 

In een open envelop opsturen naar De Groene Amsterdammer, Antwoordnummer 26, I 000 PA Amsterdam. 

OF BEL: 020-5245555 
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Minderheidsgroepen, met hun eigen taal en cultuur, bestaan voor de 

overheid niet meer. Er zijn slechts individuele allochtonen, die 

Nederlands moeten leren en een baan moeten krijgen. Na dertig 

OPKOMST en 
jaar modderen is het 

minderhedenbeleid 

verdwenen, aldus Bart Top. 

ONDERGANG van het 
MINDERHEDENBELEID 
Bart Top 

10 

Op nationaal niveau is er in Nederland nau
welijks nog sprake van een minderheden
beleid. De aandacht voor minderheden is 
vrijwel gereduceerd tot een korte-baan 
voorziening voor nieuwkomers. Minister 

Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken zou 
in deze kabinetsperiode meer dan ooit de 
touwtjes in handen nemen als het om min
derheden gaat, maar een jaar geleden 
vroeg hij zich in een interview hardop af: 
'Wat betekent het coördineren van het 
minderhedenbeleid als het minderheden
beleid gedecentraliseerd is. Het is de vraag 
of ik er nog al te veel in wil coördineren.' 
Daarnaast gaf de bewindsman onomwon
den toe moeite te hebben om het minder
hedenbeleid op de agenda te houden: 'Ik 

heb eerlijk gezegd het gevoel dat het aan 
het wegzakken is, waar het helemaal niet 
mag wegzakken. Zeker niet waar de pro
blemen zeer schrijnend zijn.' 
In een wanhopige poging de discussie op te 

rakelen, organiseerde de m1mster vorig 
jaar een aantal rondetafelconferenties, die 
echter bij gebrek aan agenda het karakter 
hadden van brainstormsessies. Binnenkort 
zal de Tweede Kamer over de uitkomsten 
van deze sessies vergaderen. Maar die uit
komsten waren al even heterogeen als de 
input. Dus zal, zeker gezien de ontbreken
de consensus in de paarse coalitie, de uit
komst van dat overleg zeker geen samen
hangend pakket aan maatregelen bevatten. 
Misschien dat minister Pronk nog het bes-
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te zal scoren met zijn voorstel voor remi· 
gratieplannen met behulp van uitkerings
gelden. 
Met deze hernieuwde aandacht voor remi
gratie is het minderhedenbeleid terug bij af, 
want zo begon het beleid ooit. Eerst de 
Molukkers, vervolgens de industriearbei
ders uit de Mediterraneé en tenslotte de Su
rinamers die begin jaren zeventig naar Ne
derland kwamen, zouden naar het oordeel 
van de beleidsmakers ooit terugkeren naar 
hun landen van herkomst. Daar was het 
beleid op gericht. 
Geen gezagdrager die het ooit zal toege
ven, maar het waren de treinkapingen 
door Molukkers, in 1975 en 1977, die leid
den tot de formulering van een integraal 
minderhedenbeleid. In 1979 werd in het 
rapport Etnische Minderheden van de We
tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR), voor het eerst een samen
hangend beleid geformuleerd, dat in de ja
ren daarna door de politiek werd overge
nomen. Al was Nederland geen immigra
tieland, de feitelijke ontwikkelingen kon
den niet worden genegeerd. Er was sprake 
van de vorming van etnische minderheden, 
zo luidde de boodschap. Het rapport pleit
te voor een beleid dat zich richt op het 
wegnemen van achterstandsproblemen, 
het verwerken van "cultuur en identiteits
problemen" en tenslotte op de problemen 
die de "ontvangende samenleving" heeft 
met de aanwezigheid van mensen van ver
schillende herkomst. 
Een jaar later volgde de regeringsreactie. 
Daarin stelde zij vast dat er naast een wel
zijnsbeleid, de komende jaren een specifiek 
achterstandsbeleid nodig was, omdat 'de 
etnische minderheden vanwege cultuur
en taalverschillen een aantal problemen ge
meenschappelijk hebben die zich niet laten 
herleiden tot bestaande achterstandspro-



biemen van autochtone groepen'. Daar
mee gaf de overheid kernachtig een legiti
matie voor een specifiek minderhedenbe
leid. 

SCHOKGOLVEN 
In de Ontwerpminderhedennota van april 1981 

werd de doelstelling van het minderhe
denbeleid verder uitgewerkt als: 'De tot
standkoming van een samenleving, waarin 
de in Nederland verblijvende leden van 
minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en 
als groep een gelijkwaardige plaats en vol
waardige ontplooiingskansen krijgen.' Dat 
minderheden als groep een gelijkwaardige 
plaats zouden kunnen krijgen, impliceerde 
het recht op een eigen cultuur. Het nieu
we beleid is vaak samengevat met de leus 
"integratie met behoud van eigen cultuur". 
Hoe dat samen kon gaan werd niet uitge
werkt. De dilemma's van de overheid op 
het terrein van de omgang met minder
heidsculturen waren niet opgelost, maar 
tijdelijk geconserveerd. 
Ook anderszins kwam in die jaren voor het 
eerst meer samenhang. Had tot dan elke 
minderheidsgroep zo ongeveer zijn "ei
gen" ministerie, vanaf 1979 lag de coördi
natie van het beleid in handen van het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken. 
Nauwelijks was het beleid gevormd, of het 
stond al weer onder druk. In 1982 deed de 
Centrumpartij met Hans Janmaat zijn in
trede in het parlement, en de schokgolven 
v:1n deze gebeurtenis brachten niet alleen 
een antifascisme-beweging tot leven, maar 
le1dden in de publieke en politieke sfeer 
ook tot bezinning op het minderhedenbe
le>~d. De vraag was of er een samenhang 
w-as tussen dat beleid en de in het stem
hJ::>kje getoonde onvrede. 
Eind 1982 gooit de Rotterdamse professor 
Couwenberg de knuppel in het hoender
hok: individuen hebben gelijke rechten, 
maar als groep kunnen minderheden op 
h•=t gebied van taal en cultuur niet dezelf
dlt rechten hebben als de meerderheid, 
suelt hij in een roemrucht artikel in de 
Volkskrant. Hij keert zich tegen de "twee
slachtigheid" van de Ontwerpminderhe
dwnnota. De nationale cultuur moet uit
gangspunt van het minderhedenbeleid zijn 
en het onbehagen in de volkswijken dient 
s1:,rieus genomen te worden. 
het standpunt van Couwenberg werpt 
V(~el stof op, maar zijn signaal krijgt wel een 
echo in de definitieve Minderhedennota 
(september 1983). Daarin wordt veel min
det· enthousiast gedacht over specifieke 
voorzieningen voor minderheden, dan in 
de ontwerp-nota. Specifieke voorzienin
gen zouden 'oneigenlijk gebruikt worden', 
heet het nu. De inspanningen moeten er 
daarom op gericht zijn de 'algemene voor-
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zieningen in de samenleving' voor minder
heidsgroepen toegankelijk te maken. 
Het is het beginpunt van een verschuiving 
van de aandacht van beleid voor achter
standsgroepen naar een beleid voor ach
terstandsgebieden. Een lijn die vanaf 1990 
zijn vervolg zal krijgen in het beleid van So
ciale Vernieuwing en in deze kabinetspe
riode in het Grote-Steden Beleid. Het 
voordeel van dit beleid: het is kleurenblind 
en kan dus geen verwijt van bevoordeling 
van minderheidsgroepen opleveren. 

POLYGAMIE 
Aan het begin van de zomer van 1989 pre

senteert de WRR opnieuw een rapport: Al
lochtonenbe/eid. Het is een strategisch mo
ment, net voor de verkiezingen van 6 sep
tember van dat jaar. Twee jaar daarvoor 
had premier Lubbers de WRR gevraagd 
'strategische keuzen' te maken, gezien de 
onderwijs- en arbeidsmarktproblemen. 
Het WRR-rapport rekent definitief af met 
de benadering van minderheden als groep 
met gelijke rechten voor hun cultuur. Er is 
slechts sprake van individuen met een ach
terstand. Enigszins in tegenspraak met dit 
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Kensvlees 

uitgangspunt erkent de Raad wel dat die 
achterstand samenhangt met een etnische 
achtergrond, zodat ze zich toch hard 
maakt voor specifieke maatregelen, zij het 
uitsluitend op de arbeidsmarkt. De belang
rijkste instrumenten van het allochtonen
beleid zijn: scholing, een wet à la de Wet 
Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname 
Allochtonen (WBEAA) en contract com
pliance. 
Critici als Ph. Muus en R. Penninx merken 
op dat de Raad de effectiviteit van de 
groepsbenadering niet echt heeft geëvalu
eerd. 'Belangrijke onderdelen van het min
derhedenbeleid blijven buiten het gezichts
veld. De peilers van achterstelling en dis
criminatie, en van emancipatie en accepta
tie door de samenleving (..) zijn weggede
finiëerd.' Ook minderhedenorganisaties la
ten zich kritisch uit, maar veel invloed heb
ben ze niet meer: het WRR-rapport Al
lochtonenbeleid betekent het einde van 
een op minderheden als groep gericht be
leid, zeker als het gaat om taal en cultuur. 
Vanaf de verschijning van het rapport be
ginnen de structuren van dit beleid uit el
kaar te vallen. Specifieke programma's 
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voor minderheden verdwijnen groten
deels van radio en tv, het onderwijs in ei
gen taal en cultuur komt steeds meer on

der druk te staan en de op het welzijn van 
minderheden gerichte steunfuncties wor
den eerst gedwongen zich met arbeid en 
scholing bezig te houden, om vervolgens in 
een langdurig fusieproces steeds meer van 
hun functie te verliezen. 
Eén beleidsterrein bleef al die tijd overi
gens vrijwel buiten de discussie: het speci
fieke achterstandsbeleid in het lager on

derwijs, de zogenaamde gewichtenrege
ling. Deze leidde tot kleinere klassen in 
scholen met meer allochtone leerlingen. 
Omdat in de praktijk de regeling ten goe
de komt aan alle leerlingen van een school 
en ook autochtone kinderen met laagop
geleide ouders meetellen, is het nooit als 
een specifieke maatregel ervaren. 
De laatste draai in het minderhedenbeleid 
volgt als de jarenlange politieke consensus 
over dat beleid definitief doorbroken 
wordt. Vanaf eind 1990 keert fractieleider 
Bolkestein van de VVD zich tegen de laat
ste resten van een specifieke benadering 
van minderheden. 'Vroeger geloofden we 
in "integratie met behoud van identiteit". 
Nu zien we dat het een op gespannen voet 
kan staan met het ander. Alle beleid moet 
nu gericht zijn op integratie' (Volkskrant 
september 1991 ). Met soms bizarre uit
spraken over vrouwenbesnijdenis en poly
gamie suggereert de VVD-leider dat al
lochtonen heel andere rechtsopvattingen 
hebben dan autochtonen: 'Ik ben daar te
gen. Zowel autochtonen als allochtonen 

dienen zich te gedragen naar de Neder
landse rechtsorde.' 

GOED GEBEKT 
Hoeveel hoon Bolkestein ook over zich uit

gestort kreeg, het gelijktijdige succes in de 
peilingen leidde wel tot zenuwachtigheid 
bij de andere politici. Om het tij te keren 
organiseerde minister Dales van Binnen
landse Zaken een Nationaal Minderheden
debat. Dat moest het initiatief weer terug
brengen bij de toenmalige regeringspart
ners CDA en PvdA De prijs was echter 
een verdere ontmanteling van het minder
hedenbeleid. De hoogleraren Van der 
Zwan en Entzinger fabriceerden op ver
zoek van Dales het rapport Beleidsopva/ging 
minderhedendebat waarin - sterker dan 

voorheen - de nadruk op het falen van 
minderheden zelf werd gelegd. Ze waren 
"te lang met de fluwelen handschoen aan
gepakt" en dus werden meer verplichtin
gen voor minderheden bepleit. Van der 
Zwan en Entzinger hadden Bolkesteins 
boodschap begrepen: 'De bereidheid van 

ductieve bijdrage te leveren, neemt toe.' 
Het leidde tot de inburgeringsprogram
ma's en de verplichting Nederlands te le

ren. Een verlaging van het minimumloon 
voor nieuwkomers bleef nog even uit. 
Dwars tegen de tendens in om specifiek 
beleid voor minderheden af te schaffen, 
werd op I juli 1994 de Wet Bevordering 
Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen 
(WBEAA) ingevoerd. Uitgerekend de hui
dige coördinerend minister van het min
derhedenbeleid, Dijkstal, was één van de 
bedenkers van de wet. Daar kon zelfs Bol
kestein niet omheen en tekende voor een 
regeerakkoord mèt 'allochtonenwet'. Bij 

de evaluatie van de totaal geflopte wet na
men echter zowel woordvoerders van 
VVD als D66 haastig afstand van de wet. 
Melkert komt straks met een bijgestelde 
versie, maar hij hoeft niet op een meer

derheid in de Tweede Kamer te rekenen. 
Om met Wim Sonneveld te spreken: 'Toen 
viel ook de laatste veer .. .' 
Veel valt er inderdaad niet meer te coör
dineren voor minister DijkstaL En geeft 
het? In de huidige sfeer van optimisme over 
de economische groei, de modieuze focus 
op succes, staart de spraakmakende ge
meente zich blind op de succesvolle al
lochtonen die overal opduiken. En die 
graag vertellen dat er maar liever geen min
derhedenbeleid gevoerd moet worden, 
omdat ze er alleen maar last van hebben. 
Het ontbreken van een minderhedenbe
leid zou niet uitmaken als die goedgebekte 
studenten van de tweede generatie na hun 

opleiding ook werk vonden. Het zou niet 
meer hoeven als er geen generatie op

groeit die voelt dat-ie er niet aan te pas 
komt, van wie een deel zijn heil zoekt in het 
nationalisme, de godsdienst, de criminali
teit of een radicaal en rabiaat zwart-wit 

denken. 
De feiten liegen niet. Onder de kwets
baarste groepen: vluchtelingen, Marokka
nen, Turken, gaat de toename van de werk
loosheid gelijk op met de banengroei. Cri
minaliteit is één van de gevolgen. Het suc
cesvolle I 000-banenplan voor de Molukse 
bevolkingsgroep kent geen voldoende 
grootschalig vervolg voor andere groepen 
en voorzover het specifieke minderheden
beleid succes heeft gehad op een terrein 
als huisvesting, is het effect aan het ver
dwijnen. 
Onderzoekers, media en politiek houden 

elkaar bezig met een steeds populistischer 
debat over minderheden. Maar zelfs de 
schijn van een gecoördineerd beleid wordt 
in Den Haag niet meer opgehouden. Y' 

Bart Top is hoofdredacteur van Contrast, 

de samenleving om achterstanden te com- het weekblad van het Instituut voor 

penseren neemt af en de druk om een pro- muitteu/turele ontwtkke!mg Forum 
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Clyd~ e.n 
Mohamed 
Het fs altijd grappig als vooroordelen 
uitkomen. Omdat. je opeEms met je mond vol 
tanden staat. Het~ebeurt mij in elk geval 

twee keer per jaar: als het ijs op de grachten 
ligt, en met de ramadan. 
In het voetbal van mijn niveau, het eerste 
elftal van een zesdeklasser, zijn dingen tot hun 
naakte eenvo(.fd teruggebracht. Het spel 
natuurlijk. De taal van de trainer. Het 
arbeidsethos. En de omgang met 
buitenlanders, inclusief vooroordelen. 
Het is ieder jaar hetzelfde. In de 
voorbereiding op het seizoen, als de velden 
groen zijn en de oefenpotjes vrolijk, waaien er 
altijd een paar nieuwe Marokkanen en 
Surinamers aan. Ijverig, lichtvoetig, snel op 
hun gemak tussen de standaardgrappen. De 
trainer geeft ze, tegen beter weten in, een 
plaats in de basis. En ze maken het waar. 
Vooral de Marokkanen blinken uit in snelheid, 

discipline en fanatisme. 
De wat oudere Hollanders komen op de 
bank terecht. Van hen weten we nu eenmaal 
wel wat ze kunnen. In de kleedkamer hoor ik 
ze kankeren. 'Die negers zie je toch niet meer 
als het koud wordt.' 'En die gasten uit 
Marokko kan je met de ramadan wel 
afschrijven.' 
Ik denk dan altijd een paar dingen tegelijk. Dat 
het toch mooi is, dat een verzekeringsbe
ambte uit Almere via het voetballen kennis 
maakt met de geloefsgewoontes van een 
andere cultuur. Dat het toch verongelijkte 
kleuters zijn, die meteen een ander de schuld 
geven als ze zelf niet meer voldoen. En dat 
hun vooroordeel dit keer niet meer gaat 
uitkomen- Surinamers en Marokkanen 

wonen hier nu toch echt al te lang om nog 
aan dit soort stereotiepen te voldoen. 
Maar nee. Clyde, jerrol en Lesley hebben 

inderdaad toch opeens weer autopech en 
zieke vriendinnen als het begint te vriezen en 
de velden hard worden. En Mohammed en 
Ahmed (Aggie, zeiden we nog, toen hij in de 
herfst weer prachtig scoorde) zitten er in de 
eerste weken van de ramadan slapJeS biJ, om 
vervolgens helemaal niet meer te komen 
opdagen. 
In de top van het amateurvoetbal gaat dit vast 
anders. Maar bij ons in de zesde klasse is de 
Hollandse moraal nog niet ovetiuigend 
genoeg om het te winnen van een 
Surinaamse jongen die denkt: weet Je wat, tk 
blijf vandaag lekkerthuis bij de kachel 

Chris Keulemans 



CRIMINALITEIT 

Relatief veel allochtone jongeren ontsporen. De discussie hierover kreeg 

vorig jaar een opvallende wending: de oorzaak wordt gezocht in de 

opvoeding. De allochtone gemeenschap moet dat zelf oplossen, vinden de 

beTokkenen. Mohamed Rabbae pleit voor internaten die jongeren in het 

ga eel houden. Hoogleraar Shadid vindt juist dat ouders moeten worden 

aangepakt en wil buurtcomités die ouders op de vingers kijken. 

Hetga Salemon 

Achter glazen schuifdeurtjes, centraal in 
het dressoir, staat de dertien-delige Hadis 
Änsiklopedisie, de islamitische versie van de 
Winkier Prins, die de geschriften van de 
profeet Mohammed bevat. Het dressoir en 
de twee bordeauxrode banken maken het 
kantoor van Alaattin Erdal een huiselijk 
vertrek. Erdal is oprichter en projectleider 
van schoolinternaat "Het Centrum", dat 
hij samen met ongeveer dertig vrijwilligers 
draaiende houdt. In het internaat verblij
ven ruim vijftig Turkse jongens uit heel Ne-

derland. De jongens zitten hier omdat zij 
en hun ouders dat zelf willen, van dwang is 
geen sprake. Om klitten te voorkomen, 
bezoeken de jongens zeventien verschil

lende scholen. Vanwege zijn inspanningen 
voor Het Centrum werd Erdal twee jaar 
geleden gekozen tot "Rotterdammer van 
het jaar". 
Het Centrum is exemplarisch voor de 
ideeën van Mohamed Rabbae. Het Groen
Links-Kamerlid is van mening dat schoolin
ternaten ontsporing van allochtone, en 
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met name Marokkaanse, jongeren kunnen 
voorkomen. Het moeten geen staatsinter

naten zijn, maar instellingen gerund door 
de allochtone gemeenschap zelf. De over
heid dient dergelijke initiatieven financieel 
mogelijk te maken. Momenteel haakt een
vierde van de Marokkaanse scholieren 
voortijdig af op de middelbare school. Van 
Turkse en Marokkaanse ouders hoort 
Rabbae dat zij moeite hebben hun kinde
ren in het gareel te houden. De ouders be
zitten vaak te weinig opleiding om hun kin-

u 
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deren te begeleiden of wonen krap zodat 
kinderen geen plek hebben om huiswerk te 
maken en op straat gaan rondzwerven. 
Ouders die wel over een goede opleiding 
beschikken zijn dikwijls dag en nacht bezig 
met een eigen zaak waardoor ze geen tijd 
aan de opvoeding van hun kinderen kunnen 
besteden. Het Groenlinks-Kamerlid denkt 
dat schoolinternaten in dit soort gevallen 
kunnen voorkomen dat jongeren in het 
criminele circuit terechtkomen. Gedwon
gen plaatsing in internaten voor probleem
jongeren die met de politie in aanraking ko
men - waar de gemeente Utrecht aan 
werkt- wijst hij niet af, maar ziet hij als een 
uiterst middel. 'Omdat ik liever corrigeer 
dan helemaal niets doe.' 

MERCEDES 
De bevindingen van de commissie Van Traa 

over criminaliteit onder allochtonen, zorg
den vorig jaar voor een stroom van publi
citeit. Mede door Rabbae's pleidooien 
voor internaten, richtte de aandacht zich 
voornamelijk op het thema opvoeding. 
Daardoor is de indruk ontstaan dat mi
granten voornamelijk zelf schuld hebben 
aan hun falen. Rabbae bestrijdt dit misver
stand. 'Ik heb 25 jaar gewerkt met en voor 
minderheden en voortdurend gehamerd 
op gelijke kansen en rechten. De Neder
landse samenleving moet openingen bie
den aan de etnische groepen. Maar een 
deel van de problemen is niet op te lossen 
door de Nederlanders.' Hij vindt het een 
"open deur intrappen" om steeds te her-

Het Turkse Internaat 'Het Centrum' in Rotterdam, 
foto: Angelo Goedemondt 

halen dat discriminatie een rol speelt bij de 
problemen van allochtonen. 
Opvallend genoeg veroorzaakten de con
clusies van de commissie Van Traa vooral 
opwinding bij autochtonen. 'Voor hen', 
zegt Rabbae, 'is Van Traa de start geweest 
van het debat over drugshandel en crimi
naliteit onder allochtonen.' Voor hem per
soonlijk, net als voor de meeste allochto-

Mohamed Rabbae, foto: Angelo Goedemondt 

nenorganisaties, waren de bevindingen van 
de commissie VanTraageen nieuws. Door 
zijn vroegere werk als directeur van het 
Nederlands Centrum Buitenlanders en zijn 
vrijwilligerswerk in het allochtonencircuit 
in Utrecht, kende Rabbae de problemen. 
Rabbae is wel uiterst kritisch over het ge
mak en de wetenschappelijke nonchalance 
waarmee sommige onderzoekers praten 
over "enige tientallen procenten" waar het 
om het aantal criminele allochtonen gaat. 
Wat de commissie Van Traa aan zijn ken
nis toevoegde was het besef van "een olie
vlekwerking": jeugdigen zonder toekomst
perspectief die voor het bestaande crimi
nele circuit een eenvoudig prooi zijn. 'Er 
ontstaat een kern van professionele crimi
nele organisaties, met een netwerk van 
dealers en boodschappenjongens er om
heen.' 
Rabbae verwijt zijn collega-parlementa
riërs gebrek aan daadkracht. 'Ik wordt pis
sig als Kamerleden en fracties wel roepen 
dat allochtonen zich moeten aanpassen 
maar geen alternatieven presenteren, of de 
problemen doorschuiven naar de gemeen
ten. Als het erop aankomt, geeft de poli
tiek niet thuis. Die houding bepaalt mijn 
kruistocht tegen de problemen onder al
lochtonen.' 

SPORT 
Alaattin Erdal van Het Centrum is net als 

Rabbae kritisch over de gepresenteerde 
criminaliteitscijfers - sommige onderzoe
kers beweerden dat de helft van alle al
lochtonen crimineel is - toch ziet hij een 
kern van waarheid. 'Het gaat inderdaad 
slecht. In Rotterdam zijn er scholen waar 
kinderen van 12 jaar worden gebruikt om 
pakketten af te leveren. Iemand zegt dan: 
"Achmed je krijgt vijftig gulden als je dit 
pakje in dat café daar verderop afgeeft." 
Dat hoor ik van ouders, maar ik heb het 
zelf ook gezi~n. Je kunt dit oplossen door 
aan het begin van de schoolloopbaan van 
kinderen het één en ander te verduidelij
ken. In Turkije hebben wij daar een gezeg
de voor: een boom kun je buigen als hij 
jong is.' De opvoeding in Het Centrum on-
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derscheidt zich door een intensieve bege
leiding op school en in de vrije tijd, bij
voorbeeld door ze te stimuleren aan sport 
te doen. 
Hoogleraar Interculturele Communicatie 
en Antropologie aan de universiteiten in 
Tilburg en Leiden, Wassif Shadid, is het met 
Erdal en Rabbae eens dat aandacht voor 
opvoeding essentieel is om ontsporingen 
te voorkomen. Maar op docerende toon 
onderstreept de wetenschapper nog eens 
de woorden van Rabbae dat dit niet bete
kent dat allochtonen nu het boetekleed 
moeten aantrekken voor alle integratie
problemen. ledere theorie van criminali
teit, aldus Shadid, is geneigd één aspect te 
benadrukken. 'Falende opvoeding en cul
turele ontwikkeling zijn twee aspecten. 
Daarnaast bestaat er een sociaal-economi
sche verklaring voor criminaliteit. Er is een 
verband tussen het gebrek aan toekomst
perspectief en het inslaan van criminele pa
den. Ten derde is er een reactieve verkla
ring. De allochtone jongere reageert op 
uitsluiting en onderdrukking vanuit de Ne
derlandse samenleving. Wil je meetellen 
dan moet je laten zien dat je geld en een 
grote auto hebt. Om de criminaliteitspro
blematiek aan te pakken is een meerspo
renbeleid nodig.' 

VUILE WAS 
Het benadrukken van de eigen verantwoor

delijkheid van allochtonen betekent ook 
een oproep aan de overheid om minder
heden serieus te nemen, meent Shadid. 
Persoonlijk heeft hij zich daartoe al gericht 
tot minister Dijkstal, die als minister van 
Binnenlandse Zaken tevens verantwoor
delijk is voor het minderhedenbeleid. 'Als 
Turken en Marokkanen wel in staat zijn de 
eigen taal en cultuur over te dragen via hun 
moskeeën, waarom zouden ze dan niet in 
staat zijn zelf Nederlandse taallessen te or
ganiseren? Dat is gewoon een kwestie van 
het negeren van die gemeenschappen.' 
Shadid vindt internaten niet het juiste mid
del om de ontsporing van allochtone jon
geren te voorkomen. Dat is ingrijpen ach· 
teraf en ze maken teveel inbreuk op het ge
zin. Hij verwijt Rabbae dat de Marokkaan· 
se gemeenschap niet is geraadpleegd over 
dergelijke voorstellen. Shadid is ook 
scherp gekant tegen de door sommigen ge
opperde methode om Turkse en Marok
kaanse jongeren, zoals gebruikelijk in hun 
land van herkomst, hard aan te pakken. 'Er 
loopt een dunne scheidslijn tussen met de 
harde hand opvoeden en marteling.' De 
hoogleraar legt de oorzaak van de proble· 
men vooral bij de ouders. 'Het gaat om on· 
derwijskansen. Daarvoor bestaan initiatie
ven die minder geld kosten dan internaten, 
zoals de verlengde schooldag of bijlesk\as-



çln Turkije hebben wij 

daar een gezegde 
S<~:n. In het geval van kleine criminaliteit 
rr•.:>et je het niet in eerste instantie bij de 
je ·1geren zoeken, maar bij de ouders. De 
ouders hebben te maken met een culture
lr:o ontworteling. Zij kunnen de cultuur die 
zç van huis uit hebben meegekregen en die 
WJ.arin ze nu leven, niet op een voor hen 
zelf acceptabele wijze combineren. De kin
deren worden daar het slachtoffer van, die 
hebben te maken met een sociale ontwor
tçling als gevolg van de culturele ontwor
teling van hun ouders. Zij kunnen zich niet 
met de Marokkaanse gemeenschap identi
ficeren maar worden ook niet door de Ne
derlandse gemeenschap geaccepteerd. Ze 
ontwikkelen daardoor de houding van ang
ry young men: verzet tegen zowel de eigen 
gemeenschap als tegen de Nederlandse sa
rnenleving.' 

voor: een boom 

kun je buigen als 

hij jong is.' 

verder misstappen te behoeden, werkt 
goed. 
Rabbae ziet schoolinternaten zeker niet als 
vervanging van zulke initiatieven, maar als 
een aanvulling erop. Als directeur van het 
NCB hielp Rabbae mee aan het opzetten 
van begeleidingsprojecten voor ouders in 
Utrecht. 'Dat werkte maar voor een deel. 

men - en ik vind dat anderen dat ook niet 
kunnen - dat hij geen Nederlands meer 

gaat leren of hier sociale contacten gaat 
opbouwen.' 
Evenals Rabbae vindtErdal het belangrijker 
dat ouders investeren in hun kinderen. Uit 
de aanmeldingen voor zijn internaat merkt 
hij dat er op dit punt sprake is van een po
sitieve mentaliteitsverandering bij Turkse 
ouders. De meeste aanvragen zijn afkom
stig van ouders die al lang in Nederland 
wonen, goed Nederlands spreken, een ei
gen zaak leiden en weliswaar bezittingen in 
Turkije hebben maar toch niet terugwillen. 
'Ze zeggen bijvoorbeeld: "ik kan niet terug, 
mijn kinderen zijn hier opgegroeid, ik heb 

Shadid pleit voor een aanpak van de pro
biemen vanuit de eigen gemeenschap. 
'l'.leine criminaliteit begint met spijbelen en 
hçt ingooien van een ruit. Wanneer de ou
ders zoiets te weten komen, slaan ze er op 
les. Gebeurt dat meerdere keren, dan es
c:lleert de zaak. Een helaas veel gebruikte 
p··aktijk is dat de ouders het kind uit huis 
zetten. Of het kind loopt zelf weg als ge
volg van de bestraffing. Als deze fase is be
,·eikt, is er geen redden meer aan. Het kind 
I< ::>mt op straat, zoekt contact met groepen 
Wlar het wel erkenning vindt, en dat zijn 
1r eestal gangs. Het resultaat is dat kleinere 
c1·iminaliteit steeds grotere criminaliteit 
w ::>rdt.' Om dit proces te doorbreken, 
sr.elt Shadid voor om op wijkniveau "op
v~ngcomités" te vormen. Die zouden moe
te~ 1 bestaan uit vertegenwoordigers van 
o,_ders, leraren, jongerenwerkers, politie 
e1· ander relevante groepen. Wanneer één 
v~ 1 dezen ziet dat het mis dreigt te gaan 
met een jongere, meldt hij dat in het co
mité, dat vervolgens contact met de ou
ders van de betreffende jongere opneemt. 
Groot voordeel van deze aanpak, bena
dl-ukt Shadid, is dat de ouders horen 'dat 
dE vuile was al is buitengehangen. Ze hoe
vt::~ hun kinderen dus niet meer af te ran
S!:"en.' Shadid denkt dat door ondersteu
nw.g vanuit het opvangcomité dreigende 
ontsporing kan worden voorkomen. 

Alaattin Erda/, proJectleider van het Turl<se 1nternaat 'Het Centrum', foto; Angelo Goedemondt 

JONGLEUR 
De voorstellen van Shadid, die hiervoor al ja

re;lang pleit, vinden op ruime wijze navol
ging. Vooral in de Randstad bestaat er een 
laF'pendeken aan initiatieven voor opvang 
v.-ur, allochtone probleemjongeren. De ac
til··rteiten zijn meestal kleinschalig en het 
m!,.ultaat wisselt. Een project in Enschede 
orn Marokkaanse bendes te bestrijden had 
wt~:1nig succes. Het project Agadir in Leiden 
da<arentegen, bedoeld om Marokkanen die 
een klein vergrijp hebben gepleegd voor 

Het kost weliswaar weinig geld maar wel 
veel energie van de "kaders", de vrijwilli
gers uit de eigen gemeenschap. Juist vanuit 
deze situatie heb ik gezien dat op een ge
geven moment ouders om hulp gaan vra
gen.' 
Maar Shadid vindt deze noodkreet van de 
ouders geen reden om hen de verant
woordelijkheid uit handen te nemen. 'Het 
gebeurt regelmatig dat ouders om hulp 
schreeuwen. Dan moet je iets met die ou
ders doen, niet met het kind. Allochtone 
ouders moeten uit de eigen gemeenschap 
de boodschap krijgen dat hun toekomst in 
Nederland ligt, en als zij niet hier blijven 
hun kinderen dat wel zullen doen. Als al
lochtonen dit een zonde blijven beschou
wen, kom je niet verder.' 
Internaatleider Erdal is het hier mee eens 
maar bepleit een coulante houding tegen
over de eerste generatie migranten. 'De 
eerste generatie kan je niet verplichten an
ders te leven dan ze nu doet. Mijn vader is 
63 jaar. Ik kan mijn vader niet kwalijk ne-
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zelfs kleinkinderen. Maar ik mis één ding: 
omdat ik er altijd vanuit ben gegaan dat ik 
terug zou gaan, heb ik vijfentwintig jaar ge
leden niet de moeite genomen een oplei
ding te volgen." Zo iemand is dus meteen 
gaan werken en kreeg het druk, met als ge
volg dat hij geen sociale contacten in de 
Nederlandse samenleving heeft opge
bouwd. Ze willen dat hun kinderen dat wel 
doen.' 
Zijn pleidooi voor meer aandacht voor ge
zin en opvoeding is, denkt Rabbae, mis
schien nog het best uit te leggen met het 
beeld van de jongleur die op verschillende 
stokken bordjes draaiende probeert te 
houden. 'De bordjes werk, discriminatie 
en noem maar op, houd ik al jarenlang goed 
in evenwicht. Maar het bo'rdje gezin was 
tot vier jaar geleden in de hoek blijven lig

gen.' "' 

He/go Solemon IS freelance journalist 
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(advertenties) 

Je ziet steeds meer kippen in Nasir Bagh, een vluchtelingendorp in Pakistan, 
waar 50.000 Afghaanse vluchtelingen wonen. En kippen zijn goud waard voor 
de vluchtelingen. Want ze leggen eieren, zorgen voor nieuwe kippen en hun 
vlees is voedzaam. Kippen zijn bovendien niet duur en gemakkelijk te houden. 
Voor de Afghaanse vrouwen zijn de kippen ook een manier om wat extra's te 

de stad en weten weinig over de verzorging van pluimvee. Uit ervaring weten 
we dat zo'n aanpak succesvol is. Bij eerdere acties daalde de sterfte van de 
dieren met 40%. Terwijl elke gulden die we -namens onze donateurs- in het 

project staken, maar liefst 2,5 gulden opleverde. Overigens doet Stichting 
Vluchteling nog veel meer in Nasir Bagh. We helpen bij het opzetten en verbe· 

verdienen en dat maakt hen onafhankelijker. 
Daarom start Stichting Vluchteling een actie: elke 
vluchteling in Nasir Bagh (minstens) één eigen kip. 

teren van kraamzorg, het onderwijs aan kinderen 
Een nieuw initiatief: 

en de bouw van lemen huizen. Steun ook ons 
anderwerk in Nasir Bagh. Voorf 37,50 kan een kind 

een jaar lang naar school. Voor f 14,75 is een gemiddeld gezin van zeven per· 
sonen een jaar lang van medische zorg verzekerd. En datzelfde gezin bouwt 
voor f 450 een eigen lemen huis. Maak uw gift over op giro 999 van Stichting 
Vluchteling en u helpt structureel in Nasir Bagh. 

11 Elke vluchteling een eigen kip. 11 

Natuurlijk zijn we er niet met levende kippen (en hanen). Er zit een voorlich· 
tings· en vaccinatieprogramma aan vast. Nederlandse dierenartsen en stu· 
denten aan de diergeneeskunde faculteit leren de vluchtelingen hoe ze met 
hun kippen de beste resultaten kunnen behalen. Veel vluchtelingen komen uit 

Stichti11g Vlttchteli11g. Giro 999. 
STICHTING VLUCHTELING HELPT VLUCHTELINGEN WERELDWIJD 

Botsende waarden 
ETHISCHE EN ETNISCHE KWESTIES IN DE HULPVERLENING 

Alies Struijs en Frans Brinkman 

In hoeverre moeten hulp
verleners rekening houden met 
de cultuur en de moraal van 
hun allochtone cliënten als 
deze haaks staan op die van 
de hulpverlener? 
Onderwerpen als het dragen 
van hoofddoekjes, besnijde
nis en straffen kunnen de 
gemoederen hoog doen 
oplopen. Dit boek biedt 
een theoretisch (ethisch) 
en praktisch kader, waar-
bij o.a. aan bod komen: de 
samenhang tussen cultuur, godsdienst en 
moraal, en de grenzen die hulpverleners vanuit hun 
eigen normen en waarden stellen. 

ISBN 90 5050 370 5, 108 blz., f 24,50 
Te bestellen biJ NIZW: (030) 230 66 07 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 

N I Z W 

U tgeveri 

Q 
Publications Ook in de boekhandel 

Uitgaven van het Tropeninstituut over culturele 
aspecten van ontwikkelingssamenwerking 

• Afrika voetbalt!, Marc Braere en Ray van der Drift. 
Alles over voetbal in Afrika en Afrikaanse voetballers in 
Europa. Er daagt een vrolijk en dynamisch beeld op van een 
belangrijk stuk Afrikaanse cultuur met als enige conclusie: 
Afrika voetbalt, en hoe! Geheel in kleur, f 24,50. 

• En de goden verhuisden mee. Portretten van 
niet-westerse gelovigen, Mar Oomen en )os Palm. 
Vijf migranten over hun geloof en hun leven in Nederland. 
Met foto's , f 24,50. 

• De kracht van cultuur. Onze creatieve diversiteit. 
Rapport van de Wereldcommissie voor Cultuur en 
Ontwikkeling, vergezeld van een bundel commentaren door: 
Anil Ramdas, Raymond van den Boogaard, jean-Pierre Guépin, 
Ria Lavrijsen en Livio Sansone, f 29,-. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of bij de uitgever. 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, 020 - 5688 272 

de Helling- jaargang 10- nummerI-voorjaar 1997 



DE ARBEIDSMARKT 

Met het permanenter worden van het verblijf van 

migranten in Nederland, steeg hun werkloosheid. Lagere 

lonen en bijscholing mogen niet baten. De wet op de 

registratie van allochtonen is mislukt en verworden tot 

'een slecht staaltje symboolpolitiek', schrijft Robert 

Kloosterman. Hij pleit voor netwerken. 

Een analyse van de arbeidsmarkt. 

HET BELANG 
VAN PERSOONLIJK 

CONTACT 
Robert Kloosterman 

Aanvankelijk dachten de meeste migranten 
dat ze na gedane arbeid weer huiswaarts 
zouden keren. Ze zouden dan voldoende 
geld hebben gespaard om thuis beter te 
kunnen leven. Maar het grootste deel van 
de migranten ging niet terug. In de tweede 
helft van de jaren zeventig is met het in on
bruik raken van de term 'gastarbeider' ook 
de aard van het verblijf van migranten ver
schoven van tijdelijk naar permanent. Met 
niet eens zoveel gevoel voor overdrijving 
kan men zeggen dat zich vrijwel gelijktijdig 
met deze ommekeer ook een drastische 
verslechtering in de arbeidsmarktpositie 
van migranten heeft voorgedaan. 
De positie van migranten was eerst relatief 
goed. Veelal als gastarbeiders geronseld, 
konden zij doorgaans meteen aan de slag. 
De diepe economische recessie die Ne
derland in het begin van de jaren tachtig 
trof, legde evenwel de fundamentele 
kwetsbaarheid van de arbeidsmarktpositie 
van veel migranten genadeloos bloot. De 
toenmalige herstructurering van de Ne
derlandse economie ging vooral ten koste 

van laaggeschoold werk in de industrie. Mi
granten verloren in meer dan evenredige 
mate hun baan en werden werkloos of ver
dwenen in de WAO. Vanaf de jaren tach
tig zijn de werkloosheidscijfers van mi
granten als groep enerzijds en die van in
heemse Nederlanders anderzijds steeds 
verder uit elkaar gegroeid. 
De economische opleving in de tweede 
helft van de jaren tachtig resulteerde in een 
forse groei van het aantal banen, maar mi
granten profiteerden hiervan slechts in be
perkte mate. Bovendien liet de lichte re
cessie aan het begin van de jaren negentig 
en het daarop volgende economische her
stel, hetzelfde omineuze patroon als een 
decennium daarvoor zien: ten tijde van re
cessie in sterkere mate door werkloosheid 
getroffen en bij herstel minder profiterend. 
De meest recente cijfers laten zien dat bij
na één op de vijf migranten als werkloze is 
geregistreerd, tegen slechts één op de zes
tien inheemse Nederlanders. 
Nu moet wel worden aangetekend dat het 
zeker niet met alle migranten, die hierbo-
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ven gemakshalve onder één noemer zijn 
gebracht, even slecht gaat. Zo heeft de ar
beidsmarktpositie van Surinamers en An
tillianen, en onder hen met name de posi
tie van vrouwen, recent een opmerkelijke 
verbetering ondergaan. De laatste jaren is 
het verschil tussen het werkloosheidsper
centage van Surinamers en Antillianen en 
dat van inheemse Nederlanders gestaag 
kleiner geworden. De positie van Marok
kaanse en Turkse mannen is daarentegen 
verder verslechterd. Onder hen is het 
werkloosheidspercentage een factor zes 
tot zeven keer zo hoog als dat onder Ne
derlandse mannen, zo blijkt uit de Rappor
tage Minderheden 1996 van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Ook als gecorri
geerd wordt voor opleidingsniveau (en 
taalbeheersing), zo blijkt uit onderzoek, is 
de werkloosheid onder Turken en Marok
kanen hoger dan verwacht mag worden. 

HARTVERWARMEND 
De permanentie van het verblijf van migran

ten en de steeds duidelijker wordende 
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structureel zwakke positie op de arbeids
markt, noopte de Nederlandse overheid 
tot ingrijpen. De zwakke arbeidsmarktpo
sitie van migranten was deels te veridaren 
uit een, vergelijkenderwijs, laag niveau van 
scholing. Meerwerkgelegenheid aan de on
derkant van de arbeidsmarkt en extra aan
dacht voor onderwijs aan migranten zou 
hier verbetering moeten kunnen brengen. 
Door het sluipenderwijs verlagen van het 
wettelijk minimumloon trachtte de over
heid de kosten van arbeid terug te dringen 
en zo de vraag naar laaggeschoolde arbeid 
te vergroten. Anderzijds poogde de over
heid de kwaliteit van het aanbod van arbeid 
door bijscholing op te krikken om zo de 
aansluiting met de vraag naar arbeid te ver
beteren. De na 1985 continu hoge werk
loosheidscijfers onder migranten maken 
evenwel duidelijk dat dit beleid het tij 
vooralsnog niet heeft kunnen keren. 
Al in 1989 adviseerde de WRR, in de nota 
Allochtonenbeleid, een specifieker beleid te 
gaan voeren met betrekking tot de ar
beidsmarktpositie van migranten. De 
WRR raadde aan om, in navolging van de 
Canadese Employment Equity Act een wet 
bevordering arbeidskansen migranten in te 
voeren. Deze Canadese wet schrijft werk
gevers (met meer dan I 00 personeelsle
den) voor om actief na te gaan in welke ma-

te gespecificeerde doelgroepen onder het 
personeel zijn vertegenwoordigd. Tevens 
dient de werkgever, bij in gebreke blijven, 
een jaarlijkse plan op te stellen waarin ver
meld wordt hoe men zal trachten de doel
stellingen alsnog te halen. Aldus wordt in 
de Canadese wet net niet de laatste stap 
gezet naar het Amerikaanse systeem van 
affirmative action, waarbij werkgevers ge
dwongen worden om minderheden in 
dienst te nemen. 
Ondanks dit advies van de WRR dacht het 
toenmalige kabinet Lubbers-Kok eerst aan 
een oplossing langs de oude, vertrouwde 
corporatistische weg. Op instigatie van het 
kabinet sloten de sociale partners het zo
geheten StAR-akkoord, waarbij zij zich 
verplichtten tot het aan het werk helpen 
van 60.000 migranten. Deze nobele doel
stelling werd niet gehaald. Het economi
sche klimaat zat (even) tegen en daarnaast 
was de medewerking van werkgevers niet 
echt hartverwarmend: driekwart was niet 
op de hoogte en slechts één procent had 
een 'taakstellend werkplan'. Dit wel zeer 
bescheiden r"esultaat was voor Groen
Links, D'66 en VVD (toentertijd in de op
positie) aanleiding om een initiatiefwets
voorstel in te dienen. Dit voorstel - de 
WBEAA, wat staat voor de 'Wet Bevor
dering Evenredige Arbeidsdeelname Al-
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lochtonen'- werd in juli 1993 aangenomen 
en ging een jaar later van kracht. 

FALEN 
De WBEAA verplicht werkgevers (met 

meer dan 35 personeelsleden) een regi
stratie op jaarlijkse basis te voeren van au
tochtone en allochtone werknemers. Om 
te kunnen vaststellen of een werknemer 
tot de eerste dan wel tot de tweede cate
gorie behoort, wordt aan het personeel 
schriftelijk gevraagd om het geboorteland 
van hun ouders op te geven. Werknemers 
zijn gerechtigd om registratie te weigeren. 
De gegevens moeten worden opgeslagen 
in een afzonderlijke registratie die geschei
den is van de personeelsregistratie. Net als 
in de Canadese Employment Equity Act moet 
in het door een accountant goed te keuren 
verslag ook een 'taakstellend werkplan 
worden opgenomen waarin is aangegeven 
waar de belemmeringen voor allochtonen 
liggen en welke maatregelen men van plan 
is te nemen om deze weg te nemen. Het 
Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening 
(RBA) heeft de bevoegdheid de taakstel
lende werkplannen op te vragen, maar kan 
niet ingrijpen. Van echte verplichtingen in 
de zin van quota is dus - net als in het ge
val van Canada - geen sprake. 
Twee jaar na invoering is in opdracht van 



he·t Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid door het onderzoeksbureau 
Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar 
bereik en effecten van de WBEAA. Daar
toe zijn werkgevers geënquêteerd en des
kundigen geïnterviewd. Slechts met een ui
tente krachtsinspanning van de fantasie 
kan de WBEAA succesvol worden ge
noemd. De wet wordt slechts door een 
kleine minderheid van de werkgevers vol
ledig uitgevoerd. Rond eenderde van de 
werkgevers had voor 1994 een jaarverslag 
gedeponeerd; een jaar later was dat nog 
m.aar een kwart. Daarnaast had voor 1995 
slechts veertien procent van de werkge
vers een taakstellend werkplan opgesteld; 
voor 1996 was dit teruggelopen tot twaalf 
procent, zo blijkt uit het onderzoek. Van 
enige controle zoals in de wet bedoeld is 
evenmin sprake: de RBA's vragen de jaar-
verslagen niet op, accountants lopen ze 
niet na en politie noch Openbaar Ministe
rie gaan over tot vervolging. Er wordt dus 
nauwelijks iets geregistreerd, van de taak
stellende werkplannen komt maar weinig 
te:·echt en van de controle nog minder. De 
WBEAA heeft dus eigenlijk niks om het lijf. 
Voor het falen van die WBEAA worden in 
het rapport een reeks van redenen ge
noemd. Die redenen liggen in de techni
sclhe sfeer (problemen met administratie
ve afhandeling), in de omschrijving van de 
doelgroepen (wie of wat zijn allochtonen), 
in de non-respons, en in onduidelijkheid 
over de streefcijfers. De belangrijkste on
derliggende oorzaak lijkt evenwei gelegen 
te zijn in het gebrek aan voldoende draag
vbk. Werkgevers, ondernemingsraden, 
RBA's, overheidsorganen noch het grote 
publiek zijn erg begaan met deze wet. Van 
effectieve sancties, morele of sociale druk 
is geen sprake en de gevolgen zijn nave
na.Jlt. Zoals het nu functioneert, is de WBE
AA niet meer dan een slecht staaltje sym
bcdpolitiek die het arbeidsmarktimago 
van migranten eerder afbreuk dan goed 
doet. 
Het ontbreken van een draagvlak maakt 

tochtoon te laten registreren, kan men al 
afleiden dat dit geen louter academische 
kwestie is). Een dergelijk beleid gaat voor
bij aan interne sociale geledingen binnen 
groepen, het brengt succesvolle allochto
nen in een moeilijk parket en het zou kun
nen leiden tot ressentimenten bij hen die 
niet kunnen profiteren van het beleid, 
maar zich evenzeer in een achterstandsitu
atie bevinden. Beter is het om het beleid 
direct te richten op degenen die op de ar
beidsmarkt moeilijk aan bod komen, in 
combinatie met een actief beleid ter be
strijding van discriminatie. 

HOLLANDSE MIX 
Een arbeidsmarkt waar sociale breuklijnen 

een sterke etnische dimensie kennen, be-

het onwaarschijnlijk dat deze wet, ook bij staat niet alleen in Nederland. In de huidi-
meer controle, nog aan de doeistellingen ge geavanceerde economieën zien we het 
kan beantwoorden. Bovendien lijkt met verschijnsel dat bepaalde groepen sterk 
hen fundamentele falen van de WBEAA zijn oververtegenwoordigd aan de onder-
owk de weg naar een Nederlandse vorm kant van de arbeidsmarkt voortdurend op-
van affirmative action geblokkeerd. De pro- treden. Les beurres (personen met een 
biemen die zich nu met de WBEAA voor- Noord-Afrikaanse achtergrond) in Frank-
doen, zouden zich geval van verplichte rijk, zwarten uit het Caribische gebied in 
quota's van groepen migranten in ver- het Verenigd Koninkrijk, Turken in Duits-
sc~erpte vorm manifesteren. Überhaupt land: het zijn slechts enkele voorbeelden 
l<:m men zich afvragen of een politiek die uit een lange reeks van groepen waar de 

zich internationaal gezien in een gunstige 
situatie vanwege de sterke groei van het 
aantal banen. Zonder deze groei wordt 
een beleid ter bevordering van de kansen 
van migranten op de arbeidsmarkt wel erg 
moeilijk. Maar dan nog. Zelfs bij een erg 
hoge groei van de vraag naar arbeid blijft 
het mogelijk dat bepaalde groepen niet of 
nauwelijks aan bod komen en dat zelfs een 
beroep wordt gedaan op weer nieuwe mi
granten. De mogelijkheid van de vorming 
van een van de formele arbeidsmarkt geï
soleerde onderklasse is niet voorbehou
den aan de Verenigde Staten. 
Het tot dusver in Nederland gevoerde be
leid tracht een dergelijke ontwikkeling te
gen te gaan door een typisch Hollandse 
mix van marktconforme maatregelen (ver-

laging loonkosten en werkgeverslasten) en 
overheidsingrijpen (het scheppen van werk 
door middel van Melkertbanen). Naar bui
tenlandse maatstaven is dit beleid succes
vol, maar de positie van met name Turken 
en Marokkanen blijft precair. Dit heeft wel 
geleid tot een toename van het onderne
merschap onder hen, maar daarmee is 
toch het probleem bij lange niet op te los
sen. Daarvoor is meer nodig. 

etnische scheidslijnen van overheidswege werkloosheid (veel) hoger is dan onder de FASCINEREND 
benadrukt en versterkt, wel de meest ge- inheemse bevolking. Het recept voor een Het vrijblijvend registreren van degenen die 
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wenste weg is (en uit de grootscheepse elixir, dat deze kwaal op korte termijn af- bereid zijn zichzelf als allochtoon op te ge- i 
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taakstellend werkplan zal opstellen, zoals 
bedoeld in de WBEAA, leidt tot niets. Be
ter lijkt het om aan te sluiten bij de be
staande Melkertbanen. Meer dan voor
heen zou men de aandacht moeten richten 
op het persoonlijk in contact brengen van 
werkgevers met potentiële werkkrachten 
die op dit moment uiterst moeilijk aan de 
slag komen, met name dus de sterk over
lappende groepen van laaggeschoolden en 
migranten. Markten werken, anders dan 
veel economen doorgaans denken, niet in 
een sociaal vacuüm. Dit geldt zeker voor 
de arbeidsmarkt. Op deze specifieke markt 
zijn sociale netwerken van hetgrootste be
lang voor de kansen op werk, aan de bo
venkant maar ook aan de onderkant. In een 
fascinerende analyse van de etnische ge
laagdheid van de arbeidsmarkt in het hui
dige New York, heeft de Amerikaanse so
cioloog Roger Waldinger laten zien hoe 
belangrijk deze netwerken zijn (in: Still the 
Promised City? African-Americans and New 
lmmigrants in Postindustria/ New York, 1996 ). 
Langs deze weg horen mensen van vacatu
res en kunnen werkgevers gemakkelijk en 
goedkoop personeel werven (ze vragen 
gewoon aan het reeds in dienst zijnde per
soneel of zij nog iemand weten). Daarnaast 
scheppen netwerken het sociale kader dat 
nodig is voor de overdracht van specifieke 
beroeps vaardigheden (bijvoorbeeld in de 
bouw). Een gevolg van het prominente be
lang van netwerken is de zeer ongelijke 
verdeling van de verschillende groepen 
over bedrijfstakken en beroepen; een 
fenomeen dat in Nederland eveneens 
wordt aangetroffen. Indien bepaalde groe
pen eenmaal voet aan de grond hebben ge
kregen in een bepaald beroep of bepaalde 
bedrijfstak zal hiervan een versterkende 
werking kunnen uitgaan. Groepsgenoten 
horen eerder van de vacatures, hun namen 
worden eerder aan werkgevers doorgege
ven en zo kan de positie verder worden 
uitgebouwd. Een mogelijk negatief effect 
van zulke netwerken is dat buitenstaanders 
buitengesloten raken van informatie die 
cruciaal is voor het verwerven van banen 
voor starters. De Turken en Marokkanen 
zijn wat dit betreft een goed voorbeeld. Zij 
waren sterk vertegenwoordigd in de laag
geschoolde segmenten van de industrie. 
Met de afkalving van de werkgelegenheid 
aan de onderkant raakten zij niet alleen 
hun banen kwijt maar werden ook hun net
werken losgekoppeld van bronnen van in
formatie met betrekking tot potentiële ba
nen. Mede hierdoor is de werkloosheid 
onder Turkse en Marokkaanse jongeren nu 
torenhoog. 
Gestreefd zal daarom moeten worden 
naar het verbreden en verdiepen van zul
ke netwerken, waardoor in de eerste 
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plaats de nu werkloze jongeren (van welke 
afkomst dan ook) bekend raken met werk
gevers en, omgekeerd, werkgevers ook in 
staat zijn om hen te leren kennen. Veel 
meer dan nu gebeurt, zou aandacht moe
ten worden besteed aan het aspect van de 
wederzijdse overdracht van informatie die 
essentieel is voor het daadwerkelijk tot 
stand brengen van het ontmoeten van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Uit
zendpools van jongeren die, in het kader 
van Melkert-achtige banen, afwisselende 
stages van een aantal maanden kunnen lo
pen bij werkgevers in de publieke èn in de 
marktsector, zouden de eerste bruggen 
voor meer permanente netwerken kunnen 
slaan. Om niet alleen maar afhankelijk te 
zijn van de, ongetwijfeld weer in ruime ma
te aanwezige goede wil, zou een wettelijke 
verplichting geen kwaad kunnen. Een bete
re controle dan bij de WBEAA moet kun
nen voorkomen dat het ook in dit geval uit
eindelijk om niks zal gaan. T 

Robert Kloosterman 1s se mor onderzoeker 

bij OTB 1n Delft en is gespecialiseerd 1n 

stedelijke econom1e 

(advertentie) 

Marjolein 't Hart, Jan Lucassen, Henk Schmal (red.) 

NIEUWE NEDERLANDERS 
Vestiging van migranten door de 

eeuwen heen 

De komst van buitenlanders is een ver
schijnsel van alle tijden. Dit boek volgt 
een aantal migrantengroepen dat in de 
afgelopen eeuwen naar Nederland kwam. 
Hoe verliep hun integratie? Hoe pasten 
zij zich aan en hoe werden ze door Ne
derlanders tegemoet getreden? 

ISBN 90.6861.122.4, 228 blz., geillustreerd, 
f 39,50. Verkrijgbaar in de erkende 

boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij 
Stichting beheer IISG " 020-6685866. 
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sodol~og Ruben Gowr:icham beweerde 
onlangs in C.~ntràst (het weekblad va(1 het 
instîtu!,lt voormuitkulturele ontwikkeling 
forum) d<;tt a!,ltochtonen altijd proberen de 
migrantenervaring të bagatelliseren. 
Bijvoorbeeld door een migratie vanuit 
Suriname te vergelijken met een verhuizing 
naar de Rand.stad. Niks bagatelliseren, 
antwoordde joumali st Will Tinnemans, en gaf 
een beeld van zijn eigen migratie uit een 
groot arbeidersgezin in een Brabants 
plattelandsdorp naar het grootstedelijke, 
losgeslagen milieu van de Randstad. 
Indringend somde hij de verschillen op, de 
enorme sociale afstand die hij bij die migratie 
van nog geen I 50 kilometer had moeten 
overbruggen. 
Als in Nederland geboren halfbloed zou ik 
daarop graag willen zeggen, dat hier twee 
ontwortelden met elkaar strijden om iets dat 
van iedereen is. We zijn allemaal ontworteld, 
beland in een geografische, sociale en 
culturele zwerftocht die het gevolg is van 
steeds snellere technologische en materiële 
ontwikkeling. Dat is wat Salman Rushdie 
beschrijft, als Chamcha en Gibreel in de 
Duivelsverzen per ongeluk boven Engeland 
uit het vliegtuig vallen, en nog blijven leven 
ook. 
Waar het om gaat, is dat we elkaar en onszelf 
niet hinderen door te blijven teruggr1jpen op 
imaginaire thuislanden die niet meer bestaan, 
en mogelijk nooit bestaan hebben. We 
kunnen onszelf er niet op beroepen, en 
anderen er niet naar terugverwijzen. God 
bewaar ons voor een integratiebeleid dat 
allochtonen verwiJst naar speciale cursussen 
voor vrouwen met hoofddoekjes en 
"kansenzones" voor etnische ondernemers. 
Of het tamboereren op een nationale 
identiteit die allang als een fossiel tussen de 
glasvezelkabels begraven ligt. 
ledereen heeft recht op heimwee, op bijbels 
en op hoofddoekjes, tot hij de persoonliJke 
vrijheid om anders te zijn gaat bedreigen of 
beperken. Hoe kwetsbaar d1e vrijheld is z1e je 
in Iran, AlgeriJe en in Vitrol les, waar het Front 
National nu huis mag houden. In dat licht is 
een multiculturele samenleving geen loze 
kreet of randverschijnsel, maar een duurzaam 
ideaal. Ontwortelden der aarde, verenigt UI 

Frank Siddiqui 



Ik weet weinig af van zeilen, maar ik heb 

begrepen dat een zeiler voor maximaal 
succes tegen de wind in moet gaan hangen. 

Het is een strategie die navolging verdient 

door Groenlinks. In discussies over de 

multiculturele samenleving bemer-k ik huiver 
om zelfs maar die strategie te overwegen. 

Zelfbewuste multiculturalisten als we zijn, 

klampen we ons soms met een aan 

doodsangst grenzende neurose vast aan onze 
eigen "allochtoontjes". Stel Je voor, zo luidt 

kennelijk de redenenng, dat we onze 

exotische exemplaren zouden kwijtraken als 

we ook maar iets doen of zeggen dat hen 
onwelgevallig is. Met deze mentaliteit is de 

basis gelegd voor een permanente Jacht op 

progressieve allochtonen. Een jacht die 

ongetwijfeld is Ingegeven door nobele 
motieven: emanCipatie voor de allochtonen 

en een vern1k1ng voor de partiJ. Hoe nobel 

deze motieven op het eerste gezicht ook 
lijken, er kleeft iets onsmakelijks aan, iets 

tweeslachtigs. De allochtonen worden ten 
eerste verantwoordelijk gesteld voor niets 

minder dan het geven van kleu1- aan de partiJ. 

Waarlijk geen gennge opgave, wil Groenlinks 
hrermee de in eigen gelederen geïmplrceerde 

netheid, saaiheid en middelmatigheid 

ontstijgen. 

Het emancipatie motref is echter kwalijker. 

Dit motief gaat er- namelijk van uit dat onze 

eigen allochtoontjes nog lang n1et gelden als 

volwaardige politieke actoren in de 
verschillende arena's van de partij. Ze 

moeten bij het handje gepakt wor-den om, 

alle valkuilen omzerlend, door het doolhof 

van het politreke bedriJf geleid te worden. 

Gekoesterd moeten ze worden, beschermd 

in de warme moeder-schoot. Deze strateg1e 

heeft tot gevolg dat de redelijk 

geëmancipeer-de allochtonen fertelijk worden 

ter-uggezet in hun politreke ontwikkeling. Het 

is alsof ze butten de aan hen opgelegde 
identiteit van "onderdrukten" geen politiek 

bestaansrecht hebben. Een piJnlijke praktijk 
als we bedenken dat deze strategre gevolgd 
wordt omwille van gelijkheid. Kenmer-kend 

voor de gevolgde strategie van "ongelijkheid 
omw1lle van gelijkherd" is een doorgeschoten 

politieke correctheid, met 1n het ver-lengde 

h1ervan een haast mechan1sche interpretatle 

van pos1tieve act1e. Een ver-makelijk 

voorbeeld van de doorgeschoten politieke 
con-ectheid brnnen Groenlinks werd 

gegeven tijdens de discussies over het 

lijsttrekkerschap voor de Kamerverkiezingen 
van 1994. Handhavrng van een seksistische 

rangor-de, was het verwijt aan het adres van 

het duo RosenmölledSipkes: terWIJl met 
Brouwer voorop het duo Brouwer/Rabbae 

cultuur--imper-ialisme werd verweten. 

Maar z1e daar, een zonnige winterdag in 
januari kan wellicht worden bijgeschreven in 
de analen van de Positieve Actie als een 

historische wending. Het ging om de 

verkiezing van het Groenlinks partijbestuur 
door het partiJcongres. Eerst leek alles nog 
vanouds. De bewoor-dingen d1e de 

kandidatencommissie had gevonden om een 

van de allochtone kandidaten aan te bevelen 
-hij kan het n1et maar ja, we hebben een 
allochtoon nodig 1n het bestuur- waren een 

Orwelliaanse traditie volkomen waardig. Het 

congres bleek, tot verbaz1ng van vriend en 

vijand, n1et onder de indruk. Er kwam geen 
allochtoon in het nieuwe partijbestuur. 

Zekere Groenlinksers spraken er schande 

van, n1et in de laatste plaats zekere 

huisallochtoontjes. Gevraagd of ongevraagd 
lieten sommigen weten dat er donkere- of 
ZIJn het witte?- tijden aanbreken voor de 

multiculturele partij por excellence. 

Ik ben niet zo somber. Groenlinks lijkt sinds 
de non-discussies van 1994 verder te zijn 

gekomen. Het congres is tegen de wind in 

gaan hangen en geeft daarmee een belofte 

van hoop voor de toekomst. Het is een 
belofte die het einde inluidt van het politiek 

correcte sprookJe met zijn positieve 
actiehelden en hun tot eeuwige 

onderdrukking veroordeelde antagonisten. 
Ook is het een belofte die vrijhe1d en 
dissidentie in het vooruitzicht stelt. Door zijn 

allochtoontjes los te laten geeft het congres 

de partij een eerlijke kans volwassen te 
worden. Het jachtseizoen is gesloten .... want 

belofte maakt schuld. 

Tarik Pehlivan, 

ex -fJarLijbestuurslld 

van GroenL1nks 

( advertent1e) 

EEN 
SOLI DARITEITS 

ACTIE 

Hoe kan het dat in zo'n rijk land ook armoede heerst? Vindt u 
ook dat dat niet mag? En vindt u ook dat liefdadigheid het 
antwoord niet is? Doe dan mee aan de actie 'Niet Voor Jezelf. 

Stort een klein deel van uw inkomen in een actiefonds ten be
hoeve van organisaties van uitkeringsgerechtigden. Niet uit lief
dadigheid, maar als teken van protest. Als teken van solidariteit. 

Bestel de folder, vraag meer informatie, of maak een bedrag over: 

Stichting 'Niet Voor Jezelf', Postbus 405, 2260 AK 
Leidschendam, 070 - 3131240. giro 197919 
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BERICHTEN 
VAN DE 

Als allochtonen maar een baan hebben, dan zijn ze 

geïntegreerd: dat beeld is iets te simpel. Op de 

multiculturele werkvloer woedt een stille strijd. 

Over Hollandse rituelen, de behoefte aan acceptatie 

en de verloren onschuld. 

Ruben Gowrlcharn 

ll 

'Ik kom voor een afbetalingsregeling'. Ser
hat keert zich om. Voor het loket staat een 
jonge man. Leeftijd circa achtentwintig jaar. 
Goed gekleed, sieraden, een nonchalant 
puberale houding. 'Turk, geen Koerd, ste
deling', oordeelt Serhat in één oogopslag. 
Door de draaideur van het ontvangkan
toor van de directe belastingen kijkt hij 
naar buiten. Half op de stoep staat een 
praktisch nieuwe Toyota geparkeerd. De 
versieringen in de auto bevestigen Serhat 
in zijn vermoeden dat de cliënt voor het lo
ket een 'landgenoot' is. 
De man schuift een papiertje door het lo
ket. Een aanmaning om de aanslag inkom
stenbelasting over het afgelopen jaar te 
voldoen. 'Is die auto van u', vraagt Serhat. 
'Ja', glundert de cliënt, 'mooi he/' Serhat 
knikt bedachtzaam. Het is inderdaad een 
mooie auto en dat steekt een beetje. 'Bij 
welke maatschappij is het verzekerd? 
vraagt hij. De man ruikt onraad. 'Ik weet 
het niet. M'n oom heeft de verzekeringen 
geregeld'. 'En de wegenbelasting?' 'Ik weet 
het niet, volgens mij is die betaald' zegt de 
man. Ondertussen heeft Serhat de naam 
van de cliënt ingetypt in de computer. Vol
gens de gegevens op het scherm staat de 
auto op naam van de cliënt en is de we
genbelasting sinds de aankoop niet betaald. 
'Waar werkt u?' vraagt Serhat langs z'n 
neus weg. Het antwoord is voorspelbaar. 
'Ik werk voorlopig niet, ik solliciteer maar 
er is voorlopig geen werk'. Serhat: 'Dus u 
heeft een uitkering'. 'Ja', lacht de man on
wennig, 'je moet toch ergens van leven?' 
Voor Serhat is het zonneklaar dat hij te ma
ken heeft met een werkschuwe Turkse lap
zwans. De cliënt past perfect in het beeld 

dat binnen de dienst heerst. In dit geval: ie
mand die de bloemetjes buiten zet op kos
ten van de gemeenschap, eerder een To
yota en dure kleren koopt dan z'n finan
ciële verplichtingen nakomt. Een achter
standsbetaler, nee een wanbetaler, iemand 
gespeend van discipline, in elk geval van de 
Hollandse financiële moraal. Dergelijke 
profiteurs zijn steeds vaker te vinden on
der etnische minderheden, dat is zijn col
lega's ook opgevallen. Wat Serhat in een 
lastig parket brengt. Als uitvoerende amb
tenaar heeft hij de bevoegdheid om een 
schikking te treffen met cliënten. Maar bij 
etnische minderheden is hij terughoudend 
met regelingen. Vooral bij Turken. Want hij 
wil koste wat kost de verdenking vermij
den dat hij verwanten, vrienden en andere 
landgenoten 'matst'. 
Keer op keer demonstreert hij zijn colle
ga's, zichzelf en zijn 'landgenoten' dat hij 
een voorbeeldige ambtenaar is en het wan
betalende tuig hard aanpakt. Zeker als het 
Turken zijn. Zo ook deze keer. 'Meneer', 
zegt hij plechtig, 'u krijgt geen uitstel van 
betaling'. Het gezicht van de man verandert 
in één groot vraagteken. 'U heeft een uit
kering, daarnaast schulden, en in plaats van 
die schulden af te betalen, koopt u een 
Toyota'. 'Maar de auto .. .' stottert de man. 
'Als u binnen dertig dagen deze aanslag niet 
heeft betaald, laat ik beslag leggen op uw 
auto', zegt Serhat genadeloos. 'Als u het 
niet eens bent met deze beslissing, kunt u 
niet bij mij terecht', voegt hij er treiterend 
aan toe. 'Geen afbetalingsregeling, binnen 
dertig dagen betalen'. En buigt zich de
monstratief over een stapel formulieren. 
Zichtbaar aangeslagen verlaat de cliënt het 
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kantoor, nagekeken door een zelfvoldane 
Serhat. 

SCHAAMTE 
Het raakt Serhat minder als de wanbetalers 

Surinamers, Friezen of Hollanders ziin. 
Maar bij Turken reageert hij met woede 
Zij verpesten het voor hem en zijn andere 
hardwerkende, gedisciplineerde, verant· 
woordelijke, goed aangepaste, vooruit· 
strevende, eerbare, moderne landgenoten. 
Die werkschuwe wanbetalers zijn volgens 
Serhat verantwoordelijk voor de slechte 
positie van Turken, zowel binnen de be· 
drijven als buiten in de samenleving. Wan· 
neer zijn collega's beginnen over 'buiten· 
!anders', dan raakt de lucht ter plekke 



RKVLOER 
zwangercr van negatieve beelden en weet 
Serho.t. ~niet in welke hoek weg te kruipen. 
Of wie blijvend zijn boosheid verdiend: de 
NedeJ·Ii3nders of het tuig onder de Turken. 
In elkgreval schaamt hij zich voor deze land
genot.en. Met het gevolg dat hij constant 
bezig .: te bewijzen dat hij niet tot die 
groep oehoort. 

Toen ~·~rhat mij dit verhaal vertelde dacht 
ik onvodlekeurig aan een opmerking die 

Jean Pa·JI Sartre maakte in de inleiding tot 
Franz Fanons De verworpenen der aarde. 
Schaamte, schreef Sartre, is een revolutio
nair gevoel. Want het zet aan tot handelen, 
tot catTigerend gedrag. Serhats correctie 
maakt hem echter tot een onuitstaanbaar 
persoom. Zo extreem ligt het bij het leeu-

wendeel van de allochtonen niet. Wel wor
den de meeste van hen heen en weer ge
slingerd tussen zelfwaardering en waarde
ring in arbeidsorganisatie. Zij verrichten 
hun werk niet in een neutrale atmosfeer 
zoals een Achterhoeker in Amsterdam, 
maar vechten constant tegen een publiek 
stigma: 'ze functioneren niet helemaal 
goed', 'hun taalbeheersing is voor verbete

ring vatbaar', 'ze zijn niet zuiver op de 
graat', 'ze hebben een ander .. .'. Deze gela
denheid kan twee kanten uitgaan: alloch
tonen die de eigen groep verdedigen en af
geven op Nederlanders. En allochtonen die 
Nederlands of modern proberen te wor
den en zich veelal schamen voor eigen 
mensen. Serhat is niet het enige slachtoffer 

van dit spanningsveld. 
Zolang allochtonen niet werken, zijn zij 

een probleem. Hebben zij werk, dan houdt 

iedereen op te denken. Want volgens de 
officiële voorstelling ben je als buitenlan
der geïntegreerd als je werk hebt. Je geniet 
geen uitkering, hebt een hoger inkomen, 
wordt gewaardeerd door de autochtone 
bevolking, bouwt contacten met hen op, 
raakt vertrouwd met en wortelt in de sa
menleving, en moet je gelukkig voelen als 

je werk hebt. Het zal wel. 
Serhats worstelt dagelijks met een aantal 
'spontane neigingen', de habitus, van au
tochtone collega's. Vooral de neiging van 
haast een ieder om hem de maat te nemen, 
en dat met een arrogantie en vanzelfspre
kendheid die alleen God hen kan nadoen. 
Natuurlijk is er niets mis met hen, alleen 
met die rare Serhat. Overtuigd van hun 
moreel gelijk hebben zijn collega's de 
dwangmatige behoefte duidelijk te maken 
wat hem allemaal te doen staat. Ze doen 
denken aan het Hollandse jongetje in het 
postkantoor dat de Amerikaanse antropo
loge Ruth Benedict typerend vond voor de 
Nederlandse volksaard. 'Wat mot je', 
vroeg de man achter het loket. 'Ik mot 
niks', zei het jongetje, 'jij mot me een post
zegel van vijf cent geven'. 

ALTAAR 
'Ik moet werken', 'ik doe gewoon m'n werk', 

'het werk vereist het' - het aantal zinnen 
met het woord werken is legio. Ze vormen 
de morele sluitstukken van elke argumen
tatie en bezitten een enorme legitimiteits
kracht. Met 'werken' doelen de collega's 
op hun aanwezigheid tijdens kantooruren. 
Bij collega's in loketfuncties valt aanwezig
heid veelal samen met werken. Bij de col

lega's in andere functies ligt het anders. Zij 
besteden circa eenderde tot de helft van de 

werktijd aan koffie zetten of drinken, lun
chen, keuvelen, naar het toilet gaan, com
puterspelletjes spelen, dollen, een omme
tje maken en dergelijke. De verplichting 
aanwezig te zijn staat bij hen boven de ver
plichting prestaties te leveren. Serhat be
greep te laat dat hij zich bij deze activitei
ten moet aansluiten, dit werkritme moet 
aanhouden, want alleen dan behoor je tot 
de stam van werkenden. Hollandse ritu
elen, verplichte kost voor allochtonen. 
In de communicatie legt Serhat het af te
gen zijn collega's, mede omdat hij zijn ge
voelens niet altijd helder kan verwoorden 
of beargumenteren. Gevoel telt nauwe
lijks, ambivalentie of aarzeling is een zwak
tebod. Je komt in Nederland veel verder 
met abstracte, logische, rechtlijnige, emo
tieloze uitspraken of standpunten. Liefst 
ondersteund met een houding van: 'zo is 
het en niet anders, einde verhaal'. Het 
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Tijdens besprekingen moet 

je letten op de 
duurde jaren voordat Serhat enkele com
municatiestijlen en codes doorhad. Bij
voorbeeld dat je in Nederland zo weinig 
mogelijk moet toegeven, in elk geval altijd 
een verklaring of legitimatie paraat moet 
hebben, en als dat niet lukt, je niet moet 
nalaten te zeggen 'het is niet zo bedoeld'. 
Ook leerde hij dat de toon in Nederland 
een machtig wapen is, vaak belangrijker 
dan wat er wordt gezegd. Of dat hij tijdens 
besprekingen moet letten op de gezichten. 
Want zoveel was hem duidelijk: als een 
Hollandse collega z'n gezicht strak houdt, 
dan is er stront aan de knikker. 

Confrontaties gaat Serhat niet gaat aan, 
daarvoor mist hij de mentaliteit om te vit
ten en te argumenteren. Bovendien is het 
subjectieve gewicht van de argumenten 
vaak anders. Elk pietluttig detail gebruiken 
zijn collega's als argument om een besluit 
te bekrachtigen. En een argument zetten zij 
met beklemmend gemak om in een defini
tieve en onverbiddelijke rechtvaardiging: 
'dan had je dat eerder moeten laten we
ten', of: 'dan had je niet naar Nederland 
moeten komen'. Deze 'dan' -redeneringen 
zijn moeilijk te pruimen. Een verkeers
slachtoffer krijgt toch ook niet te horen 
'dan had je thuis moeten blijven'1 Voor
waardelijke redeneringen, verkapte recht
vaardigingen, moeilijk je ertegen te verwe
ren. Neen, Serhat vindt het verstandiger 

gezichten. Want zoveel 

was hem duidelijk: als 

een Hollandse collega 

z'n gezicht strak houdt, 

dan is er stront aan de 

knikker. 

om meningsverschillen niet bespreekbaar 
te maken. 'Openheid' en 'toegeeflijkheid' 
horen vanzelfsprekend te zijn, het afdwin
gen ervan kost hem teveel energie. 
Tussen twaalf en een uur ligt Nederland 
plat, iedereen is dan aan het lunchen. De ij
zeren discipline waarmee wordt gegeten 
mag Serhat verwonderen, hij heeft wel 
door dat 'meedoen' - ook met de gebak
en koffiecultuur bij verjaring en dergelijke 
gebeurtenissen - van cruciaal belang is 
voor een coiJegiale band. Toch wil de 
'hechting' met zijn collega's niet lukken. De 
grote eettafel in de kantine, waar de ploeg 
haar lunch verorbert, heeft veel weg van 
een altaar waar de toekomst van anderen 
wordt geslacht, geofferd en geserveerd. 
De eerste keer dat iemand een verhaallan-
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ceert over een collega, leidt dat tot een pit
tige discussie. De vierde keer is het verhaal 
'genuanceerd' en heeft een ieder het ge
voel dat er inderdaad iets mis is met die 
collega. Eenmaal gevestigd, is een beeld 
niet meer weg te werken. En een sociaal 
beschadigde werknemer is moeilijk te re
pareren. 

KOLONIALISME 
Gezag is in Nederland nooit onbetwist, 

schreef socioloog J.J.A. van Doorn eens. 
Serhat kan niet tegen de vrijpostigheid van 
collega's die de chef suggereren wat hij 

moet doen en laten. De chef echter waar
deert Serhats eerbetoon niet altijd. Hij 
vindt het storend dat Serhat zo sterk op 
hem is georinteerd en bij het minste het 
geringste naar hem toe komt. In Nederland 
ga je niet met problemen naar de baas, al
leen met oplossingen. 
Dankzij allerlei cursussen maakte Serhat 
promotie. Zijn eerste successen werden 
met gemengde gevoelens ontvangen, het 
aantal watchers nam toe, hij leerde het be
lang kennen van jaloezie en afgunst, en er 
waren zelfs pogingen om zijn werkzaam
heden te saboteren. Na enkele felle con
flicten bleven de meest evidente pogingen 
uit. Maar de kaarten waren geschud, het 
kwam nooit meer goed. 
Vroeger had Serhat geen loketfunctie. Aan 



h.et begin van zijn loopbaan bij de belas
tingdienst mocht hij eenvoudige aangiftes 

behandelen. Hij was destijds de enige al

lochtoon op de afdeling. In een later stadi
um kwamen andere allochtonen bij: een 
creoolse man en vrouw, een Turkse man, 
een Hindoestaanse en een Marokkaanse 
vrouw. Dat heeft lucht gegeven op de 
werkvloer. Ze hebben in grote lijnen alle
rTlaal dezelfde problemen met de autocht
one collega's als Serhat. Behalve de creo
len. Zij zijn assertief, zelfs agressief, en be
zitten weinig schroom die eigenschappen 
in te zetten. Als ze hun requisitoir begin
nen over driehonderd jaar Nederlands ko

lonialisme in Suriname, dan zwijgen de au
tochtonen geïrriteerd. En hoewel Serhat 
een dergelijke argumentatie ook niet 
koosjer vindt, doet het hem goed te mer
ken dat nu de autochtonen in de hoek wor
den gedrumd. 
Een paar welwillende autochtone collega's 
brengen begrip op voor hun allochtone 

medemens. Zozeer zelfs dat het gekun
steld aandoet. Het zijn deze collega's die de 
allochtonen op de werkvloer aansporen 
een eigen plek te veroveren en tegelijker
tijd zich te conformeren aan de afdelings
cultuur. Het eerste gebeurt haast automa
tisch, het laatste gaat moeilijk. Wat de af
delingscultuur is, bepalen enkele spraak
makende collega's. Je eigen individualiteit 
vestigen en tegelijkertijd conformeren aan 
de groep, die kunst verstaan weinigen. En 
het lukt zeker niet in je eentje. 

KREUPELE 
Losse en soms scherp gedefinieerde, doch 

onmiskenbare kampen. Nieuwe zuilen op 
de multiculturele werkvloer. Dat zuilenge
drag leidt tot in- en uitsluiting van 'ande
ren', met een vanzelfsprekendheid die his
torisch aandoet. Voortdurend geroddel, 
gevit en geklaag zijn effectieve mechanis
men om een team te smeden en te onder
houden. Zo komen bondgenootschappen 
tot stand, wordt verontwaardiging gemo
biliseerd, beelden gevestigd en vonnissen 
geveld. Eenmaal gevormd, is het makkelijk 
degenen buiten het team te negeren en te 
mJ.rginaliseren. De creolen ontsnappen 
aan deze machinaties door een koloniale 
oorlog te beginnen. De andere allochtonen 
zijn minder succesvol en een enkeling 
meldt zich regelmatig ziek. Pogingen tot 
Ulr.sluiting en marginalisering doen zich 

herhaaldelijk voor, het is een constante 
sti-ijd om de hegemonie op de werkvloer. 
Allochtonen moeten voortdurend inbre
ken in de bestaande configuraties om zich 
e•n t·espectabele plaats op de werkvloer 
beechten. Met wisselend en vooral on
vokomen succes. 
Deze, soms stille, soms openlijke, doch in 

elk geval culturele strijd, heeft belangwek
kende consequenties voor het welzijn van 
de betrokkenen. Ziekteverzuim, demoti

vatie, dalende arbeidsproductiviteit, gerin
ge aspiraties, afnemende werkplezier en 
betrokkenheid bij de organisatie zijn enke
le zichtbare gevolgen bij allochtonen. De 

beoordeling van hun functioneren valt 
meestal matig uit, hun mogelijkheden tot 
promotie en bijscholing is derhalve minder 
dan die van de autochtone collega's. De af
delingschef heeft wel een aantal onge
rijmdheden in de gaten, maar kijkt wel uit 
om een conflict met zijn medewerkers aan 
te gaan. Zijn belangrijkste zorg is om en
kele allochtonen in de tent te houden, dat 
is zowel een maatschappelijke verplichting 
als een doelstelling van het personeelsbe
leid. Ook het onrecht op de werkvloer 
baart hem soms zorgen, maar hij voelt zich 
hulpeloos daar iets aan te doen. Bovendien 
vindt hij dat dergelijke 'sociale aspecten' 
ondergeschikt horen te zijn aan het 'eigen
lijke werk'. 

Hetgrootste deel van de allochtonen heeft 
een kinderlijk aandoende behoefte aan ac
ceptatie. Zij kan niet anders dan de strijd 

daarvoor aan te gaan. Ze starten echter als 
verliezers. Zo kan Serhat het niet helpen 
dat hij soms onder de indruk raakt van de 
cultuur van de autochtonen. Hij doet hei
melijk zijn best om bepaalde eigenschap
pen over te nemen. Maar hij wil geen ge
zichtsverlies lijden en bovendien moet zijn 
eergevoel het toelaten. Diep in zijn hart 

weet hij dat hij nooit volledig zal beant
woorden aan het pakket van eisen. Cultu

reel bezien zal hij altijd een kreupele blij
ven. Het ergste is dat hij langzamerhand 
zichzelf door de ogen van zijn collega's be
gint te zien en te beoordelen. Met die 'aan
passing' verliest hij ook zijn onschuld. 
Mensen die van Drenthe of Turkije komen, 
neerstrijken in het westen van Nederland 
en proberen te aarden in de nieuwe om
geving, hebben behoefte aan een vangnet 
van verschillende soorten relaties. Dat net 
bestaat uit loyaliteiten. Niet toevallig wor
den gezinsbanden tot de primaire loyalitei
ten gerekend, dat houdt de kleinste socia
le eenheid bij elkaar. Bij verschijnselen als 
integratie en sociale cohesie, bijvoorbeeld, 
is vooral behoefte aan secundaire loyalitei
ten: nabuurschap, vriendschap, collegiali
teit. Deze banden - op onnavolgbare wij

ze onderschat in wetenschap, beleid en op
bouwwerk - zijn méér dan een netwerk, 
zij geven tegelijk zin en structuur aan het 
maatschappelijke leven. Zonder deze loya
liteiten redt niemand het, zeker geen al
lochtoon. T 

Ru ben Gownchorn ts onderzoeker bt) de 

Sociale Otenst m Rotterdom 
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Wat .is een mtJiti.cultureJe ::;ahienleving? Als 
we Ethiopisc~ uit eten gaan, ""'"' ",,.,.". 

een allochtone schrijver lezen, boO§.ischap
pen do<ln in ·Turkse winkel op vakantie 
gaan naar de geboorteplaats van onze buur
man, zijn we ons dan 'multicultureel' aan het 

verdiepen? . .. 
jaren geleden, toen il< pas in Nederland 
woonde, had ik een hele .. goede Nederland
se vriendin, met wie iknaar haarvaders huis 
ging. Hoewel wel al maandenlang bevriend 

waren had ze nooit a~m haar vader verteld 
dat ik tJit Turkije kwam. Gewoon omdat het 
nooit in haar was opgel<omen om het te 
vertellen. 
Destijds had dit niet zo'n indruk op me ge
maakt. Maar later ben ik gaan beseffen dat ik 
overal als een Turkse bekeken werd. Een 
Turkse schrijfster, een Turkse actrice, een 
Turkse rechtenstudente ... Wat ik ook deed, 
het werd altijd ingehaald door mijn nationali
teit. De aandacht van de mensen die het de 
hele tijd over mijn afkomst wilden hebben, 
werkte verstikkend. Ik kon ze wel begrijpen, 
maar van mij hoefde het niet Ik wilde dat ie
mand mij begreep als persoon. Want in wie 
ik was, lag mijn cultuur al besloten. 
Een multiculturele samenleving is voor mij 
dat we niet langer alleen naar de uiterlijke 
culturele verschijnselen kijken en dat we 
mensen niet langer graag in hokjes stoppen. 
Dat we in plaats daarvan mensen uit andere 
culturen z1en als mensen en dat we durven 
de cultuur te ontdekken binnen een per
soon. 

Ceren Taygun 

I i 
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BURGERSCHAP 
...... T 

I 

De natie-staat met burgers die een homogene culturele identiteit 

delen, is op zijn retour. Migratie heeft gezorgd voor culturele 

diversiteit. Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen staat en burger. 

Rekening houden met diversiteit betekent burgers verschillend 

behandelen, maar dat botst met het principiële liberale uitgangspunt 

van gelijkheid. Op zoek naar multicultureel burgerschap . 

• 

Stephen Castles 

1.6 

Globalisering heeft diepgaande effecten op de cultuur. Deze effec
ten zijn gedeeltelijk het gevolg van de internationalisering van de 
communicatie en de massamedia. Echter ook de toename van de 
internationale migratie speelt een belangrijke rol. De bevolkingen 
van vele landen worden diverser, waardoor verschuivingen in na
tionale culturen en identiteiten optreden. Deze ontwikkeling op 
haar beurt lijkt een forse invloed te hebben op de politieke insti
tuties. 
De notie van de natie-staat veronderstelt een sterke relatie tussen 
etniciteit en politieke identiteit. De natie wordt gewoonlijk gezien 
als een groep mensen die een gevoelsmatige verwantschap ervaart 
op grond van gezamenlijke taal, cultuur, tradities en geschiedenis; 
met andere woorden: een etnische gemeenschap. De staat wordt 
gezien als een structuur met territoriale grenzen welke zouden 
moeten samenvallen met de etnische grenzen. De staat zou dan de 
politieke waarden van de natie representeren. 
Een dergelijk concept van de natie-staat impliceert een sterke ten
dens naar etnoculturele homogenisering van de bevolking. Deze 
kan op een positieve manier bereikt worden via instituties die een 
gezamenlijke taal en cultuur doorgeven (zoals scholen, regering, 
kerk, militaire dienst), of op een negatieve manier (door vervol
ging van minderheden en zelfs 'etnische zuivering'). Dit type natie
staat verkeert op gespannen voet met moderne trends als toene
mende migratie en groter wordende culturele diversiteit. 
Een centraal begrip voor de analyse van het verband tussen natie 
en staat in een democratie is burgerschap. De kerngedachte van dit 
artikel is dat de transformatie van onze samenleving een nieuwe 
notie vereist van multicultureel burgerschap. Deze vorm van bur-

gersehap kan gekenschetst worden als een systeem van rechten en 
plichten dat de integriteit van het individu beschermt en tegelij
kertijd erkent dat individualiteit gevormd wordt in een verschei
denheid aan sociale en culturele contexten. 
Groeiende etnoculturele diversiteit raakt aan een elementair di
lemma van de liberaal-democratische principes. Deze principes 
benadrukken dat alle burgers gelijke individuen zijn en gelijk be
handeld behoren te worden, het idee van universalisme. De bevol
king echter bestaat feitelijk uit mensen die een variëteit aan socia
le en culturele groepen vormen, met specifieke behoeften, inte
resses en waarden. Dit maakt gelijke behandeling discutabel, om
dat zij ongelijke uitkomsten kan veroorzaken of in stand houden. 
Een belangrijke vraag luidt: hoe moet een liberaal-democratisch 
systeem dit dilemma oplossen? Het is tijd voor een nieuwe invul
ling van het begrip burgerschap. Maar eerst een terugblik op de 
manier waarop de ontwikkelingslanden hebben gereageerd op de 
groeiende etnische diversiteit. 

Massale arbeidsmigratie en vluchtelingenstromen waren belangrij
ke fenomenen in praktisch alle hoogontwikkelde landen sinds 
1945. Aan het eind van de jaren tachtig nam de migratie in tempo 
en omvang toe. De bestaande immigratiegebieden (West-Europa, 
Noord-Amerika en Australië) kregen gezelschap van nieuwkomers 
(Zuid-Europa, Japan, en de nieuwe industrialiserende landen in 
Azië en Zuid-Amerika). Immigratiecontrole werd een belangrijke 
internationale kwestie. Overal ontstond een debat over hoe gere
ageerd moest worden op de aanwezigheid van nieuwe minderhe-
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E.en multiculturele samenleving kan niet 
verwachten dat de cultuur-

den in de samenleving. Alle landen hebben eigen antwoorden ge
formuleerd op het vraagstuk van de etnische diversiteit. Om ze 
met elkaar te kunnen vergelijken, onderscheid ik drie basismodel
len: differentiële uitsluiting, assimilatie en pluralisme. Geen enkel land 
past precies in deze ideaaltypische modellen. In sommige landen is 
er een evolutie geweest, beginnend met differentiële uitsluiting, 
zich ontwikkelend naar de roep om volledige en snelle assimilatie, 
zich verder bewegend in de richting van geleidelijke integratie, en 
uitmondend in een pluralistisch model (Australië is hiervan een 
voorbeeld). Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Ne
derland, zijn veel ambivalenter, met sterke elementen van zowel 
assimilatie als pluralisme. Een assimilatiebeleid op specifieke ter
reinen (zoals de economische of sociale politiek) kan samengaan 
met pluralisme op andere gebieden (zoals burgerschap of cultureel 
beleid). 
Differentiële uitsluiting kan gekarakteriseerd worden als een situatie 
waarin immigranten worden toegelaten in sommige sferen van de 
samenleving - bovenal de arbeidsmarkt - maar niet toegelaten 
worden in andere, zoals welzijnsinstituties en politieke participa
tie. Lidmaatschap van de burgerlijke samenleving, als werknemer, 
belastingbetaler, ouder, enzovoorts, geeft geen recht op het lid
maatschap van de natie-staat, als burger. Uitsluiting kan bereikt 
worden door middel van legale mechanismen - weigering van na
turalisatie en het hanteren van een scherp onderscheid tussen de 
rechten van burgers en niet-burgers - of door informele praktij
ken (racisme en discriminatie). Immigranten worden dan etnische 
minderheden, die uitgesloten worden van volledige participatie in 
de samenleving. Deze minderheden zijn doorgaans sociaal-econo
misch achtergesteld, en dat betekent een sterke link tussen klasse 
en etnische achtergrond. Daarnaast worden vrouwelijke migran
ten in het bijzonder achtergesteld, waarmee sekse als onderschei
dingsfactor wordt gekoppeld aan etnische achtergrond en sociale 
klasse. 

Differentiële uitsluiting gebeurt hoofdzakelijk in landen waar het 
behoren tot de natie gebaseerd is op het lidmaatschap van een spe
cifieke etnische groep (of soms een aantal van deze groepen). Het 
etnische verwantschapsmodel (of 'volksmodel') is kenmerkend 
voor de Centraal- en Oosteuropese landen die zich bevonden op 
de historische kruispunten van invasies, migratiebewegingen, 
grensgeschillen en botsende wereldmachten. De moeilijkheden bij 
het vormen van natie-staten leidden tot een agressieve en uitslui
tende vorm van nationalisme. Duitsland in het bijzonder was een 
'late natie', pas eengeworden in 1871, pogend zich te doen gelden 
tegenover Engeland, Frankrijk en Rusland in de strijd voor Euro
pese en koloniale dominantie. Een variant van het etnische model 
vormen landen als Zwitserland en België die zich hebben ontwik
keld als naties met meer dan één 'grondleggende groep'. De ont
wikkelde historische arrangementen om hiermee om te gaan, heb
ben geleid tot een delicaat evenwicht dat het moeilijk maakt om 
nieuwe groepen op te nemen. Ook verscheidene nieuwe immi
gratielanden passen in dit etnische model (Griekenland, Italië, Ja
pam en enkele andere landen in Azië). 
1\bties gebaseerd op etnische verwantschap zijn niet geneigd im
migranten en hun kinderen als volwaardige burgers te accepteren. 
Aarwaarding van nieuwe taalkundige en culturele diversiteit wordt 
gezien als een bedreiging van de nationale cultuur. De officiële 
doelstelling in zulke landen is het behouden van de 'etnische zui
verneid' en de culturele homogeniteit, ofschoon het beide mythen 
ziiJn. Immers, moderne naties zijn bijna zonder uitzondering het 
product van vroegere migraties en van vermengingen van etnische 
groepen. Het resultaat van deze benadering is een restrictief im
miigratiebeleid, de ideologie van het geen-immigratieland-zijn (zelfs 

gebonden principes van de 
historisch dominante groepen 
passend blijven wanneer nieuwe 
groepen in het politieke proces 
worden opgenomen. 

als massale immigratie plaatsvindt), het weigeren van burgerlijke en 
politieke rechten aan immigranten, en een sterk beperkend beleid 
aangaande burgerschap voor immigranten en hun nakomelingen. 
Immigratiebeleid wordt gebaseerd op het idee dat toelating van mi
granten een tijdelijke aangelegenheid is. Immigranten worden mo
biel gehouden met beperkende maatregelen ten aanzien van hun 
verblijfsrechten en hun rechten op familiehereniging. Dit geldt 
voor landen in West-Europa die voorheen 'gastarbeiders' rekru
teerden, zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België. Het 
gaat ook op voor de Golfstaten, die sinds de jaren zeventig werk
nemers hebben geworven binnen zeer strikte systemen van con
tractarbeid. 

Assimilatie, het tweede basismodel voor de omgang met etnische 
diversiteit, wordt gewoonlijk gedefinieerd als het beleid gericht op 
het in de samenleving opnemen van migranten door middel van 
een eenzijdig proces van aanpassing. Van immigranten wordt ver
wacht dat zij hun distinctieve taalkundige, culturele of sociale ken
merken opgeven en ononderscheidbaar worden van de bevol
kingsmeerderheid. De rol van de staat bij assimilatie is het creëren 
van gunstige voorwaarden voor individuele aanpassing en voor 
overdracht van de waarden en de cultuur van de meerderheid. Dit 
wordt bewerkstelligt door te eisen dat migranten de dominante 
taal gebruiken en dat migrantenkinderen de normale scholen be
zoeken. Immigranten kunnen in deze visie alleen burgers worden 
als zij hun groepsidentiteit opgeven. 
Assimilationistische benaderingen bestaan in naties die hun gevoel 
van verwantschap baseren op zowel het lidmaatschap van de poli
tieke gemeenschap als op de deelname aan de gemeenschappelij
ke cultuur. Voorbeelden zijn Frankrijk, Engeland en Nederland, die 
(op verschillende manieren) twee reeksen van historische facto
ren combineren: ten eerste, ideeën van raciale superioriteit als re
sultaat van een koloniale geschiedenis; en ten tweede, ideeën over 
burgerschap, burgerlijke rechten en politieke participatie die 
voortkomen uit de democratisch-nationalistische bewegingen van 
de 18de en de 19de eeuw. Deze drie landen verleenden een bur
gerschapsstatus aan hun koloniale onderdanen om hun ideologi
sche controle en culturele dominantie te schragen. Toen deze im
peria na 1945 ineenstortten, leidde dit tot een migratie vanuit de 
voormalige koloniën. Aanvankelijk werden deze migranten ver
welkomd door de regeringen als bruikbare arbeidskrachten, maar 
die houding veranderde toen de vraag naar arbeid afnam en ste
delijke conflicten ontstonden. Vanaf de jaren zestig zijn de regels 
met betrekking tot burgerschap geleidelijk veranderd om de spe
ciale rechten van de voorheen gekoloniseerde volkeren te elimi
neren. 
Het assimilatiemodel was de overheersende benadering in de VS 
in het eerste deel van deze eeuw, in een tijd van omvangrijke im
migratie en verstedelijking. Het was ook de politiek van verschei
dene post-1945-immigratielanden zoals Canada en Australië. In 
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Het assimilatiemodel is geleidelijk 
verlaten in de meeste landen. 
Waar het nog wordt toegepast 
loopt het tegen serieuze 
problemen aan als gevolg van 
de tegenstelling tussen de 
belofte van individuele 
gelijkheid en de werkelijkheid 
van voortgaande socioal
economische uitsluiting en 
racisme. 

sommige gevallen is het assimilatiebeleid gaandeweg losgelaten en 
vervangen door een pluralistische politiek. Dit gebeurde in reactie 
op de onderkenning dat de nieuwe immigranten niet assimileerden 
maar dat zij opgesloten raakten in bepaalde segmenten van de ar
beids- en de woningmarkt. Dit leidde tot de opkomst van etnische 
gemeenschappen die hun moedertaal behielden en specifieke so
ciale, culturele en politieke verbanden stichtten. Momenteel komt 
van alle hoogontwikkelde immigratielanden het hoofdstedelijke 
Frankrijk het dichtst bij het assimilatiemodeL 

Etnocultureel pluralisme, het derde basismodel, is te karakterise
ren als de acceptatie van immigrantenpopulaties als etnische ge
meenschappen, die zich onderscheiden van de meerderheid van de 
bevolking in taal, cultuur, en sociale organisatie gedurende meer
dere generaties. Pluralisme houdt in dat immigranten gelijke rech
ten toegekend krijgen in alle domeinen van de samenleving, zon
der dat verwacht wordt dat zij hun eigenheid opgeven, hoewel ge
woonlijk met een uitzondering voor conformering aan bepaalde 
centrale waarden. Hier leidt lidmaatschap van de burgerlijke maat
schappij, geïnitieerd door de toestemming te immigreren, tot vol
ledige participatie in de natie-staat. 
Dit model is momenteel te vinden in de 'klassieke immigratielan
den': de VS, Canada en Australië. Het opbouwproces van nieuwe 
naties heeft geleid tot de insluitende notie dat iedereen die perma
nent binnen het grondgebied verblijft het burgerschap aangeboden 
behoort te worden. Openheid voor immigratie gaat samen met 
aanmoediging van familiehereniging, naturalisatie en toegang tot 
burgerlijke en politieke rechten. Voor de 'klassieke immigratielan
den' lijkt pluralisme de beste manier te zijn om grote groepen im
migranten met verschillende achtergronden op te nemen. Daar
naast vergroot het uitgangspunt om van immigranten burgers te 
maken de druk tot het voeren van een pluralistische politiek: wan
neer immigranten kiezers zijn, kunnen etnische groepen politiek 
gewicht verwerven. Etnocultureel pluralisme is een tamelijk nieu
we benadering, die in de VS teruggaat tot het begin van deze eeuw, 
maar die elders pas in de jaren zeventig ontstond als een reactie 
op het falen van assimilatie-beleid. 
Het pluralisme heeft twee hoofdvarianten. In de laissez-faire-bena
dering, die typisch is voor de VS, wordt verschil getolereerd, maar 
het bieden van steun bij het integratieproces en bij het behoud van 
etnische culturen wordt niet beschouwd als een overheidstaak De 
tweede variant van pluralisme is het explicîete multiculturele be-

leid: de bereidheid van de meerderheidsgroep om culturele ver
schillen te accepteren en om de nationale identiteit en de institu
tionele structuren aan te passen. Een dergelijke politiek bestaat in 
Canada, Australië en Zweden, terwijl in verscheidene andere lan
den een multicultureel beleid bestaat in specifieke sectoren, zoals 
het onderwijs. 

Het model van differentiële uitsluiting, als toegepast in landen die 
voorheen 'gastarbeiders' wierven (zoals Duitsland), lijkt zeer pro
blematisch. Het poogt om de permanentie van vestiging te ont
kennen en leidt aldus tot sociaal-economische en politieke margi
nalisering van immigranten en hun nakomelingen. Het assimilatie
model is geleidelijk aangepast of zelfs verlaten in de meeste landen. 
Waar het nog steeds wordt toegepast, zoals in Frankrijk, loopt het 
tegen serieuze problemen aan als gevolg van de tegenstelling tus
sen de belofte van individuele gelijkheid en de werkelijkheid van 
voortgaande sociaal-economische uitsluiting en racisme. 
Pluralistische modellen hebben ook hun moeilijkheden, zoals de si
tuatie in de VS duidelijk maakt. In Canada en Australië is multicul
turele politiek altijd onderwerp van verhitte debatten. Het Zweed
se multiculturalisme staat momenteel ook onder spanning: ten eer
ste is het steeds moeilijker een liberaal toelatingsbeleid te hand
haven in een tijd van toenemende Zuid-Noord- en Oost-West-mi
gratie; ten tweede komt een ruimhartig beleid ten aanzien van 
scholing, training, welzijn en gemeenschapsgeld voor immigranten 
in de knel door de huidige financiële problemen van de Zweedse 
verzorgingsstaat; ten derde beginnen immigranten zèlf het pater
nalisme te kritiseren dat inherent is aan de officiële notie van et
niciteit. Toch lijkt het pluralistische model op den lange duur het 
beste geschikt om met etnische diversiteit om te gaan. Daarom is 
multiculturalisme sinds kort een belangrijk onderwerp van debat 
geworden, zelfs in landen waarin zulke ideeën worden verworpen. 
Maar hier is een waarschuwing op zijn plaats: de term wordt in ver
schillende landen op heel verschillende manieren gebruikt. In Eu
ropa wordt multiculturalisme algemeen gezien als een model ge
baseerd op het parallelle bestaan binnen de samenleving van groe
pen met verschillende waarden en culturen. Deze groepen neigt 
men te zien als statisch en homogeen. Multiculturalisme wordt ver
worpen omdat het gezien wordf als een legitimatie van separatis
me, cultureel relativisme en zelfs fundamentalisme, en daarom als 
een bedreiging van moderniteit, secularisme en sekse-gelijkheid. 
Anderzijds concentreert multiculturalisme zich in de VS op de her
interpretatie van de geschiedenis en de cultuur om de bijdrage te 
onderkennen van groepen die traditioneel uitgesloten werden van 
de 'dominante canon ': vrouwen, 'Afro-americans', 'Native Ameri
cans', et cetera. Gewoonlijk wordt noch in Europa noch in de VS 
multiculturalisme begrepen zoals in Australië: als een overheids
beleid ontworpen om de volledige sociaal-economische en poli
tieke participatie te verzekeren van alle leden van een toenemend 
diverse bevolking. 

We wenden ons nu tot de politieke problemen in de relatie tus
sen immigratie, burgerschap en democratie. Hier liggen vier hoofd
kwesties. Ten eerste: het dilemma van formele insluiting en de toe
gang tot burgerschap. Nalaten om van immigranten burgers te ma
ken, ondermijnt een basisprincipe van de parlementaire democra
tie, namelijk dat alle leden van de burgerlijke samenleving het recht 
op politieke participatie behoren te hebben. Echter, door van mi
granten burgers te maken, worden die concepten van de natie ter 
discussie gesteld die zich baseren op etnische verwantschap of cul
turele homogeniteit. Dit is een kernthema in veel Europese lan
den. In Australië daarentegen is dit thema minder belangrijk, om-
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Multiculturalisme wordt verworpen 
omdat het gezien wordt als een 

legitimatie van separatisme, 
cultureel relativisme en zelfs 
fundamentalisme, en daarom als 
een bedreiging van moderniteit, 
secularisme en sekse-gelijkheid. 

dat immigranten na een verblijf van twee jaar kunnen naturalise
ren. 
Het tweede dilemma betreft het zogeheten substantieel burgerschap: 
de rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van een 
nationale politieke gemeenschap. Waar immigranten socîaal-eco
no~isch gemarginaliseerd worden en doelwit zijn van racistisch ge
weld, garandeert het toekennen van formeel burgerschap geens
zins de toekenning van volledige politieke, sociale en burgerrech
ten die modern burgerschap gestalte geven. Het bereiken van vol
ledige participatie vereist een hele reeks van beleidsmaatregelen 
en instituties die zich richten op bestrijding van racisme en discri-

minatie, verbetering van de arbeidsmarktstatus en toegang tot so
ciale zorg, onderwijs en huisvesting. Deze kwestie doet zich voor 
in alle immigratielanden en is daarom een hoofdpunt voor multi
culturele politiek. 
Het derde dilemma is dat van de erkenning van collectieve culturele 
rechten. Dit dilemma ontstaat doordat het vaak onmogelijk blijkt 
om immigranten eenvoudigweg als individu in de samenleving op 
te nemen. In veel gevallen zoeken immigranten en hun nakomelin
gen hun heil bij elkaar, delen zij een gezamenlijke sociaal-econo
mische positie, ontwikkelen ze hun eigen gemeenschapsstructuren 
en pogen zij hun talen en culturen te handhaven. Cultuur en etni
citeit zijn vitale bronnen in het vestigingsproces. lmmigranten·kun
nen geen volwaardige burgers worden tenzij de staat en de sa
menleving bereid zijn het recht op culturele verschillen te accep
teren, niet alleen voor individuen maar ook voor groepen. Col
lectieve culturele rechten zijn daarom een centraal onderdeel van 
multiculturalisme. Maar deze hebben slechts betekenis als ze ge
koppeld zijn aan strategieën voor grotere sociale rechtvaardigheid. 

Als culturele verschillen uitmonden in sociale achterstelling (zoals 
hoge werkloosheid, lage inkomens of slechte huisvesting) kunnen 
we niet spreken van gelijkheid of respect voor alle culturele groe
pen. 
Dit brengt ons bij het vierde dilemma, dat van de geschiktheid van 
onze politieke instituties. Zoals de Canadese filosoof Charles Taylor 
heeft beargumenteerd ('The politics of recognition'; in: A Gut
man,ed., Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, 1994) 
zijn politieke ideeën en instituties de uitdrukking van een bepaal
de verzameling culturen, en kunnen zij onverenigbaar zijn met an
dere ideeën en instituties. Zelfs een doctrine als het liberalisme kan 
geen claim doen op volledige neutraliteit. Zo is bijvoorbeeld de no
tie van de verdeling tussen openbaar en privé onaanvaardbaar voor 
feministes. Een multiculturele samenleving kan niet verwachten dat 
de cultuurgebonden principes van de historisch dominante groe
pen passend blijven wanneer nieuwe groepen in het politieke pro
ces worden opgenomen. 
Liberale theorieën over burgerschap kunnen moeilijk omgaan met 
collectieve verschillen. Pogingen om de democratie te versterken, 
hadden veelal betrekking op het toekennen van burgerschaps
rechten aan steeds ruimer wordende kringen van de bevolking. 
Stemrecht in Westerse landen was aanvankelijk voorbehouden aan 
mannelijke bezitters, maar werd later uitgebreid tot de werkende 
klasse en daarna tot de vrouwen. Tegenwoordig wordt het bur
gerschap voor inheemse en immigranten-minderheden wel gezien 
als de sleutel tot grotere gelijkheid. Maar liberaal burgerschap ten
deert naar het homogeniseren van politieke identiteit: alle burgers 
worden verondersteld gelijke burgerrechten te hebben, ongeacht 
hun economische en sociale posities. Zoals vrouwen, inheemse 
volken en immigranten hebben ondervonden, maakt formele poli
tieke gelijkheid racisme, economische achterstelling en sociale uit
sluiting niet ongedaan. Gelijkheid als burgers is noodzakelijk, maar 
op zichzelf niet voldoende om echte machtsvorming en verande
ring te bewerkstelligen. 
Er is een drietal oplossingen voor dit probleem. De Amerikaanse 
feministische filosoof Iris Marion Young ('Polity and group differen
ce: a critique of the i deal of universa! citizenship'; in: The problem 
of Politica/ Obligation: a Critique of Uberal Theory, 1985) betoogt dat 
volledig burgerschap alleen bereikt kan worden door de erkenning 
dat mensen hun primaire sociale identiteit ontlenen aan het feit dat 
zij lid zijn van een specifieke gemeenschap. Dit impliceert het recht 
voor groepen om verschillend te blijven. Young pleit daarom voor 
een concept van gedifferentieerd burgerschap met twee hoofdas
pecten. Ten eerste moet democratie niet alleen kiesrecht voor ie
dereen inhouden, maar ook mechanismen om de participatie te 
verzekeren van verschillende sociale groepen in de besluitvorming, 
in het bijzonder groepen die gewoonlijk worden uitgesloten. Dit 
argument zou speciale vertegenwoordigende lichamen voor spe
cifieke groepen legitimeren of het toekennen van bepaalde vormen 
van vetorecht voor betrokken groepen. 
Youngs tweede aspect betreft gelijke versus gedifferentieerde be
handeling. Universaliteit houdt in dat wetten en beleid onverschil
lig behoren te zijn voor ras, geslacht, etniciteit en andere groeps
verschillen. Het principe van gelijke behandeling is gebaseerd op 
het idee van algemeen toepasbare normen voor gedrag en presta
tie. Maar in feite zijn het geen algemene objectieve normen: ze zijn 
gebaseerd op de ervaringen van de groepen die de macht bezitten 
om de normen te stellen. Schijnbaar eerlijke en objectieve maat
staven kunnen discrimineren tegenover hen die uitgesloten zijn, en 
kunnen tevens dienen als een ideologische legitimatie voor die uit
sluiting. Het is de fundamentele paradox van de plurale samenle
ving dat we niet tegelijkertijd egalitair en rechtvaardig kunnen zijn. 
Gedifferentieerde behandeling is soms nodig om rechtvaardigheid 
te verkrijgen. 
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Het is de fundamentele paradox van de 

Youngs notie van gedifferentieerd burgerschap lijkt zowel bruik
baar als problematisch. Deze vorm van burgerschap wijst de weg 
naar maatregelen om rechtvaardigheid te vergroten, maar kan ook 
leiden tot fixatie en homogenisering van identiteit. Als groeps
rechten geïnstitutionaliseerd worden, moet dit een mechanisme 
omvatten dat in staat is groepslidmaatschap vast te stellen en te 
registreren. Maar veel bij een groep ingedeelde mensen zullen niet 
accepteren dat dit de voornaamste bron is voor hun politieke iden
titeit. Zij willen zich misschien relateren aan de politieke gemeen
schap als geheel, of zij hebben misschien banden met meerdere 
groepen. Een gefixeerd groepslidmaatschap kan ervaren worden 
als repressief, zeker als het betekent dat mensen vastzitten aan 
groepen met starre waarden over sekse, religie of sociaal gedrag. 
Een politiek systeem gebaseerd op groepsrechten loopt het risico 
de gelijkheid van politieke rechten te ondermijnen die een histori
sche eis is geweest van democratische bewegingen. 
Een tweede benadering is die van Charles Taylor, die als uitgangs
punt neemt de noodzaak tot erkenning. Hij betoogt dat onze iden
titeit gevormd wordt door erkenning door anderen of door de af
wezigheid ervan. Hij kent aan de liberale ideeën over de gelijk
waardigheid van individuen een centrale rol toe bij het waarbor
gen van erkenning in de moderne samenleving. Maar toenemende 
culturele diversiteit en de opkomst van multiculturalisme leiden 
tot potentieel tegenstrijdige vertogen op twee niveaus. Aan de ene 
kant betekent de politiek van universalisme het benadrukken van de 
gelijkwaardigheid van individuen door de gelijkstelling van rechten 
en aanspraken. Aan de andere kant heeft de moderne notie van 
identiteit geleid tot de politiek van differentie, gebaseerd op erken
ning van de unieke identiteit van een individu of een groep, en hun 
onderscheid van ieder ander. De politiek van universalisme vereist 
normen van non-discriminatie die blind zijn voor verschil, terwijl 
de politiek van differentie speciale rechten en behandeling vereist 
voor specifieke groepen. 
De claims op individuele rechten èn op bescherming van collec
ti.eve identiteiten lijken dus onverenigbaar, maar Taylor probeert 
de kloof te overbruggen gebruikmakend van het voorbeeld van 
cl~ims van de Canadese provincie Quebec op speciale rechten 
voor de Franse taal en cultuur. Hij betoogt dat men onderscheid 
kan maken tussen de fundamentele rechten (zoals habeas corpus: 
niemand mag in hechtenis gehouden worden zonder in staat van 
beschuldiging gesteld te zijn) die nooit geschonden mogen worden, 
en de privileges en onschendbaarheden die belangrijk zijn, maar die 
herroepen of ingeperkt kunnen worden om reden van openbare 
politiek. Op deze basis zijn de Quebeckers gerechtigd om specia
le maatregelen te vragen (zoals prioriteit voor de Franse taal op 
scholen en in het openbare leven) om de overleving van hun col
lectieve culturele identiteit veilig te stellen, zolang zij fundamente
le liberale rechten overeind houden en voorzien in bescherming 
van minderheden. 
Deze benadering mag goed toepasbaar zijn in het geval van 
Quebec, waar een francofone meerderheid, die de macht bezit op 
provinciaal niveau, geconfronteerd wordt met een anglofone 
meerderheid die op federaal niveau de dienst uitmaakt. Maar het 
is niet duidelijk hoe Taylors benadering zou werken in situaties 
waarin een machtige meerderheid staat tegenover een reeks van 
minderheden die politieke macht ontberen. Taylor laat ons geen 
algemene mechanismen zien die bescherming en gelijke rechten 
voor minderheden veiligstellen, en hen macht geven. 

Ee• derde benadering komt van de Duitse politieke theoreticus 
)üiJfln Habermas ('Struggles for recognition in the demoeratic con
stiutional state'; in: A. Gutman, ed., Multiculturalism: Examining the 
Peiltics of Recognition, 1994). Hij betoogt dat Taylor fout zit met zijn 

plurale samenleving dat we niet 
tegelijkertijd egalitair en 

rechtvaardig kunnen zijn. 
Gedifferentieerde behandeling is 
soms nodig om rechtvaardigheid 
te verkrijgen. 

principiële tegenstelling tussen individuele rechten en bescherming 
van collectieve identiteiten. Integendeel, er is een inherente ver
binding tussen democratie en de constitutionele staat, in de zin dat 
burgers alleen autonoom kunnen zijn door de collectieve uitoefe
ning van hun politieke rechten binnen het wetgevend proces. Op 
deze basis kan het systeem van rechten niet blind zijn voor onge
lijke sociale voorwaarden of culturele verschillen, omdat dragers 
van individuele rechten hun individualiteit ontwikkelen binnen va
riërende sociale en culturele contexten. 'Een correct begrepen 
theorie van rechten vereist een politiek van erkenning die de in
tegriteit van het individu beschermt in de levenscontext waarin zijn 
of haar identiteit wordt gevormd'. Democratie in een multicultu
rele samenleving betekent daarom het garanderen van sociale en 
culturele rechten voor iedereen, en niet alleen voor leden van spe· 
ciale groepen. Maar dit zal, zoals Habermas aangeeft, niet vanzelf 
geschieden, maar slechts het resultaat zijn van sociale en politieke 
strijd. 
De verdienste van Habermas' formulering is dat zij de valse te
genstelling wegneemt tussen individuele rechten en groepsidenti· 
teiten, door te onderstrepen dat iedereen zowel een individu is als 
een drager van een collectieve identiteit. Een democratische staat 
moet daarom rechten garanderen op beide niveaus. Gecombi
neerd met Habermas' nadruk op de legitieme rol van politieke ac
tie voor het bereiken van verandering, en zijn notie dat geen poli
tiek systeem statisch kan blijven in een veranderende wereld, ver
schaft dit een waardevol filosofisch raamwerk voor een nieuwe no
tie van burgerschap. 
Erkenning van groepsverschil, en van zijn sociale betekenis, bete
kent dat het idee dat alle burgers simpelweg als gelijke individuen 
kunnen worden gezien, moet worden losgelaten. In plaats daarvan 
moeten burgers tegelijkertijd worden beschouwd als gelijkberech
tigde individuen met verschillende behoeften en verlangens èn als 
leden van groepen met specifieke eigenschappen en sociale situ
aties. 

Stephen Castles is directeur van het Centrum voor Multiculturele Studies 
aan de Universiteit van Wol/on gong, Australië. 

Bovenstaande tekst is een ingekorte versie van een artikel dat onder de 
tttel 'Multiculturo/ Citizenship' verscheen bij de Pariiementory Research 

Service van het Australische parlement. 

Vertaling en bewerking Rolf Meesters en Henk Krijnen 

(Zie voor de discussie over multicultureel burgerschap in de 
Nederlandse context het artikel op pagina 3 7.) 
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Wie spaart of belegt, verwacht een prima rendement. De 130.000 

cliënten van de ASN Bank verwachten meer: ze willen dat hun geld 

eerlijk verdiend wordt. De Algemene Spaarbank voor Nederland 

geeft die zekerheid èn biedt een rente die ten minste gelijk is aan 

die van de grote banken. We investeren bewust in projecten die 

gericht zijn op eerlijke handel met de Derde Wereld en steunen tal 

van organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

zoals Novib, Solidaridad en de Wereldwinkels. Alle aandacht voor 

mens en dier, natuur en milieu, dat is de extra winst. 

èn rekening 
Kies uw ideale spaar- of beleggingsvorm bij de ASN Bank. Vraag 

vrijblijvend informatie over sparen en beleggen bij de ASN Bank, 

dan krijgt u daarbij gratis een Wereldwinkelkadobon t.w.v. f 5,-. 

En als u een rekening bij de ASN Bank opent, ontvangt u 

bovendien gratis nog zo'n bon t.w.v. f 15,-! Stuur daarom snel 

de onderstaande bon op, of bel van maandag t/m vrijdag tussen 

8.30 en 17.00 uur gratis onze informatie- en advieslijn: 0800-0380. 

En doe meer met uw geld, want de ASN Bank spaart meer! houden met 

' . en een moo1e 
welkomstpremie 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I x 
I 

------------------------------------
~Ja, stuur mij meer informatie over duurzaam sparen en 

beleggen bij de ASN Bank*. Ik ontvang ter kennismaking gratis 

een Wereldwinkelkadobon t.w.v. f 5,-. 

Als ik een ASN-rekening open, ontvang ik bovendien gratis nog 
zo'n bon_t.w.v . .f 15,-. 

D ASN-Sparen kosteloos opnemen, hoge rente 

D ASN-Beleggingsfondsen dividend en belastingvoordeel 

D ASN-Hypotheken een verantwoorde keuze 

*Aankruisen wal u VR/JBI./JVEND wilt ontvangen. 
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Telefoon 

In een ongefrankeerde envelop snel opsturen naar: 
ASN Bank, Antwoordnummer 1188,2501 WB Den Haag. 
Faxen kan ook: 070-36!794S. Of bel voor meer informatie 
(van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur): 
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OPINIEMAKERS ONDER DE LOEP 

In naam van de 
WAA 

Will Tinnemans 

Alle kennis is gesitueerde kennis, dat wil 
zeggen: partijdig en gedeeltelijk. Dat is 
voor Baukje Prins het uitgangspunt ge
weest voor haar proefschrift. Prins (40) is 
in Groningen opgeleid tot neerlandica en 
filosofe en hoopt in september te promo
veren bij Vrouwenstudies aan de Universi
teit van Utrecht. De case-studie waar ze 
haar uitgangspunt aan toetst is het Neder
landse minderhedendebat. 
In haar dissertatie borduurt ze voort op 
het werk van de vrouw die ze zo bewon
dert: Donna Haraway. Deze Amerikaanse 

biologe en feministe stelt dat met de ken
nis die mensen presenteren ze de werke
lijkheid altijd maar voor een deel weerge
ven. Ze zijn bovendien nooit neutraal, 
maar staan altijd aan de kant van bepaalde 
groepen of maatschappelijke constellaties. 
Prins: 'Wil je af van al die categorieën waar
in mensen worden ondergebracht, dan 
moet je goed bewaakte grenzen durven 
overschrijden. Waarom zouden we onder 
alle omstandigheden vasthouden aan de 
grens tussen man en vrouw of aan die tus
sen "wit" en "zwart"? Vanuit het anti-zui-
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verheidsdenken van Haraway kun je op 
verrassende perspectieven komen. Ze 
staat nooit simpelweg aan de kant van een 
bestaande partij, haar inzichten snijden 
door bestaande scheidslijnen heen. Ze 
toont de complexiteit van bepaalde kwes
ties.' 
En dat is precies wat ontbreekt bij veel 
deelnemers aan het minderhedendebat: ze 
simplificeren de werkelijkheid. Door de 
bril van gesitueerde kennis keek Baukje 
Prins naar een aantal publicaties over min
derheden in Nederland. Neem iemand als 
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de Amsterdamse socioloog en journalist 
Herman Vuijsje, die zich in het debat meng
de met bijdragen in kranten en tijdschrif
ten en met zijn boek De vermoorde on
schuld. Etnisch verschil als Hollands taboe, uit 
1986. Prins rekent hem tot dezelfde cate
gorie als Frits Bolkestein: de nieuwe realis
ten. 'Ze spreken in naam van het Neder
landse volk, niet voor eigen rekening.' 
Bij een nadere analyse van de teksten van 
Vuijsje viel het Prins op dat de auteur zich 
presenteert als onbevooroordeeld, als niet 
beladen met taboes of belangen. Hij vertelt 
zogenaamd neutraal hoe het gaat met de 
relatie tussen Nederlanders en minderhe
den en hoe de overheid er met beleid op 
zou moeten reageren. Ze voelt zich door 
de nieuw-realistische benadering enigszins 
aangetrokken, maar tegelijkertijd stoot het 
haar ook af. 'De kritiek overweegt', zegt 
Prins beslist. 'Wat ik er niet goed aan vind, 
is dat ze een scheiding aanbrengen tussen 
degenen die de minderhedenkwestie moe
dig, eerlijk en nuchter- overigens typisch 
mannelijke waarden - beschouwen en de
genen die er zorgzaam en overgevoelig -
vrouwelijke waarden - mee omgaan. Poli
tiek en theoretisch ben ik het niet eens met 
auteurs als Vuijsje of Bolkestein. Die neu
trale en objectieve opstelling kritiseer ik. 
Maar het is interessant om je eigen ambi
valentie te laten zien en er iets mee te 
doen. Ik moet dus laten zien waar ik dan 
wèl sta, anders ga ik zelf die neutrale, ob
jectieve wetenschapper uithangen die wel 
eens even zegt hoe het ècht in elkaar 
steekt. Als filosoof heb je toch al een ster
ke neiging tot het doen van universele uit
spraken.' 

SUPERIEUR 
Bijna diametraal tegenover de nieuwe realis

ten staan de kritisch realisten, die het min
derhedenvraagstuk vanuit een feministisch, 
anti-racistisch, post-koloniaal standpunt 
benaderen. Philomena Essed is een repre
sentant van die stroming. Ze oogstte begin 
jaren negentig veel uitgesproken lof èn kri
tiek met haar proefschrift Understanding 
Everyday Racism, in het Nederlands in 1991 
verschenen onder de titel Inzicht in alle
daags racisme. 
Opnieuw voelde Prins zich aangetrokken 
en afgestoten. Ze sympathiseert met het 
feministische, anti-racistische standpunt. 
Maar het strikte onderscheid in zwart en 
wit - in de Engelse versie Black en White 
met hoofdletters- bevalt haar niet. 'Esseds 
proefschrift is gebaseerd op het bestaan 
van één ondubbelzinnige scheidslijn. In 
haar benadering vervalt het onderscheid 
tussen raciaal en politiek zwart en wit. Dat 
is een heel belangrijk onderscheid. Je kunt 

op minstens drie manieren "wit" zijn. Je 
kunt vanuit een anti-racistisch bewustzijn 
erkennen dat je behoort tot de dominan
te, witte bevolking in je land. Je kunt je als 
witte ook superieur voelen; dan ben je dus 
een racist. Of je kunt je witheid ontkennen, 
doen alsof je het niet bent. Essed maakt 
dergelijke onderscheidingen niet.' 
Racisme is in de visie van Prins een om
streden concept. 'Als je praat over racisme 
en seksisme, zeg je niet iets objectiefs, je 
uitspraken hebben een morele lading. Je 
vindt dat je iets racisme moet noemen, 
maar je kunt niet zeggen dat iets objectief 
racisme is. Esseds uitgangspunt is: we kun
nen het beste te weten komen wat racis
me is door naar zwarte vrouwen te luiste
ren.' 
Essed selecteerde voor haar interviews 
Amerikaanse en Nederlands-Surinaamse 
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zwarte vrouwen, die allemaal race-cons
cious zijn. 'Het valt op dat Amerikaanse 
vrouwen een ander vocabulaire gebruiken. 
Zij spreken vaker over structuren, macht 
en conflicten, waar Nederlands-Surinaam
se vrouwen over cultuur, ongelijkheid en 
onwetendheid spreken. Bij de interpreta
tie van haar gesprekken spreekt Essed 
weer als de objectieve en neutrale weten
schapper. En ze wekt de indruk dat de Ne
derlands-Surinaamse vrouwen, die racisme 
vooral wijten aan culturele factoren, het al
lemaal nog niet zo goed begrepen hebben. 
Haar Amerikaanse respondenten zouden 
zich veel bewuster zijn van waar het bij ra
cisme echt om gaat. De betere kennis 
komt in de ogen van Essed van deze vrou
wen. Ze erkent wel dat wat ze als kennis 
van zwarte vrouwen presenteert, politieke 
kennis is. Haar tekst zou een stuk sterker 



geweest zijn als ze ook haar eigen kennis 
expliciet politiek gesitueerd had.' 
Prins is absoluut geen tegenstander van po
litieke en gesitueerde kennis. 'Integendeel, 
alles is politieke kennis. Ik wil dat helemaal 
niet ondermijnen, ik vind juist dat je ervoor 
uit moet komen.' 

AANKLACHT 
Er is nog een derde categorie auteurs die 

Prins onder haar microscoop heeft gehad. 
Zij vormen een bont gezelschap van be
trokken wetenschappers, journalisten en 
anderen die zich ieder op hun eigen manier 
in het debat mengen, vooral uit bezorgd
heid met de relatief slechte positie van 
minderheden. Ze staan allemaal kritisch 
ten opzichte van het nieuwe realisme van 
Vuijsje en Bolkestein. Prins verdeelde hun 
werk onder in vier genres. 
Het eerste genre is dat van "de aanklacht". 
Een auteur die duidelijk tot deze categorie 
behoort, is Nelly Soetens, vooral in de ja
ren zeventig zeer actief onder gastarbei
ders in Rotterdam. Ook Stella Braam valt 
eronder, de auteur van het spraakmaken
de undercover-boek De blinde vlek van Ne
derland ( 1995). En Papatya Nalbantoglu, die 
in de jaren tachtig opmerkelijke columns 
schreef in Het Schoolblad en portretten 
schreef over allochtone jongeren. 
Prins: 'Het genre van de aanklacht toont 
onrecht aan, is zeer realistisch maar toch 
weer heel anders dan het nieuwe realisme. 
Soetens schrijft bijvoorbeeld in een indi
recte stijl over de dramatische weder
waardigheden van gastarbeiders en hun 
vrouwen en kinderen. De inhoud van haar 
werk is sympathiek, maar de stijl doet er
aan af. Ze laat de mensen over wie ze 
schrijft nooit direct aan het woord, ze ver
woordt hun gedachten en opvattingen. Dat 
suggereert dat de persoon in kwestie zich 
nog niet bewust is van wat er gaande is. Dat 
doet afbreuk aan hun subject-zijn; ze we
ten immers nog niet precies hoe het zit. 
Stella Braam heeft daarentegen een heel 
droge, super-realistische stijl. Een indruk
wekkend boek.' 
De auteurs in het genre van de "emanci
pate" leggen het accent heel sterk op so
ciaal-economische verschillen tussen al
lochtonen en autochtonen; ze redeneren 
vanuit achterstand. 'Veel teksten van regu
Iiel-e minderhedenonderzoekers behoren 
toe dat genre. Ze stellen het probleem in 
termen van achterstand, van niet-moder
niteit. Het criterium is vaak: in hoeverre is 
men aangepast aan wat wij als een modern 
N<:·derlands gezin beschouwen. Deze au
teL rs categoriseren alles en iedereen, al 
beseffen ze dat het om ideaaltypen gaat. Ze 
weten dat ze over unieke personen schrij-

ven, maar ze moeten - vooral als ze be
leidsgericht onderzoek doen - generalise
ren, omdat je anders geen beleid kunt ma
ken. Er zit in dit genre vaak wrijving tussen 
een wetenschappelijk en een literair doel. 
ledere auteur vindt daar weer een eigen 
oplossing voor. Het zijn meestal heel sym
pathieke boeken van betrokken onderzoe
kers, die aandacht en medeleven willen op
wekken.' 
In het genre van de "empowerment"- 'Een 
goed Nederlands woord zou ik niet weten' 
-draait het om rol modellen, om persoon
lijke carrières en het individuele gevecht 
tegen racisme en discriminatie. 'Zowel de 
auteurs als hun "hoofdpersonen" hebben 
een sterke binding met de beweging van 
zwarte en migrantenvrouwen. In Van daar. 
Portretten van buitenlandse vrouwen in Ne
derland uit 196 biedt I rene van Lippe-Bies
terfeld bijvoorbeeld individuele portretten 
van sterke vrouwen in de vakbond of de 
gemeenteraad. Die rolmodellen zijn bijna 
heldinnen geworden. Ze worden niet kri
tisch ondervraagd, hun verhalen dienen tot 
bemoediging en inspiratie.' 
En tot slot onderscheidt Prins het genre 
van de "heterogeniteit". Ze steekt niet on
der stoelen of banken dat daar haar uitein
delijke sympathie ligt. Als een goed voor
beeld van dat genre noemt ze Schitteren in 
de schaduw, het proefschrift uit 1992 van 
Livio Sansene over overlevingsstrategieën, 
subcultuur en etniciteit onder creoolse 
jongeren in Amsterdam. 'Er gebeurt iets in
teressants als een auteur in zijn beschrij
ving van de werkelijkheid kan switchen, 
vanuit verschillende perspectieven kan 
spreken. Sansene doet dat mooi, vind ik. 
Hij komt er rond voor uit dat hij partijdig 
is: hij heeft meningen, opinies en visies. 
Soms is hij het eens met de jongeren met 
wie hij optrekt, en soms niet; maar hij ro
mantiseert niet. Het effect is dat hij afstand 
neemt èn dichterbij komt. Dit is niet zo
maar een probleemgroep, stelt hij, dit is 
een hele cultuur met allerlei eigen elemen
ten. Hij vertelt geen eenduidig verhaal, 
maar geeft de complexiteit van de proble
matiek weer. De werkelijkheid is nu een
maal niet eenvoudig.' T 

Wil/ Tinnemans is freelance JOUrnalist. 
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bijvoorbeeld overhet milieu. Een sollicitatie 
bij had uitkomst kunnen bieden, 
maar op dat idee kwam hij niet. 
In de go"'ldbedoelende witte middenklasse 
vind je ook hoogbegaafde 
probleemcomponisten. Zoals de akela op het 
congres over "Kleurrijk Scouting Nederland". 
Vertwijfeld vroeg ze het panel waarzeT urkse 
en Marokkaanse speHetjes kon leren, zodat ze 
haar exotische welpjes in de toekomst niet 
meer hoefde te indoctrineren met alleen 
tikkertje of diefje met verlos. Ik opperde dat 
ze het de kinderen gewoon zelf zou vragen, 
maar daar ging ze niet op in. (Even tevoren 
hadden de allochtone congresgangers 
gewaarschuwd dat iedere poging tot 
integratie zou mislukken als niet eerst de 
sleutelfiguren uit de doelgroep zouden 
worden geconsulteerd.) Toen werd het een 
hopman te veel. Tijdens de Wereldjamboree 
had geen enkel Hollands scoutje er ooit een 
been in gezien dagenlang intensief op te 
trekken met kameraadjes uit Brazilië en Japan, 
die ze niet konden verstaan. Waarom deden 
we nu dan zo krampachtig als het erom ging 
autochtone en allochtone scoutjes uit één 
straat bij elkaar in de groep te plaatsen? 
Er kwamen veel problematiserende 
antwoorden op zijn vraag, maar om de een of 
andere reden wist niemand me echt te 
overtuigen. 

Chazia Mourali 
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(advertentie) 

Hier word ie 
niet gemarteld om 

iets te tekenen. 

r----------------------------, 
Ik wil graag lid worden. De jaarlijkse bijdrage is f 52,50. Ben je jonger dan 19, 

dan betaal je f 17,50. Ik stuur deze bon in een envelop (postzegel hoeft niet, 

mag wel) naar: Amncsty International, Antwoordnummer I 0840, 1000 RA 

Amsterdam. Bellen of faxen kan ook. Tel: 020-6264436, fax: 020-6240889. 

Naam/Voorl.: _ rn/v 

Adres: 

Postcode:_ ____ Plaats: 
I'H 1213H 

Geb.datum: AMNESTY ~WAAKT 
L----------------------------~ 

Als wij uw handtekening nodig hebben zullen wif u niet intimideren, mishandelen of martelen. U bent volledig 

vrij te ondertekenen wat u wilt. Toch zijn er nog veellanden waar die keuze niet bestaat. Als u wilt helpen 

iedereen zijn vrijheid terug te geven bent u vrij de bon in te vullen en lid te worden van Amnesty International. 

de Helling- jaargong I 0- nummer I -voorjaar I 997 



HET HAAGSE DEBAT 

en 8 EH 0 U D V A N De heftige botsingen 

van Bolkestein en 

EIGEN IDENTITEIT Wallage over 

minderheden verhullen 

dat de standpunten van VVD en PvdA niet ernstig verschillen. 

Beide partijen vinden dat integratie een individuele onderneming 

is, die moet leiden tot de spreekwoordelijke smeltkroes van 

gelijkwaardige burgers. Hier tegenover staat het CDA die een 

rol geeft aan gemeenschappen, met recht op eigen waarden en 

instituties. Republikeinen tegenover communitaristen. 
Toot Brader 

Het is geen nieuws dat het tussen Frits Bol
kestein en Jacques Wallage niet echt botert 
als het om de multiculturele samenleving 
gaat. De fractievoorzitters van de VVD en 
de PvdA zaten elkaar de afgelopen jaren bij 
herhaling tamelijk grimmig in de haren en 
eigenlijk worden die confrontaties steeds 
onvriendelijker. Vooral Wallage heeft 

moeite de zelfbeheerste toon te bewaren 
die in de parlementaire politiek doorgaans 
voor wenselijk wordt gehouden. Bolkes
tein speelt bij zulke debatten de rol van de 
vermoorde onschuld en doet alsof hij nau
welijks iets nieuws heeft gezegd en dat 
"mijn geachte collega Wallage" dus over
drijft. De confrontaties tussen beide frac-
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tievoorzitters wekken de indruk dat er 
tussen sociaal-democraten en liberalen in 
het minderhedendebat een diepe ideologi
sche kloof gaapt die tot fundamenteel ver
schillende standpunten leidt. De vraag is of 
dat echt zo is. 
Ergens rond 1990 is de WO-leider er mee 
begonnen. Zijn sindsdien keer op keer her-
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Het is vreemd dat er door 

CDA-politici niet veel 
haalde betoog komt er op neer dat er in 
het Nederlandse debat over de integratie 
van minderheden veel te lang alleen over 
de rechten van migranten is gesproken. 
Bolkestein doelt met name op het recht op 
de beleving van de eigen identiteit, of die 
nu etnisch dan wel cultureel wordt gedefi
nieerd. Dat er tussen integratie en het 
recht op behoud van de eigen identiteit 
spanningen kunnen bestaan, wordt nauwe
lijks geproblematiseerd. Dat komt volgens 
de WO-leider voort uit de in Nederland 
diepgewortelde angst bij politici om van 
racisme te worden beschuldigd. Bolkestein 
heeft die angst kennelijk niet. Luidkeels be
trok hij de afgelopen jaren steeds weer de 
stelling dat die spanningen er wel degelijk 
zijn. Het beroemdst werd de toespraak 
van de VVD-leider voor de Liberale Inter
nationale in het Zwitserse Luzern, in 1991, 
toen hij die spanningen vooral op de islam 
betrok, de godsdienst die door een meer
derheid van de migranten in Nederland 
wordt beleden. Het ging over de scheiding 
van kerk en staat, de positie van vrouwen 
en nog wat kwesties waarvan de VVD-lei
der vond dat van Nederlandse moslims 
moest worden geëist dat zij daarbij de be
ginselen van de Nederlandse rechtsorde in 
acht moesten nemen, ook als zij dat als een 
inbreuk op de eigen culturele identiteit 
zouden ervaren. Migranten moesten zich 
in zulke gevallen domweg aanpassen. Bol
kestein beriep zich daarbij steeds weer op 
één van de in zijn ogen belangrijkste leer
stukken van het liberalisme. Er zijn een 
aantal fundamentele normen en waarden 
die universele geldigheid moeten hebben. 
Ze gaan over dingen die inderdaad zelden 
ter discussie worden gesteld. Vrijheid van 
meningsuiting, gelijkheid van mannen en 
vrouwen, godsdienstvrijheid. Omdat pre
cies die normen en waarden volgens Bol
kestein in de Nederlandse rechtsorde (en 
die van de meeste westerse landen) zijn 
verankerd, mogen zij zonder meer op ie
dereen worden toegepast, los van allerlei 
mogelijke culturele verschillen. Bij die uni
verseel geldende normen en waarden past 
geen cultuurrelativisme. Integratie in de 
Nederlandse samenleving betekent vol
gens Bolkestein dat die normen en waar
den moeten worden onderschreven. 

REPUBLIKEINS 
Bolkestein wees op meer spanningen tussen 

integratie en behoud van eigen identiteit. 
Bijvoorbeeld het verplicht Nederlands le
ren en andere vaardigheden die nodig zijn 
om met enige kans toegang tot de Neder
landse arbeidsmarkt te krijgen. Dat er te 
veel nadruk is gelegd op rechten en te wei
nig op plichten, heeft volgens de VVD-lei
der beslissend bijgedragen aan de sociaal-

nadrukkelijker 

in het debat tussen 
Wallage en Bolkestein 

is geïntervenieerd. 

economisch zwakke positie van veel mi
granten. Het gaat hem daarbij trouwens 
niet alleen om migranten. Niet alleen zij 
hebben de, volgens Bolkestein, wrange 
vruchten geplukt van de te softe verzor
gingsstaat zoals die in de jaren zestig en ze
ventig is ontstaan. De overheid mag in ruil 
voor sociale en andere voorzieningen 
meer van burgers vragen. 
Het hangt samen met de opvattingen over 
burgerschap waar Bolkestein voor staat. 
Die opvattingen hebben binnen het libera
lisme altijd veel aanleiding tot discussie ge
geven. Eén opvatting, die over het alge
meen als de klassiek-liberale wordt aange
duid, houdt het wat dat betreft bij de eer
der genoemde universele normen en 
waarden waaraan burgers verplicht zijn 
zich te houden. Alles wat meer van die bur
gers wordt gevraagd, moet in principe als 
een inbreuk op de persoonlijke vrijheid 
worden beschouwd. De burger heeft daar
om het recht zich vrijwel volledig te ont
trekken aan het publieke domein. 
Daarnaast is er een andere opvatting- die 
in de wandeling de republikeinse wordt ge
noemd - waar de geneugten van een vol
waardig burgerschap juist in dat publieke 
domein worden beleefd. Dan gaat het om 
de mogelijkheden gelijkwaardig deel te ne
men aan debatten en instituties waar over 
gemeenschappelijke kwesties wordt be
slist. Het is een opvatting die - meer dan 
in de klassiek-liberale- de particuliere vrij
heid ter wille van de gemeenschap kan be
perken zoals dat bijvoorbeeld bij de leer
plicht het geval is. Bolkestein en de huidi
ge WD zijn eerder republikeinen dan klas
siek-liberalen. 
Wat maakt Wallage nu steeds weer zo vre
selijk kwaad? En niet alleen Wallage trou
wens want Bolkestein weet met zijn op
vattingen altijd weer critici over een breed 
front te mobiliseren, van GroenLinks tot 
D66 en vaak zelfs tot het CDA. Het heeft 
met de ideologische posities waarop Bol
kestein zijn o~vattingen baseert allemaal 
niet veel te maken. Alle Nederlandse poli
tieke partijen het eens over de belangrijk
ste principes van de Nederlandse rechts
orde en menen dat van migranten kan wor
den gevraagd die zonder verdere omwe
gen te onderschrijven. Niemand die tegen 
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Bolkestein heeft gezegd dat er in de Ne
derlandse huwelijkswetgeving wel voorzie
ningen moeten worden getroffen om een 
huwelijk tussen een man en meerdere 
vrouwen mogelijk te maken. Niemand die 
vindt dat meisjes van islamitische ouders 
van de leerplicht kunnen worden onthe
ven. In geen enkele partij is nog iemand te 
vinden die vindt dat migranten geen Ne
derlands hoeven te leren. Of dat er tegen
over het recht op een sociale uitkering 
geen plichten staan. De Melkert-baan is 
geen WO-uitvinding zoals ook de Partici
patiewet waar het congres van de PvdA 
zich onlangs voor uitsprak (en die zelfs vrij
willigerswerk onder het regime van con
trolerende GSD-ambtenaren lijkt te willen 
brengen) niet door de liberalen is bedacht. 
Het laatste verkiezingsprogramma van de 
PvdA is met zijn nadruk op het ontwikke
len van burgerzin een stuk republikeinser 
dan menig WD-er voor zijn rekening zou 
willen nemen. Inmiddels bestaat er in de 
Nederlandse politiek ook een brede con
sensus over de zogeheten inburgerings
contracten die tegenwoordig met elke 
nieuwkomer in de Nederlandse samenle
ving worden gesloten. Die gaan aanzienlijk 
verder dan alleen de verplichting taallessen 
te volgen. 

VOORTREKKERIJ 
Waarom wordt het de Bolkestein-critici dan 

toch steeds weer zo zwart voor de ogen? 
Omdat ze vinden dat de WO-leider over
drijft. Ze zeggen dat hij net doet of grote 
groepen migranten de fundamenten van de 
Nederlandse rechtsorde bedreigen. Zij 
vinden dat Bolkestein met zijn uiteenzet
tingen een spookbeeld oproept. Een 
spookbeeld dat veel te nauw aansluit bij 
het racistische gebral van Janmaat van de 
Centrumdemocraten. Bolkesteins uitspra
ken legitimeren dat gebral. De electorale 
winst die Bolkestein de afgelopen jaren 
voor zijn VVD heeft gehaald, zou boven
dien voor een niet onbelangrijk deel met 
dit "spelen op de onderbuikgevoelens" (al
dus premier Kok, kort na de Statenverkie
zingen van 1995) zijn behaald. 
De VVD-leider blijft onder die beschuldi
gingen altijd betrekkelijk stoïcijns. Keer op 
keer heeft hij zijn critici uitgedaagd op 
grond van zijn letterlijke teksten (en dus 
niet alleen op basis van wat daarvan de 
krant had gehaald) aan te tonen waar zijn 
opvattingen over het recht van de Neder
landse samenleving de culturele identiteit 
van migranten te begrenzen overgaan in ra
cisme. Hij is er openlijk trots op nooit ant
woord te hebben gehad. Hij spreekt zich 
altijd met nadruk uit tegen racisme, zoals 
de hele WD zelden verstek laat gaan als er 
een petitie over de gelijkheid van alle men-



sen, ongeacht ras, geslacht of seksuele ge
aardheid rondgaat. 
Toch zit daar waarschijnlijk wel het enige 
verschil tussen de WD en de wat linksere 
nakomelingen van de Verlichting. In ieder 
geval bij GroenLinks en de PvdA bestaat de 
notie dat het in de multiculturele samenle
ving niet alleen om gelijke rechten (poli
tiek, sociaal-economisch en - met de eer
der genoemde universele en republikeinse 
begrenzingen- ook cultureel) voor alle be
volkingsgroepen gaat. Maar dat er ook al
tijd zal moeten worden gestreden tegen 
discriminatie en xenofobie, omdat er altijd 
(en soms heel veel) mensen zijn die hun 
angst voor het vreemde al te radicaal wil
len oplossen. Wat dat betreft is er de his
torische ervaring met de holocaust, die dui
delijk heeft gemaakt dat zelfs volledige as
similatie geen veiligheid biedt tegen racisti
sche sentimenten. 
Maar zelfs dit verschil is tegenwoordig niet 
meer van dezelfde scherpte als een jaar of 
tien, twintig geleden. Er waren de afgelo
pen jaren ook PvdA-politici die bijvoor
beeld in hun ijver het uitzettingsbeleid 
voor illegalen te verdedigen, een taal be
zigden waarbij de nuance enigszins uit het 
oog werd verloren. Zowel in de PvdA als 
in D66 woedt al langer een discussie of de 
discriminatie van migranten op de arbeids
markt wel met positieve actie moet wor
den bestreden, omdat autochtonen met 
een even slechte positie op de arbeids- of 
huisvestingsmarkt dat als "voortrekkerij" 
ervaren en dreigen hun politieke heil bij 
Janmaat te zoeken. Vorig jaar nog beklaag
de de Stuurgroep Etnische Groepen van de 
PvdA zich er over dat in een reeks PvdA
rapporten over de sociale staat van Ne
derland, geen expliciete aandacht meer 
wordt besteed aan de positie van alloch
tonen. 

NATIONAAL ERFGOED 
Anders dan de voortdurende botsingen tus

sen de fractievoorzitters van de PvdA en 
de VVD doen vermoeden, liggen de be
langrijkste ideologische scheidslijnen in het 
debat over de multiculturele samenleving 
nier. tussen de sociaal-democraten en de li
bel··alen. Beide stromingen zien de integra
tie van migranten in de Nederlandse sa
menleving allereerst als een individuele on
del·neming waarbij het vooral gaat om het 
verwerven van die vaardigheden die nodig 
zijn om politiek en sociaal-economisch in 
die samenleving te overleven. Het vast
houden aan een eigen culturele identiteit 
geldt daarbij eerder als een belemmering 
dan als een doelstelling en wordt in ieder 
genl begrensd door wat nodig is om die 
vaa,·digheden te verwerven. Het perspec
tief is de smeltkroes van gelijkwaardige in-

dividuen waarin etnische of culturele loya
liteiten het uiteindelijk afleggen tegen de 
notie van de homo univeralis. Alleen het 
CDA stelt daar een ander perspectief te
genover. Dat is het perspectiefvan het mo
zaïek zoals de Rotterdamse hoogleraar 
A.C. Zijderveld, een van de belangrijkste 
christen-democratische ideologen, dat 
ooit uitdrukte. Zijderveld verwijst daarbij 
vooral naar de verzuiling, de backbone van 
de geschiedenis van de Nederlandse chris
ten-democratie. Die verzuiling, zegt Zij
derveld, was in Nederland altijd al het ins
trument om levensbeschouwelijke min
derheden (katholieken, gereformeerden) 
in de samenleving te integreren. Door zich 
nadrukkelijk als groep in de maatschappij 
en de politieke arena te presenteren ver
wierf zo'n minderheid macht die als basis 
diende om een gelijkwaardige positie af te 
dwingen, zonder daarvoor de eigen identi
teit op te geven. In tegendeel, die eigen 
identiteit werd er zelfs door versterkt en 
werd bovendien het voertuig voor maat
schappelijk succes. Het verwijst naar een 
andere opvatting over burgerschap dan de 
republikeinse, die vooral de verhouding 
tussen het individu en de staat als uit
gangspunt heeft. De christen-democraten 
leggen veel meer de nadruk op een derde 
element dat de verhoudingen tussen men
sen bepaalt. Zij hechten vooral aan de "lo
kale" gemeenschap, waarbij lokaal niet al
leen in geografische zin moet worden be
grepen maar ook een culturele en levens
beschouwelijke betekenis heeft. Het is de 
communitarische opvatting van burger
schap, die in verschillende gradaties de au
tonomie van zulke gemeenschappen te
genover zowel het individualisme van de 
markteconomie als de alomtegenwoordig-

de Helling -jaargang I 0 - nummer I - voorjaar 199 7 

heid van de staat zegt te verdedigen. Loka
le gemeenschappen hebben recht op de 
ruimte om eigen historisch gegroeide 
waarden, praktijken en instituties te hand
haven. Maar ook in het communitarisme 
zoals dat binnen het CDA wordt voorge
staan, zitten er grenzen aan die autonomie. 
De sympathie waarmee bijvoorbeeld oud
premier Lubbers over de mogelijkheden 
van een islamitische zuil in Nederland 
sprak, ging wel vergezeld van de waar
schuwing dat zo'n zuil natuurlijk wel "het 
nationale erfgoed" van Nederland zou 
moeten respecteren. Leiders van dergelij
ke zuilen hebben dan ook niet alleen de 
taak in het grotere maatschappelijke ver
band voor de culturele en religieuze vrij
heid van hun eigen mensen op te komen, 
maar moeten ook "aanspreekbaar" zijn op 
het doorgeven van meer algemene nor
men en waarden van de Nederlandse cul
tuur. Hoe dan ook, het is vreemd dat er 
door CDA-politici de afgelopen jaren niet 
veel nadrukkelijker in het steeds weer op
laaiende debat tussen Wallage en Bolke
stein is geïntervenieerd. De ideologische 
verschillen tussen die twee kemphanen zijn 
kleiner dan wat hen allebei scheidt van de 
opvattingen van de christen-democratie. 
Dat daarvan in het actuele politieke debat 
over de multiculturele samenleving zo wei
nig is gebleken, is misschien tekenend voor 
de conclusie dat dat debat in de Neder
landse politiek nog steeds niet echt is be
gonnen. 'f' 
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VOOR PUBLIEI< EN POLITIEI< 

Het Instituut voor Publiek en Politiek wil de belangstelling in Nederland voor politieke 
en maatschappelijke ontwikkelingen bevorderen en politieke participatie stimuleren. 
Doelgroepen zijn, naast gemeenten en burgers die geïnteresserd zijn in interactieve besluit
vorming, vooral jongeren, vrouwen en migranten. Het Instituut werkt samen met diverse 
maatschappelijke organisaties (nationaal en internationaal), organiseert debatten en 
ontwikkelt tal van activiteiten en participatieprojecten, zoals: 

Een greep uit de publicaties: 
Onbehagen in de Politiek; 
Gids Politieke Partijen; 
Racisme als leerzaam incident; 
Dwars door het doolhof. Lobbyen in Brussel; 
De inspraak voorbij; Het Midden-Oosten 

Meer weten? 
Vul onderstaande bon in en geef aan hetgeen u wilt ontvangen. 
Stuur de bon naar: Instituut voor Publiek en Politiek, 
Antwoordnummer 10455, 1000 RA Amsterdam. 
Een postzegel is niet nodig! 

Instituut voor Publiek en Politiek 

Prinsengracht 911-915 

1017 KD Amsterdam 

tel. (020) 521 76 oo 

fax. (o2o) 638 31 18 

e-mail info@publiek-politiek.nl 

internet www.publiek-politiek.nl 

• Wegwijs op het Gemeentehuis en 
Kindergemeenteraad 

• Conferenties Lokale Agenda 21 

(in opdracht van gemeenten) 
• Besliswijzer Teledemocratie 

op Internet 
• VeelZijdigheid in de Politiek: meer 

(migranten)vrouwen in de politiek 

Daarnaast geeft het Instituut boeken, 
tijdschriften en brochures uit. Over 
actuele onderwerpen, politiek en 
staatsinrichting, lokaal bestuur/lagere 
overheden, vrouwen en politiek, 

multiculturele samenleving, milieu, 
gezondheidszorg, Oost- en Midden
Europa, maatschappijleer. 

Stuur mij de volgende informatie: 

0 Nieuwsbrief met activiteiten 

0 Catalogus met publicaties 

0 Folder Conferenties Lokale Agenda 21 

0 Nieuwsbrief Emancipatie op Internet 

0 VeelZijdigheid in de Politiek 

0 Jongeren en Politiek 

Ik bestel de volgende publicaties: 

0 Onbehagen in de Politiek (f 27,50) 

0 Gids Politieke Partijen (f 24,90) 

0 Racisme als leerzaam incident (f 22,50) 

0 Dwars door het doolhof. 

Lobbyen in Brussel (f 27,50) 

n De inspraak voorbij (f 29,50) 

0 Het Midden·Oosten (f 32,50) 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 
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EINDSTATION BIJSTAND 

o. Rob Hwbers I HH I BURGERI 
NietJwkomers in Nederland krijgen tegenwoordig geen tijd meer om zich 

nog ergens over te verbazen. 'Inburgeren' is sinds januari 1996 een formele 

verplichting. Wie zich hier niet aan houdt, staat sancties te wachten. 

Een Reportage. Hoe Rotterdam en Hoogezand-Sappemeer hun nieuwkomers 

opleiden voor de bijstand. 

Julia Ootulong 

Les 18 van Nieuwe Buren. In de computer
zaal van de Rotterdamse Taalschool zijn 
tien nieuwkomers bezig de Nederlandse 
taal te leren, met behulp van CD-Rom. Le
mia, afkomstig uit de Soedanese hoofdstad 
Khartoum, is een van de drieduizend 
'nieuwkomers' die in Rotterdam meedoen 
aan het Project Integratie Nieuwkomers 
(PIN). Sinds anderhalf jaar woont ze in Rot
terdam, op een etage in de binnenstad. Ze 
is academica en gevlucht voor de oorlog in 

haar land. In vijf maanden tijd slaagde ze er
in de Nederlandse taal op Cito-3 niveau te 
beheersen. Nu wil ze naar de Erasmus Uni
versiteit. Daarom doet ze in juni staats
examen Nederlands als Tweede Taal. 
Lemia behoort tot de nieuwkomers met 
een vvtv: voorwaardelijke vergunning tot 
verblijf, asielzoekers met enig uitzicht op 
een A-status. Sinds januari vorig jaar is ook 
deze groep verplicht een inburgeringscon
tract te ondertekenen en het bijbehoren-
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de traject te doorlopen van minimaal I 2 
tot maximaal 18 maanden. Haar advocaat 
heeft steeds slecht nieuws. De situatie in 
Soedan wordt door de Nederlandse over
heid veilig geacht, ondanks tegengestelde 
berichten uit de media. Voor Lemia is niet 
het inburgeringscontract wurgend, maar 
de onzekerheid of ze naar haar land wordt 
teruggestuurd. 
Het begon allemaal met een advies in het 
rapport Allochtonenbeleid 1989 van de We-
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lnburgering: fietscursus voor allochtone vrouwen, 
(oto: Chns Keulen I HH 

tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR). Immigranten, zo analyseer

de de WRR, maken weinig kans op de ar
beidsmarkt door hun taal- en onderwijs
achterstand. 'De raad stelt voor om hier
toe in de grote en middelgrote gemeenten 
bureaus op te richten. Deze vangen pas 
aangekomen immigranten op, wijzen hun 
de weg naar de al dan niet verplichte edu
catieve voorzieningen, dragen zorg voor 
de begeleiding onderweg en leiden toe 
naar het arbeidsbureau.' 
Voor de Nederlandse overheid werd het 
toen pas goed duidelijk: het overgrote deel 
van de immigranten zal niet terugkeren 
naar hun land van herkomst. Daar moest 
het beleid op worden aangepast. En asiel
zoekers zitten twee jaar of meer in de pro
cedure, 'die tijd kan men beter besteden 
aan integreren dan aan lijdzaam afwachten', 
aldus het toenmalige kabinet. Het WRR
advies werd overgenomen: nieuwkomers 
krijgen een inburgeringstraject aangebo
den met plichten en (leer)rechten. De ge
meenten zijn uitvoerder en de doelgroep 
bestaat uit mensen die komen voor ge
zinshereniging of -vorming, asielzoekers 
met (minstens) een voorlopige verblijfs
vergunning en Nederlanders afkomstig van 
de Nederlandse Antillen of Aruba. De re
geling ging vorig jaar van kracht, maar zal 
bjnnenkort iets worden aangepast. On
langs is het Wetsvoorstel lnburgering 
Nieuwkomers bij de Tweede Kamer inge
diend. Als het voorstel wordt aangenomen 
verdwijnen de contracten. In plaats daar
van worden de rechten en de plichten van 
de nieuwkomer vastgelegd in een beschik
king, waarbij ambtenaren toezicht houden 
op de handhaving en uitvoering. Nieuwko
mers die niet aan hun verplichtingen vol
doen, kunnen net als nu op hun uitkering 
worden gekort of, indien ze die niet heb
ben, een bestuursrechtelijke boete krijgen. 

LIEFDE 
Rotterdam was er vroeg bij met het inbur

geren omdat de stad geld kreeg van het 
Rijk om te experimenteren. Al in 1991 
werd het PIN opgericht, met een hoofd
kantoor en vijf filialen verspreid over de 
stad. Het Rotterdamse inburgeringspro
gramma bestaat uit: vier weken lang in ei
gen taal kennis maken met de Nederland
se samenleving (vier weken van twintig 
uur), Nederlandse taallessen (vijfhonderd 
uur) en aansluitend (voor wie wil) de mo
gelijkheid tot het volgen van een beroeps
opleiding. Rond het inburgeren is een klei
ne dienstensector ontstaan: de Basisedu
catie, de Taalschool, Rotterdamse Avond
scholen (RAS), de Rotterdamse Streek
school, het VIA Intake-bureau die het on
derwijsniveau van de nieuwkomer vast-

stelt, tolken, de inburgeringsinspecteur die 
controleert of de scholen zich wel aan hun 
taakstelling houden, consulenten die inta
ke-gesprekken voeren met nieuwkomers 
en bijhouden of cliënten nog steeds goed 
op traject zitten. Kortom, PIN zorgt in 
Rotterdam voor tientallen arbeidsplaatsen. 
Carla Kooistra geeft in Rotterdam Neder
lands aan nieuwkomers. Haar leerlingen 
zijn om verschillende redenen naar Ne
derland gekomen: eenTurksevrouw in het 
kader van gezinshereniging; een Spaanse 
advocate en een Roemeense vrouw van
wege een liefde, en een Turkse vrachtwa
genchauffeur omdat zijn echtgenote de 
Nederlandse nationaliteit heeft. 
Voor ieder trekt Kooistra tijdens de com
puterles een tiental minuten uit om 
schoolse zaken èn persoonlijke problemen 
te bespreken. Nieuwe Buren heet de taal
methode die Kooistra gebruikt. Deze vrij
dagmorgen slaan de cursisten hun boek 
open bij de les Hoe ziet het eruit?, over zin
tuigen en hun functies. Kooistra vraagt 
haar leerlingen waar bepaalde geluiden bij 
horen: ploffen, piepen, zoemen en tikken. 
Het lijkt een onmogelijke opgave, maar de 
cursisten moeten dit niveau aankunnen, 
want ze hebben allemaal de 'zomerschool' 
doorlopen. Sinds vorig jaar biedt Rotter
dam aan gemotiveerde nieuwkomers de 
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mogelijkheid om in de zomer en winter 
een intensieve taalcursus Nederlands te 
volgen, in een speciaal daarvoor afgehuurd 
Brabants klooster. Twee maanden achter 
elkaar, van acht uur 's ochtends tot 's 
avonds tien uur, leren cursisten de Neder
landse taal in een versneld tempo. De 
Roemeense Anca heeft, evenals Lemia, de
ze intensieve taalcurus gevolgd. Ancais ge
trouwd met een Nederlandse man die ze 
via brievencorrespondentie leerde ken
nen. Voor Anca is het voldoende als ze de 
taal leert op het niveau van 'sociale red
zaamheid'. Anca: 'Ik ben voorlopig niet van 
plan om te gaan werken. Wij willen graag 
kinderen en zo gauw ik het inburgerings
examen heb gehaald, stop ik.' 
Voor een nieuwkomer kan het veel uitma
ken waar hij of zij terechtkomt, in de gro
te stad of in de provincie. Dat bevestigt 
Cees Terlien, beleidsambtenaar in de Gro
ningse gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
'Voor met name alleenstaande nieuwko
mers biedt Hoogezand-Sappemeer niet 
zoveel, er zijn minder voorzieningen dan in 
een grote stad en er is meer sociale con
trole. In het grijze circuit bijklussen is 
moeilijker. Maar stedelijke problemen heb
ben we hier net zo goed.' Dat blijkt uit de 
sociale kaart van de gemeente. Vlakbij 
Groningen gelegen is het de vierde indus-



'Maar goed, wat moet je 

dan? Hen laten 
trie-gemeente van Noord Nederland, met 
ongeveer 13.000 arbeidsplaatsen en 
33.000 inwoners. Tien procent daarvan is 
van buitenlandse afkomst. Vroeger was er 
veel laaggeschoold werk, dat verklaart de 
aanwezigheid van een grote Turkse ge
meenschap. Inmiddels is die vorm van 
werkgelegenheid nagenoeg verdwenen, 
waardoor er nu grote werkloosheid is on
der de Turkse bevolking. De werkloosheid 
onder allochtonen is in Hoogezand-Sappe
meer sowieso erg hoog. Er woont een gro
te groep Surinamers, waarvan de gemeen
te, aldus Terlien, 'nooit een goed beeld 
heeft gekregen wat die hier nu precies 
kwamen doen.' Het overgrote deel woont 
in de Bakki-flat- genoemd naar het gebied 
waar ze vandaan komen - en zit werkloos 
thuis. Met de Molukse gemeenschap daar
entegen gaat het de laatste jaren beter, het 
merendeel heeft met behulp van allerlei 
positieve acties werk gevonden. 

Mevrouw Janzen is net een maand in Ne
derland. Samen met haar zus is ze naar het 
intake-gesprek gekomen op het bureau aan 
de Witte de Withstraat. Ze komt van de 
Nederlandse Antillen. Daar is ze wegge
gaan vanwege relatieproblemen en ze wil 
met haar twee kinderen een nieuw leven 
beginnen in Nederland. Of ze over een ei
gen woonruimte beschikt, vraagt consu
lent Michael Bak in het Papiamento. Dat 
blijkt niet zo te zijn, 'maar zo gauw ze een 
uitkering krijgt gaat ze op zoek naar een ka
mer'. Welk beroep had ze op de Antillen 
en heeft ze zich al ingeschreven bij het Ar
beidsbureau? Michael Bak is de consulent 
voor Antilliaanse cliënten. Een intake-ge
sprek duurt meestal een klein half uur. Me
vrouw Janzen krijgt uitleg over het inbur
geren. Allereerst doorloopt ze het intro
ductieprogramma, waarbij haar in haar ei
gen taal wordt geleerd hoe ze bijvoorbeeld 
een strippenkaart of telefoonkaart moet 
gebruiken en hoe de huisvesting en de ge
zondheidszorg in Nederland zijn geregeld. 
Nederland is een complexe maatschappij, 
zo wordt daar uitgelegd. Nederlanders be
zoek je niet tijdens etenstijd, maar pas van
af 20.00 uur en ook niet onverwachts ten
zij het hele goede vrienden zijn. En al die 
blote vrouwen, die in de tijdschriftenkios
ken hangen of dagelijks op de commercië
le zenders te zien zijn, zijn geen vrijbrief om 
de Nederlandse vrouwen op straat of in de 
kroeg zomaar aan te raken. Ook de rol van 
de politie wordt helder gemaakt, omdat 
die bij met name vluchtelingen veel angst 
inboezemt. 
Michael Bak vertaalt het woord 'inburge
ren· niet omdat het woord in die beteke
nis in het Papiamento niet bestaat. Me
vrouw Janzen heeft echter geen vragen en 

verpieteren in 

afwachting van een 
verblijfsvergunning?' 

het contract wordt ondertekend. Bak: 
'Men krijgt zoveel informatie, dat moet be
zinken.' 
De Rotterdamse ervaring is dat Antillianen 
de meeste moeite hebben met het inbur
geren. Hoewel ze vaak slecht Nederlands 
spreken- op de Antillen is Papiamento de 
voertaal - bestempelen ze zichzelf als Ne
derlander en willen ook zo behandeld wor
den. Uiteindelijk leidt dat tot problemen. 
Ook mensen afkomstig uit het voormalig 
Joegoslavië hebben moeite met de Neder
landse normen en gebruiken, vinden ze in 
Rotterdam. 
'Maar er komen steeds meer nieuwkomers 
die weten wat ze willen', zegt Johan Breu
kels, projectleider van het PIN. 'Het oplei
dingsniveau van Marokkanen en Turken is 
hoger dan een aantal jaar geleden. Het ge
tuigt van arrogantie om te denken dat het 
onderwijs in die landen stilstaat. Slechts 
dertig procent van alle nieuwkomers in 
Rotterdam hoeft te beginnen op het niveau 
van de Basiseducatie. Een groot aantal 
vluchtelingen is hoog opgeleid en erg ge
motiveerd om het inburgeringstraject met 
goed gevolg af te leggen.' 

RIJBEWIJS 
Drie jaar geleden is Rotterdam gestopt met 

het beleid van 'pappen en nat houden'. 
Breukels: 'Daarmee houd je nieuwkomers 
in een afhankelijke positie. Je moet stimu
leren dat ze zelf dingen ondernemen. Wij 
hebben iets te bieden en daar staat een 
plicht tegenover: geen PIN, geen POEN. 
Het enige wat we verlangen is dat mensen 
zich de moeite getroosten om in de Ne
derlandse samenleving te integreren.' 
Aan het einde van het inburgeringstraject 
begint voor veel nieuwkomers de zoek
tocht naar werk. Breukels kan niemand 
werk garanderen, zeker niet in een stad als 
Rotterdam waar meer dan 65.000 mensen 
werkloos zijn. 'We zijn bezig met het creë
ren van werkgelegenheid. Bijvoorbeeld 
een restaurant met negen verschillende 
keukens. Of een vertaaldienst, B.V. Mondi
aal, opgezet door vluchtelingen. Ik weet 
het, het zijn geen structurele oplossingen, 
maar gezien de Rotterdamse situatie zullen 
die er ook niet snel komen.' 
In Hoogezand-Sappemeer is een allochto
ne consulent van de Arbeidsvoorziening 
vrijgemaakt om binnen het project Kleur & 
kwaliteit te bemiddelen voor allochtone 
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werkzoekenden. Maar de Bosnische 
vrachtwagenchauffeur Marinko Sendula 
wacht al maanden op toestemming van de 
Sociale Dienst en de Arbeidsvoorziening 
om zijn groot-rijbewijs in Nederland te 
mogen halen, omdat de Nederlandse over
heid zijn in Bosnië behaald rijbewijs niet er
kend. Sendula heeft de felbegeerde A-sta
tus, hij heeft het gehele inburgeringstraject 
doorlopen en zit nu verveeld thuis. Voor 
zijn veertigjarige vrouw, die de taaltoets 
nog moet doen, ziet de toekomst er wat 
betreft werk ook niet echt rooskleurig uit. 
Ruim twintig jaar werkte ze als typiste in 
Bosnië, ze haalt meer dan 350 aanslagen 
per minuut, maar het uitzendbureau geeft 
haar weinig kans op het vinden van een 
baan. 'Te oud, voor mij twintig jonge meis
jes'. De enige die nog een kans biedt is Em
plooi, het bemiddelingsbureau van Vluchte
lingenWerk Nederland, gerund door vrij
willigers die voorheen werkzaam waren in 
het bedrijfsleven. 
Zelfs vluchtelingen met goede opleiding en 
werkervaring komen dus nauwelijks aan 
een baan. Het Centrum voor Migratieon
derzoek van de Universiteit van Amster
dam, dat hier vorig jaar onderzoek naar 
deed, geeft een aantal oorzaken: werkge
vers onderschatten hun capaciteiten, het 
gebrek aan netwerken, een doolhof aan in
stellingen en de lange periode van ge
dwongen nietsdoen tijdens de asielperio
de. Het onderzoek beperkte zich tot 
vluchtelingen uit Iran, Somalië en voorma
lig Joegoslavië. Uit een onderzoek van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgele
genheid blijkt dat 76 procent van de voor
malige asielzoekers die in 1991 hun status 
verkregen na drie jaar nog afhankelijk te 
zijn van een uitkering. Twee jaar ervoor 
bedroeg dat percentage 88. 
ledereen is het over eens, werk is het bes
te integratiemiddeL Terlien: 'je kunt men
sen lang een worst voorhouden. Maar als 
ze uiteindelijk geen werk vinden, vallen ze 
in een zwart gat, en dat is nu het geval met 
veertig procent van de allochtone bevol
king.' 'Met als eindstation de bijstand', 
voegt een collega er aan toe. 
'Maar goed', zegt Breukels, 'wat moet je 
dan? Hen laten verpieteren in afwachting 
van een verblijfsvergunning? Dan beginnen 
ze echt niet meer aan het inburgeren. We 
stoppen toch ook moeite en energie in de 
opvoeding van onze kinderen. Als jouw 
kind in maatschappelijk opzicht niet is ge
slaagd, zeg je dan ook: "Het is allemaal 
voor niets geweest, had ik het maar niet 
gedaan?" De enige oplossing is dat de pro
cedures worden versneld, want die duren 
nog steeds schandalig lang.' T 

)u/ia Dotulong is freelance journalist 
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Wie z1chzelf ooit links-radicaal genoemd 

heeft, is op de barricaden ongetWIJfeld wel 

eens een lange, magere en altijd al oude man 

met een zwarte alpino tegengekomen die 

voortdurend het woord nam om uit te 

leggen waartoe De Strijd uiteindelijk moest 

le1den. Of het nu ging om solidariteit met het 

onderdrukte Vietnameze volk of om de acties 

van Amsterdamse 

Nieuwmarktbuurtbewoners tegen de komst 

van de metro, hij had altijd wel een 

redevoering paraat waarin hij niet alleen De 

Handlangers van Het Grootkapitaal aan de 

schandpaal nagelde, maar ook nog 

moeiteloos wist aan te tonen dat onze strijd 

opnieuw bewees hoezeer Rosa Luxemburg 

het histonsche gelijk aan haar kant had met 

haar opvattingen over het ontbreken van 

1nterne democratie biJ de Derde 

Internationale. Anno 1997 is het moeilijk 

voorstelbaar dat er oo1t mensen waren die in 

een hardop uitgesproken gedachtestroom 

hun fundamentele afkeer van de vriJe 

markteconomie w1sten te paren aan felle 

kritiek op rnachtselites in communistische 

partijen. Maar Gerard van den Berg draa1de 

daar zijn hand niet voor om. Hijzelf was 

radencommunist En dat maakte het voor de 

geradicaliseerde jongeren die zich zo'n 

vijfentwintig Jaar geleden tot het 

communisme, trotskisme of maoïsme 

bekeerden niet eenvoudig hern te volgen. 

Terwijl ZIJ ervan overtuigd waren dat de 

revolutie slechts onder leiding van hun partij 

tot een goed einde gebracht kon worden, 

bleef die oude Gerard er rnaar op hameren 

dat niet een partij rnaar het volk zelf

georganiseerd in boeren-, arbe1ders- en 

studentenraden- aan de macht moest 

komen. En maakte hij en passant nog even 

duidelijk dat hij weliswaar rijkelijk citeerde uit 

het werk van mevrouw Luxemburg, rnaar dat 

hiJ haar in fe1te n1et kon vergeven dat ziJzelf 

nooit de consequenties had getrokken u1t 

haar partijkntiek. Per slot van rekening was ziJ 

ondanks alles gewoon lid gebleven' Als 

Gerard zo begon, was er altijd wel een 

ambitieuze JOngeman in de buurt die bereid 

was met hern de degens te kruisen. Dan 

vlogen de geschriften van Lenin, T rotski, 

Liebknecht en Bakunin over tafel alsof de inkt 

ervan nog maar net was opgedroogd. 

Kennelijk had het radencommunisme zelf 

noo1t echt beroemde denkers opgeleverd 

met wie Van den Berg ziJn toehoorders orn 

de oren kon slaan. Maar eerlijk gezegd heb ik 

hem er altijd van verdacht dat hij van mening 

was zelf de grootste theoreticus van het 

partijloze communisme te zijn. 

In tegenstelling tot min of meer 

gelijkgestemde leeftijdgenoten, die zich 

vooral kenmerkten door een zekere 

blijdschap rnet al die jonge mensen in wie het 

radicale hart zo vurig was gaan kloppen, 

bekeek hij zijn jeugd1ge bondgenoten altijd 

met een zekere scepsis. En dat was niet alleen 

vanwege de ideologische verschillen tussen 
hem, de nieuwe aanwas partijgangers en -

iets later- de JOnge anarchisten uit de 

Amsterdamse buurt- en kraakbeweging. De 

blik waarmee hij ons bezag suggereerde dat 

hiJ vroeg in de jaren zeventig al w1st dat 

verreweg de meesten van ons zich na 

verloop van tijd zouden ontpoppen tot 

reformistische kle1nburgers. 

Ik hennner me Gerard van den Berg vooral 

uit de kroeg. In Bohemio, het toenmalige jazz 

café in de Nieuwmarktbuurt, verzamelde zich 

dagelijks een bonte mengeling van 

bebopl1efhebbers, buurtactivisten, anti

militaristen en trotskisten. Onder begeleiding 

van Chet Baker en Cannonball Adderley zat 

hij dan te orakelen, steevast met een groepje 

b1er- en beerenburgdnnkende Jongelui om 

zich heen dat hem op gezette tijden van een 

consumptie voorzag. Hij was op zijn best als 

hij weer eens vertelde van PanJS '68, toen hij 

tijdens die revolutionaire mei naar de 

Sorbonne was getrokken om de studenten 

veel solidaire groeten te brengen uit 

NedeJ-Iand. En ze te vertellen hoe de strijd 

verder gestreden diende te worden 

( odvertent1e) 
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BOEKENSTAD 
Bent u er al eens geweest? 
22 antiquariaten, een boekbindcentrum, 
een streekcultuurcentrum, 3 galerieën, 
een restauratieatelier voor porcelein en 

aardewerk en een goudsmid in een 
prachtig historisch stadje tussen Aalten 

en Winterswijk. 
Iedere derde zaterdag van de maand 

boekenmarkt met dan een vaste 
busdienst vanafhet N.S.-station Aalten. 

Stichting Bredevoort Boekenstad, 
tel. 0543-452380 

E-mail: booktown@tref.nl 
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natuurlijk. Als je hem zo zag z1tten, de 

alpinopet op ZIJn verweerde hoofd en Jetwat 

weggedoken in zijn donkere overJas, had hij 

Jets volstrekt tijdloos. Het leek alsof hij er 

altijd was geweest en er ook altijd zou ZIJn om 

de mensen wakker te schudden. Want in miJn 

ogen was hij de eeuw1ge Messias van het 

revolutionair elan. Ik kon me ook e1genlijk n1et 

voorstellen dat hij ooit JOng was geweest of 

nog eens echt oud zou worden. Het had m11 

n1et verbaasd als hij ons allemaal had 

overleefd om tot ver in het volgende 

millennium te blijven zoeken naar volgelingen. 

Maar zelfs Gerard van den Berg bleek 

uiteindelijk toch een gewoon mens. Hij werd 

88. Met ziJn dood lijkt het tijdpei-k van de 

revolutionaire redenaars defînit1ef voorbiJ. 

Marja Vuijsje 



(advertentie) 

..... --i~ 
i 

Het is GROEN 
en het is GRATIS ... 

tte\clere 
c.ijtersr \e 
troebe "es 
c.ortc.\USI 

Vereniging Milieudefensie vecht al 

2 5 jaar voor een schoon milieu, in een 

prettige en rechtvaardige samenleving. 

Het actuele milieumagazine 

Milieudefensie informeert, prikkelt en 

activeert. Maak nu kennis met 

Vereniging Milieudefensie via de 

GRATIS jubileumspecial van het blad 

Milieudefensie (voor de gelegenheid 

niet alleen groen, maar in alle 

kleuren van de regenboog ... ). De 

special verschijnt half april. Vul 

snel de bon in, dan krijg je het 

nummer z.s.m. thuisgestuurd. 

Je kunt ook lid-abonnee 

worden met speciale jubileum

korting (zie de antwoordkaart). Het 

blad Milieudefensie verschijnt 

tien maal per jaar. Als 

lid-abonnee steun je 

Milieudefensie tevens in 

de strijd voor een écht duur

zame samenleving. Doen! 

~ Bestel de gratis jubileumspecial van het blad Milieudefensie 
met de antwoordkaart [hiernaast]. 
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Terugtrekken in de eigen groep en af en toe de tegenaanval, 

dat is de reactie van allochtone gemeenschappen op 

M .I g ra n t e n racistisch geweld. Althans, voorzover 

bekend. In de discussie over extreem-

rechts gaat het zelden over 

e n d e a n g St allochtonen. Hun angst- en 

onveiligheidsgevoelens worden 

onvoldoende herkend of relevant geacht. 

Serieuzere aandacht hiervoor is in een multi-voor etnische samenleving een kwestie van beschaving. 

extreem-rechts 
Riek Wolft en Rob Witte 

Racistisch geweld en electorale steun voor 
extreem-rechts zijn flink toegenomen in 
Nederland sinds het begin van de jaren ne
gentig. Het aantal extreem-rechtse zetels 
in gemeenteraden verzesvoudigde: van vijf
tien in 1990 tot 87 zetels in 1994. Het aan
tal gevallen van racistisch geweld, bekend 
bij de politie of bekend via de media, steeg 
van bijna veertig in 1990 tot ruim duizend 
in 1994. Dit is het topje van de ijsberg, de 
ware omvang van fysiek geweld is niet be
kend. 
De aandacht die dit onderwerp krijgt is 
eenzijdig. Racistisch geweld wordt alleen 
serieus genomen als een direct verband 
kan worden aangetoond met (individuen 
uit) extreem-rechtse organisaties. Daar
naast beperken discussies zich meestal tot 
de vraag op welke wijze extreem-rechts 
bestreden kan worden. De slachtoffers 
blijven buiten beschouwing. Wat de impact 
is van racistisch geweld en aanwezigheid 
van extreem-rechts op de verschillende al
lochtone gemeenschappen in Nederland, is 
nauwelijks bekend. Dit is op zijn zachtst ge
zegd vreemd. De videobeelden van de 
gewelddadige aanhouding van Rodney King 
in Los Angeles, vervolgens de vrijspraak 
van de betrokken politieagenten, en de 
daaropvolgende rellen, hebben op 
indringende wijze laten zien waartoe het 
ontkennen of negeren van het slacht
offerschap van racistisch geweld kan lei
den. 
Racistische incidenten die de media halen 
zijn spectaculaire gevallen als brandstich
tingen en fysiek gewelddadigheden. Minder 

Demonstrotie m Keulen na aanslogen van extreem-rechts, foto: Rob Hwbers I H" 

spectaculaire vormen als pesterijen, 
bedreigingen, bekladdingen en kleine ver
nielingen komen nauwelijks aan de orde. 
De gevolgen hiervan hoeven niet minder 
erg te zijn. Wanneer het gaat om een lang
durig proces van dergelijke daden veran
dert het dagelijks leven van slachtoffers 
langzamerhand in angstige nachten en een 
"leven onder de tafel", zoals de Engelsman 
Keith Tompson dat beschrijft in zijn boek 
Under siege; Racia/ vio/ence in Britain today, 
uit 1988. 

BRIEVENBUS 
Een onderzoek door lntomart onder al

lochtonen liet zien dat in 1994 een kwart 
van de ondervraagde allochtonen zich 
enigszins en 40 procent zich ernstig be-

dreigd voelt door extreem-rechtse partij
en. Dit onderzoek is de enige concrete 
kennis voorhanden omtrent dit onder
werp. Toch is het mogelijk met behulp van 
buitenlandse studies de reacties te schet
sen van immigranten op racistisch geweld. 
We zullen hier enkele - ons inziens be
langrijke- reactievormen kort bespreken. 
Welke de overhand hebben of in de toe
komst zullen krijgen, is vooralsnog gis
werk. 
Slachtofferschap en gevoelens van onvei
ligheid kunnen leiden tot het mijden van si
tuaties waarin de angst voor racistisch ge
weld het meest concreet wordt. Potentië
le slachtoffers beperken zelf hun bewe
gingsvrijheid en hun deelname aan het 
openbare leven. Ze komen niet meer hun 
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huis uit, kinderen gaan alleen nog in groep
jes naar school, 's avonds gaan de lichten in 
de voorkamer uit, de ruit in de voordeur 
wordt vervangen door een plank, gordij
nen gaan dicht, de brievenbus wordt 's 
avonds afgeplakt, enzovoort. Deze reactie
vorm beperkt zich niet alleen tot individu
en, ook op groepsniveau is dergelijk gedrag 
terug te vinden. Mensen gaan meer bij et
nische groepsgenoten wonen en komen de 
'eigen' straat of wijk niet meer uit. 
Een geheel andere reactie is die van verzet 
of zelfs de tegenaanval. Een duidelijk voor
beeld speelde zich af in Duitsland in het be
gin van de jaren negentig, toen daar het ra
cistische geweld oplaaide en brandaan
slagen op Turken zelfs leidden tot doden. 
Turkse jongeren lieten weten iedere vol
gende aanval niet langer aan zich voorbij te 
laten gaan. Sommigen gingen zelfs verder, 
door uit te roepen dat iedere "extreem
rechts uitziend persoon" direct zou wor
den aangepakt, zelfs voordat deze zich 
eventueel gewelddadig zou kunnen uiten. 
Een dergelijke reactie van individuen of 
kleinere groepen kan overslaan naar de al
lochtone gemeenschap en leiden tot uit
barstingen in de vorm van rellen. Voor de 
onwetende toeschouwer staat zo'n uit
barsting dan niet in verhouding tot de di
recte aanleiding, een aanleiding die door de 
'slachtoffers' wordt opgevat als het zo
veelste voorbeeld van onrechtvaardige be
handeling. Van dergelijke incidenten zijn 
vele voorbeelden, denk aan de reeds 
geno-emde rellen na de arrestatie van Rod
ney King. Een ander voorbeeld zijn de rel-

len die in de Parijse voorstad Sartrouville 
uitbraken nadat een jonge migrant was 
neergeschoten door uitsmijters van een 
café. In mei 1991 waren er rellen in een an
dere Parijse voorstad, Mantes-la-Jolie, na
dat een jonge Marokkaan in hechtenis 
overleed. De officiële lezing luidde dat een 
hartaanval de doodsoorzaak was. Later 
bleek dat de jongen, een astma-patiënt, 
niet op tijd zijn medicijnen had gekregen: 
de politie weigerde zijn vader, die de me
dicijnen bij zich had, de toegang tot de cel. 
Ook Engeland kent zijn "spontane" rellen. 
Een bekend voorbeeld zijn de Brixton-rel
len uit 1981, die uitbraken naar aanleiding 
van een overdreven groot opgezette poli
tie-operatie, genaamd Swamp ('moeras'), 
die als doel had criminelen in de zwarte 
Londense wijk Brixton op te sporen en te 
arresteren. De aanwezige spanningen in 
deze wijk explodeerden daarop in een golf 
van geweld, die zich dat jaar uitspreidde 
over meerdere Engelse steden. 

WRANG 
De vraag is wat de bovengenoemde reacties 

voor gevolgen hebben op de inter-etnische 
relaties in een multi-etnische samenleving. 
Beide reactievormen stemmen tot som
berheid. Isolatie en terugtrekking kunnen 
in individuele gevallen leiden tot vereenza
ming of een vlucht in alcohol-, drugs- of an
dersoortige verslaving. Een vaker voorko
mend patroon is dat slachtoffers zichzelf 
diskwalificeren en psychische problemen 
krijgen. Op groepsniveau kan deze reactie
vorm leiden tot het uitsluitend omgaan 
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LEVEN ONDER DE TAFEL 
'Nasreen begon een dagboek bij te houden 
van de aanslagen op haar en haar familie. 
Voor een angstige maar ook opstandige 
meid was dat de enige manier om de 
gebeurtenissen te verwerken. Het dagboek 
beslaat nu zo'n tweehonderd pagina's. 
Hoewel vol met herhalingen geeft het een 
aangrijpend verslag van haar leven onder de 
tafel.' 

Uit: Keith Tompson, Under siege; Racial 
violence In Brltain today 

met mensen van de eigen etnische groep. 
Contacten met leden van andere bevol
kingsgroepen worden tot een minimum 
beperkt. 
Een wrang bijeffect van isolatie en terug
trekking is dat het vooroordelen kan be
vestigen: "Ze willen zich niet aanpassen. Ze 
klitten altijd samen". Soms wordt de 
schuldvraag zelfs omgedraaid. Zo werd een 
schietpartij op een Moluks verenigings
gebouw ooit gerechtvaardigd door het 
vermeende samengroepen van Molukse 
jongeren: "Natuurlijk leidt dat tot een te
genreactie van blanke jongeren". In Groot 
Brittannië erkent men inmiddels dat socia
le isolatie en terugtrekking in de eigen et
nische groep gevolg kunnen zijn van 
slachtofferschap van en onveiligheidsge
voelens met betrekking tot discriminatie 
en racisme. 
De tweede reactievorm, die van actief ver
zet, wordt zeer gevreesd. Groepen (po-
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tentiële) slachtoffers gaan voor eigen rech
ter spelen en trekken ten aanval tegen ra
cistische tegenstanders, maar ook tegen 
overheid en politie. Dergelijk verzet heeft 
in Duitsland en in Groot Brittannië er toe 
geleid dat racistisch geweld op de politie
ke agenda kwam te staan. De respec
tievelijke overheden gingen de gevoelens 
van bedreiging en onveiligheid serieuzer 
nemen en besteedden meer aandacht aan 
het slachtofferschap door racistisch ge
weld. Overigens zijn er ook voorbeelden 
waarin mensen die zich actiefverzetten te
gen geweld, zelf de eersten waren die wer
den opgepakt en aangepakt door de over
heid, in plaats van de werkelijke daders. 

GABBERS 
Het hier geschetste beeld geeft aan dat even

tuele gevolgen van racistisch geweld en ex
treem-rechtse uitingen tijdig onderkend 
moeten worden. Cruciaal is dat met name 
overheid en politie bereid zijn het racisti
sche element in gedragingen of uitingen te 
herkennen. De situatie bagatelliseren of 
onder het vloerkleed schuiven - "Het valt 
wel mee met dat racisme in Nederland", 
"Gelukkig haalt extreem rechts maar vijf 
procent" - moet worden vermeden. De 
recente discussie rondom het wel of niet 
door laten gaan van extreem-rechtse de
monstraties (Zwolle en Rotterdam) laat 
zien waar de schoen wringt. Deze discus
sie spitst zich vrijwel uitsluitend toe op de 
vrijheid van meningsuiting, vergadering, 
vereniging en demonstratie (voor ex
treem-rechts) en op technische kwesties 
als: hoe de openbare orde te handhaven? 
Eventuele angst- en onveiligheidsgevoelens 
worden onvoldoende herkend en relevant 
geacht. Het recht om gevrijwaard te blijven 
van racistische uitlatingen en discrimine
rend gedrag speelt in deze discussie, in ie
der geval bij de hoofdrolspelers, geen of 
slechts een marginale rol. 
Aandacht voor racisme is om verschillen
de redenen belangrijk. Burgers mogen hun 
vertrouwen in de weerbaarheid van de sa
menleving tegen extreem-rechts en racis
tisch geweld en in de beschermende rol 
van politie en justitie, niet verliezen. Bij het 
overgrote deel van de bevolking is dit ver
trouwen groot, maar als het wantrouwen 
toeneemt bij de (potentiële) slachtoffers 
van racistische geweld, ontstaat er een 
zorgwekkende situatie, waarbij de kans des 
te groter is dat zij zich isoleren van de rest 
van de samenleving of zich daar op een ge
geven moment - misschien schijnbaar 
overdreven hard - actief tegen gaan ver
zetten. De in slaap gesuste samenleving kan 
hierdoor plotseling worden verrast. De 
beschuldigende vinger is dan snel gericht 
op zij die reageren, zonder te kijken naar 
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achterliggende oorzaken. De genoemde 
voorbeelden uit Amerika, Engeland en 
Frankrijk zijn voldoende stof om lering uit 
te trekken. 
De jongere generatie immigranten is 
zelfbewuster dan hun ouders. Bekende 
vertegenwoordigers zijn onder meer Fati
ma Elaktik en de jongens van de Ajax-ka
be/. Zij zijn opgegroeid in Nederland, spre
ken de Nederlandse taal accentloos (of 
juist accentvol Amsterdams, Haags of Rot
terdams), weten meer dan hun ouders 
over hoe de Nederlandse samenleving in 
elkaar steekt en zijn beter opgeleid dan de 
generatie voor hen. Zij eisen een volwaar
dige plek op in de samenleving. Als zij geen 
baan kunnen vinden of een discotheek niet 
in mogen, dan leiden deze afwijzingen bij 
deze generatie niet tot een naar binnen ge
keerde reactie maar zullen zij zich richten 
op de werkelijke of veronderstelde oorza
ken van die afwijzingen. 
Gezien hun zelfbewustzijn als burger van 
deze samenleving is te verwachten dat de
ze jongere generatie explicieter zal reage
ren op extreem rechts en racistisch ge
weld dan hun ouders. Geweld in Bodegra
ven tussen Marokkaanse jongeren en gab
bers zijn daar een voorbeeld van. Marok
kaanse jongens sloegen een huis van een 
gabber kort en klein nadat een groepje gab
bers brand had gesticht in een moskee om
dat een blanke jongen door Marokkanen in 
elkaar zou zijn geslagen. 
Jongeren komen niet alleen op voor zich
zelf, maar ook voor de oudere generaties. 
Hun frustraties en woede zijn namelijk niet 
alleen gevoed door hun individuele 
dagelijkse ervaringen, maar ook door de 
waargenomen behandeling en afwijzing die 
eerdere generaties ten deel vielen en waar 
deze veelal passief en gelaten op reageer
den. 
Serieuze aandacht voor onveiligheidsge
voelens, veroorzaakt door extreem-rechts 
en racistisch geweld, is een principiële om
gangsvorm in een multiculturele samenle
ving. Kennis over en inzicht in deze gevoe
lens en de gevolgen daarvan, zijn voor
waarden voor een dergelijke aandacht. He
laas moeten wij constateren dat kennis 
noch inzicht voldoende aanwezig zijn in 
Nederland. T 

Rob Witte promoveerde op het /Jroe(schri(t 

RaCISt violence and the state ( 1996). R1ck 

Wolf( werkt als onderzoeker bij het 

Instituut voor Migrotlê en Etn1sche Studies 

(/MES-UvA) 
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Mijn vadèrs ·huis 

'In hethu!s mij()s vaders zrjn vele wonit1gen:' 
Toegegeven~ het staat er mooi in Bijbef. 
die uitspraak vao jezus.Vele woningen, vele 
adrtergronden en culturen en. dat alles vredig 
onderéén dak. M~r wat betekentdat in de 
praktijk? Hoe kunnen mensen van 
verschillende etnische groepen samen leven? 
Hoe ga je om met verschillen? Hoe overleef 
je alszwarte man in een witte wereld? 
Neem nou mijn vader. In Charlies huis was 
geen ruimte voor het maken van verschillen, 
laat staan het versterken er van. Kon ook 
moeUljk. Deze d'1epgelovige 'eerste generatie' 
Brits Cara:fbische immigrant had één 
lijfspreuk. die van de Drieeenheid De 
Cararbische variant wel te verstaan -"God, 
de Vaderen de Heilige Geest" veranderde biJ 
Charlie in "God, de Koningin en de BBC". 
Hij kon het ook zo goed uitleggen: dat God 
belangrijk was maar dat het toch zo moest 
zijn dat je je niet verschool achter 
goddelijkheid en je verantwoordelijkheid nam 
voor je eigen daden. Het waren de begin 
jaren zestig. Zijn Koningin stond voor gezag, 
respect en eerbied; zijn Britse Koninkrijk was 
toonaangevend in de wereld. En toch leerde 
hij ons, zijn kinderen, al dat het Westen 
slechts een onderdeel was van dat immense 
Rijk. Wij moesten trotse zelfbewuste 
kinderen worden. Niet afzetten tegen "wit" 
en tegelijkertijd bewust zijn van je eigen 
"zwart-zijn". 
De BBC was zijn grote steun en toeverlaat 
Uren kon hij luisteren naar de radio. Kenn1s 
geeft macht, bevordert het kritisch denken. 
Dus werden wij van jongs af aan 
geconfronteerd met het gegeven dat in 
cricket de knechten de meesters versloegen. 
Zelfs op de heilige grond van Lords, in het 
centrum van de wereld, gaven de jongens uit 
de kolonie les aan hun vroegere meesters. 
Mijn vaders huis zat niet vol met heilige 
huisjes en alomvattende ideologieën. Het gaf 
slechts het fundament voor het ontwikkelen 
van een kosmopolitische cultuur. 

Joe Simmons 

Beleidsvoorlichter bij de 

gemeente Amsterdam 



INTERCULTUREEL ONDERWIJS 

Lessen in 

Intercultureel onderwijs is wat anders 

dan extra aandacht voor Turkse en 

Marokkaanse leerlingen. Het is ook meer 

dan een pakketje kennis over "andere 

cu I turen". I ntercu ltu reel onderwijs moet 

scholieren leren culturele verschillen te 

respecteren en waarderen. Ze moet 

vorm geven aan minimale gezamenlijke 

overeenstemming bij een maximale 

diversiteit, aldus Yvonne Leeman. Dat 

kan niet los van de omgeving: als ouders 

en beleidsmakers niet meewerken wordt 

VERSCHEID EN H EI D hetnooitwat 

Yvonne Leeman 

Beleidmakers hebben scholen de gewichti
ge taak meegegeven de jeugd middels in
tercultureel onderwijs voor te bereiden op 
de multiculturele samenleving. Daarbij gaat 
het dan om het bevorderen van kennis en 
inzicht in de multi-culturele samenleving, 
het bestrijden van etnische vooroordelen 
en het tegengaan van racistisch gedrag. Me
de door stimulatie van de overheid is er in
middels veel intercultureel lesmateriaal 
voorhanden. Het biedt informatie over et
nische culturen, over migratie en over het 
vestigingsproces in Nederland. In de eind
termen van alle relevante vakken van het 
basis- en voortgezet onderwijs zijn inter
culturele inhouden opgenomen. In die zin 
kan het niet anders of elke school doet aan 

intercultureel onderwijs. Het gekke is dat, 
als je ernaar vraagt, vrijwel geen enkele 
school zich als intercultureel profileert. En 
als er een school is die dat wel doet, is dat 
bijna altijd een etnisch heterogene school. 
Het onderwijs heeft er dus een opdracht 
bij. Nou krijgt het onderwijs wel vaker een 

opdracht om de jeugd, die immers de toe
komst heeft, zodanig te vormen dat een 
ideaal werkelijkheid kan worden. Denk aan 
milieu- en aan ontwikkelingseducatie. Maar 
als de hoop op de toekomst is gevestigd, 
gaat het kennelijk niet goed met het multi
etnisch samenleven van vandaag. Die con-

statering roept onmiddellijk de vraag op 
hoe we de jeugd vanuit onze kennis van 
vandaag, wijsheid voor de toekomst mee 
kunnen geven. 

In ieder geval niet alleen met een pakketje 
kennis en inzicht. Zo'n cognitief pakket 
spreekt kinderen slechts beperkt aan en 
het veroudert snel. Intercultureel onder
wijs bestaat idealiter uit het, in combinatie 
met kennis en inzicht, ontwikkelen van een 
onderzoekende en reflectieve houding. 
Een houding die zich kenmerkt door open
heid en zorg voor culturele diversiteit. 
Omdat onderwijs niet alleen voorbereidt 
op multicultureel samenleven, maar er te
gelijkertijd ook uitdrukking aan geeft, is 
niet alleen de onderwijsinhoud in het ge
ding. Het schoolklimaat, de interactie tus
sen leerkracht en leerlingen en tussen leer
lingen onderling, kortom de hele inrichting 
van de school is van intercultureel belang. 
Het onderwijs zou iedereen de gelegen
heid moeten bieden tot inter-etnische ont
moeting en samenwerking. 
Siem is een kind van twee Nederlandstali
ge ouders, die opgroeit in de Amsterdam
se Pijp. Hij kwam op een dag met een op
merkelijke vraag. 'Waarom spreek ik geen 
andere taal? Al mijn vrienden en klasgeno
ten spreken een tweede taal. Tom spreekt 
ook Turks, Louis Frans; Sharon Engels; 
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Brahim Marokkaans en Satsuki Japans. En 
ik praat alleen maar Nederlands.' Tweeta
ligheid lijkt in de Amsterdamse Pijp de 
norm. Siem hoeft voor een positieve hou

ding betreffende meertaligheid geen ge
plande interculturele lessen te volgen. Die 
lessen liggen in zijn omgeving voor het op
rapen. Wanneer een school in een minder 

multiculturele omgeving staat, of wanneer 
in de omgeving van de school etnische di
versiteit minder gewaardeerd wordt, of 
wanneer de school minder van kleur is ver

schoten wat betreft leerlingen en mede
werkers, dan is het minder gemakkelijk 
"oog en zorg voor diversiteit" zomaar op 
te pikken. In die situatie zullen scholen 
meer moeite moeten doen om leerlingen 
kennis over en inspirerende ervaringen 
met multi-etnisch samenleven te bieden. 
De kans van slagen van de opdracht aan de 
school hangt dus nauw samen met de in
richting van de pluriforme omgeving. 

BOEMERANG 
De maatschappelijke omgeving zorgt voor 

grenzen aan de macht en de autonomie van 
de school. Piet van Dijk, leerkracht van het 
Amsterdamse Mondriaanlyceum, be
schrijft dat in het vorig jaar verschenen 
boek Praktijken uit het Studiehuis. Hij komt 
met een eigenaardige paradox. Een school 
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die bewust kiest voor een interculturele 
inrichting van het onderwijs wordt volgens 
hem vaak "beloond" met het vertrek van 
nagenoeg alle Nederlandse leerlingen. Dat 
overkwam zijn school. Het Mondriaanly
ceum is een zogenaamde warte school. In 
nog geen tien jaar tijd is het aantal Neder
landse leerlingen geslonken van meer dan 
90 tot minder dan 5 procent. De leerlin
genpopulatie is daarmee geen afspiegeling 

foto: M1chJe! Wunbergh I HH 

van de omgeving van de school. De wijk 
waarin het Mondriaancollege staat, is voor 
40 procent al]ochtoon. De school koos 
voor een nadruk op kwalitatief goed on
derwijs in combinatie met een gerichte 
taalaanpak, onderwijs in eigen taal en cul
tuur, ruime aandacht voor culturele diver
siteit en - daartoe geïnspireerd door een 
humanistische vormingstraditie- voor een 
nadruk op algemene vorming in brede zin. 
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Met de schoolresultaten is niets mis, maar 
het Mondriaancollege kwam bekend te 
staan als "school-die-het-goed-met-al
lochtone-leerlingen-voor-heeft". Gevolg: 
zowel allochtone als autochtone leerlingen 
met een havo- of vwo-advies kiezen voor 
een andere school. 
Reden voor Piet van Dijk om de vrijheid 
van schoolkeuze ter discussie te stellen en 
vraagtekens te zetten bij de recente ten
dens in het voortgezet onderwijs om zich 
in de slag om de (autochtone) leerling 
steeds meer te profileren op de (meestal 
mono-)culturele en pedagogische identi
teit van de school. Als onderwijskwaliteit 
gelijk gaat staan met "ontmenging", hoe 
moet dat dan met de multiculturele sa
menleving?, vraagt Van Dijk zich af. 
Zie hier: De opdracht aan de school vliegt 
als een boemerang terug naar beleidma
kers. Er hangt een briefje aan: 'Bedankt 
voor uw opdracht. Onze vraag: de inrich
ting van de pluriforme samenleving, hoe 
staat het daarmee?' 

GRAPPEN 
Genoeg over de omgeving - wat wordt er 

van de school verwacht? Kerndoelen van 
het onderwijs, in relatie tot etnische di
versiteit, zijn het bevorderen van goede 
schoolprestaties van alle leerlingen en de 
sociale vorming van leerlingen gericht op 
multi-etnisch samenleven. Deze doelen 
verwijzen naar de integratie taak van de 
school. De school wordt, idealiter, geacht 
een minimale gemeenschappelijke basis 
van kennis, waarden en houdingen te be
vorderen, die mensen kan binden en ge
meenschappelijk handelen mogelijk maakt. 
Tegelijkertijd wordt van de school ver
wacht individuele en culturele verschillen 
te respecteren en voor iedereen een veilig 
en herkenbaar schoolklimaat te creëren. 
Twee missies die moeilijk met elkaar te 
combineren zijn. 
Vooral de bindende taak van de school 
komt in de verdrukking, omdat het denken 
in etnische tweedelingen, zoals Nederlan
der/buitenlander, dominant is. Deze twee
delingen zijn doorgaans gekoppeld aan 
waardengeladen onderscheidingen, zoals 
modern versus traditioneel. 
Scholen gebruiken intercultureel onder
wijs als paraplubegrip voor activiteiten die, 
om het populair te zeggen, "goed zijn voor 
allochtonen". Daaronder vallen activitei
ten die samenhangen met het bevorderen 
van de schoolprestaties van allochtone 
leerlingen en activiteiten die gericht zijn op 
de voorbereiding van alle leerlingen op de 
multiculturele samenleving. De belangstel
ling van scholen is selectief. Scholen met 
veel allochtone leerlingen en met een ster
ke band met onderwijsvoorrangsactivitei-



Met de resultaten is niets mis, maar de het lyceum 
ten hebben vaker intercultureel onderwijs 
in hun pakket. Intercultureel onderwijs lijkt 
meer te worden gezien als iets extra's ten 
behoeve van leerlingen uit etnische min
derheden dan als een vernieuwing voor al
le leerlingen. Hoofdaccent ligt op het be
vorderen van goede leerprestaties. De 
aandacht is meer gericht op een evenredi
ge in-, door- en uitstroom van allochtone 
leerlingen, dan op de met de multi-etnische 
samenleving verbonden vormingsdoelen. 
Dat het primaat ligt bij de leerprestaties 
van allochtonen, spoort met het algemene 
klimaat in het minderhedendebat, waar de 
nadruk op integratie via betaalde arbeid de 
aandacht voor culturele vraagstukken doet 
verbleken. 
Op scholen krijgt de ontwikkeling van een 
taalbeleid dus vaak voorrang boven de ont
wikkeling van een cultuurbeleid. Meer leer
krachten zouden voor taalbeleid te vinden 
zijn. Meer kant en klare modellen en meer 
concreet lesmateriaal zouden voorhanden 
zijn en er zou een grotere consensus be
staan over de gewenste aanpak in taal- dan 
in cultuurbeleid. Aandacht voor vormge
ving van culturele diversiteit zou vaak op 
brede weerstand stuiten, waardoor het op 
de meeste scholen op een laag pitje is ko
men te staan. Veelal is er simpelweg gebrek 
aan belangstelling voor vraagstukken van 
intercultureel samenleven. Zoals een leer
kracht het verwoordde: 'Eerlijk gezegd, 
het leeft niet voor mij en ik heb er ook 
geen belang bij.' 
Op etnisch heterogene scholen is het voor 
leerkrachten veel moeilijker zich een der
gelijk standpunt te veroorloven; daar staat 
etnische verscheidenheid welhaast vanzelf 
op de agenda. Als nog maar een enkeling 
lacht om de grappen die het vroeger goed 
deden, dan zal de leerkracht vroeg of laat 
moeten gaan nadenken over de herken
baarheid van het onderwijsaanbod voor al
le leerlingen. Als sommige onderwerpen 
verhitte discussie of demonstratief stilzwij
gen oproepen, wordt het tijd na te denken 
over de mate waarin het onderwijs recht 
doet aan meerdere perspectieven op de 
werkelijkheid. Interculturele kwesties 
dringen zich op. Er oog voor willen heb
ben, is een andere zaak. 

REKENWONDERS 
Vraag leerkrachten en leerlingen op een et

nisch heterogene school voor voortgezet 
onderwijs naar het voorkomen van taal- en 
culturele misverstanden. Het antwoord 
van de leerkracht zal ongeveer luiden: 'Bij 
vragen van leerlingen begrijp ik vaak niet 
waar de onduidelijkheid zit.' En de allocht
one leerling: 'Op mijn vraag om uitleg, her
haalt de leraar zijn verhaal vaak met de
zelfde woorden. Woorden waar Neder-

kwam bekend te staan als "school-die-het
goed-met-allochtone-leerlingen-voor-heeft". 
Gevolg: zowel allochtone als autochtone 
leerlingen kiezen voor een andere school. 

landse leerlingen gelijk al een beeld bij heb
ben, maar ik niet. Na de herhaalde uitleg 
snap ik het nog steeds niet.' In het ritme 
van het doorsnee schoolleven is er nau
welijks tijd voor een tête-à-tête van de do
cent en de leerling. De leerling spoedt zich 
naar een volgend uur, dat mogelijk nieuwe 
onduidelijkheden oproept. De docent 
krijgt een nieuwe klas voor zijn neus. 
Allochtone leerlingen voelen zich vaak op
gesloten in de nadruk op cultuurverschil
len. In een mavo-klas, tijdens een lessense
rie over de multiculturele samenleving 
vraagt een leerkracht: 'Vertel eens waar 
zijn Turken trots op/ En waarop Chine
zen/' Sommige leerlingen houden demon
stratief hun mond. Anderen doen actief 
mee met het klassengesprek. Het door de 
leerkracht goedgekeurde antwoord: 'Chi
nezen zijn rekenwonders'. De jongen van 
Chinese afkomst staart naar de grond. 'Ne
derlanders', zo stelt de leerkracht, 'zijn 
goed in fietsen, tegen de wind, op een dijk'. 
Dit is de afsluiting van een les over de be
grippen volk en nationaliteit. De leerlingen 
kregen tijdens deze les de gelegenheid om 
in groepjes over deze begrippen met elkaar 
te discussiren. Een Turks meisje wilde geen 
uitspraak doen over de Turken. Haar ar
gumentatie: 'Ik ben in Nederland geboren 
en opgegroeid.' In de afsluiting van deze les 
is er geen ruimte voor haar perspectief. 
Het nader invullen van onderwijs dat recht 
doet aan meerdere perspectieven op de 
werkelijkheid, stelt nieuwe eisen aan de 
professionaliteit van de leerkracht. Ont
wikkeling daarvan is geboden. 
Een ander punt van zorg waar leerkrach
ten vaak mee komen, zijn conflicten tussen 
Nederlandse en allochtone leerlingen: Ma
rokkaanse en Nederlandse meisjes willen 
alleen met elkaar een werkstuk maken; de 
allochtone leerling komt niet aan bod in 
een etnisch gemengd groepje; op de speel
plaats is sprake van groepsvorming langs 
etnische lijnen en een conflict kan snel ver
harden in een beschuldiging van discrimi
natie. Het is echter nog maar de vraag of 
groepsvorming langs etnische lijnen zo 
ernstig is. Het hangt van de situatie af. Dat 
zou een gespreksonderwerp moeten zijn 
bij het vormgeven van het schoolklimaat 
van een interculturele school. Allochtone 
ouders zeggen te leven tussen hoop op 
goede leerprestaties van hun kinderen en 

twijfel over de opvoeding op school. Op
voedingsidealen verschillen tussen (en ook 
binnen) etnische groepen. Ouders vrezen 
voor ondermijning van hun opvoeding op 
school en maken zich zorgen over de per
soonlijke warmte, aandacht en respect 
voor hun kind op school. De vertrou
wensrelatie met de leerkracht hoeft niet 
vanzelfsprekend te zijn en het schort vaak 
aan een goede informatievoorziening. Ook 
leerkrachten hebben problemen met het 
contact tussen school en allochtone ou
ders. De problemen van leerkrachten zijn 
anders of zij leggen andere accenten dan de 
allochtone ouders. Voldoende aanleiding 
om in een interculturele school in onder
linge samenspraak naar een beter model 
voor school-oudercontact te zoeken. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden om te la
ten zien dat intercultureel onderwijs nauw 
verbonden is met processen van intercul
turele communicatie, waarin identiteit en 
beeldvorming een belangrijke rol spelen. 
Niet alleen de onderwijsinhoud is in het ge
ding, maar het onderwijs als culturele prak
tijk. Het is veel te beperkt, zoals beleidma
kers doen, om over intercultureel onder
wijs te denken in termen van een pakket 
kennis en inzichten voor de toekomst. Het 
past weliswaar goed in de hedendaagse 
productgerichte denktrant die meetbare 
resultaten hoog in het vaandel heeft staan, 
maar grote kans dat het geheel strandt in 
oppervlakkigheid. 
Het perspectief voor intercultureel onder
wijs ligt in het in samenspraak met leer
krachten, leerlingen en ouders ontwikke
len van een nieuwe inrichting van de 
school, waarin ruimte is voor meerdere 
perspectieven op de werkelijkheid. Het 
gaat om de ontwikkeling van nieuwe cultu
rele praktijken waarin een antwoord 
wordt gezocht op de vraag hoe vorm te ge
ven aan minimale overeenstemming en 
maximale diversiteit. Dat dat proces on
losmakelijk verbonden is met de inrichting 
van de pluriforme omgeving van de school, 
moge duidelijk zijn. T 

Yvonne Leeman is uwvers1tair docent ofJ de 

(oculte1t Pedogog1sche en Onderwijskundige 

Wetenschoppen van de Umversiteit van 

Amsterdam 
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WB -berichten 
PUBLICATIES 

Groen ondernemen: werken 
aan milieu-innovatie in bedrij
ven 
Redactie: Paul Basset en jan Kastje 

fl. 20,- (boek, 1997, 120 pag.) 

Nieuwe werkgelegenheid: een 
inventarisatie van positieve 
werkgelegenheidseffecten bij 
een effectief milieubeleid 
Gerrit de Wit 

Studie in opdracht van Groen
Links uitgevoerd door het Cen
trum voor energiebesparing en 
schone technologie 
A. 10,- (boek, 1996, 32 pag.) 

Wie het milieu spaart, be
spaart: hoe groene modernise
ring en sociale politiek samen
gaan 
Jacques van Nederpelt, Wieger van 

den Bos en Paul Basset 

A. 15,- (boek, 1996, 64 pag.) 

Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collectief 
stelsel van bovenminimale uit
keringen 
Redactie: Henk Krijnen 

fl. 29,50 (boek, 1995, 272 pag.) 

Landbouwen aan de toekomst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 

Leeuwen en Tim Verhoef 

fl. 22,50 (boek 1994, 128 pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, Leo 

Jansen en Henk Tieleman 

fl. 15,- (boek, 1994, 60 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal bui
tenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 

Pinto Scholtbach 

fl. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

KERNGEGEVENS 

nieuw adres: OudeGracht 312, Post! 
telefoon: 030 2399900, fax: 030 2300342 
wetenschappelijke raad voor C 
Berg, Roelof Bleker, Harry Borghouts, Ria 1 

Dekker, jan Willem Duyvendak, Hans Fed, 

Kielstra, Titia van Leeuwen, felle van der J1 

zing, Frans Pennings, Willem Riedijk, Wou 

Steenbergen en Marinus Verhagen 

bestuur: ]eroen Saris (voorzitter), Tine, 

Hans Schraven (penningmeester), Willibn 

]os van der Lans (publiciteit) en Els Veenis 

medewerkers: Paul Basset- Ondcrs 
lijk bureau- Projectleider 'Werkgelegenh 
jeedeider verkiezingsprogramma; Gerrit I 

schappelijke Raad voor GroenLinks- Co 
migratie /asielbeleid'- Projectleider 'Mul 
der Meer- Hoofd- en eindredactie de Hei 

projectmedewerkers: Chrit Kess< 

je en Wiegervan den Bos (werkgelegenhei< 
multiculrurele samenleving). 

WETENSCHAPPELIJK BUl 
Postbus 8008- 3503 RA Urr 

Waar moet het heen met het 

minderhedenbeleid? 

Het Paarse kabinet is bezig met een herziening van het 
minderhedenbeleid. Op de traditionele terreinen onderwijs, 
arbeidsmarkt, huisvesting en welzijn wordt het beleid 
voortgezet. Nieuw is de nadruk op organisatie in eigen kring, 
religie als inregratiefactor, meer werkgelegenheid via 
zelfstandig ondernemerschap en meer 'zorg op maat' voor de 
oudere migranten. In de uitvoering is aan gemeenten en 
zelforganisaties de hoofdrol toebedacht. Tijdens her 
symposium worden de mogelijkheden voor een succesvol 
integratiebeleid verkend. 

De nieuwe koers: einde van het landelijk beleid? 
Mr H.K Fernandes Mendes, van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken/Directie Coördinatie Integratiebeleid 
Minderheden, over de accentverschuiving in her beleid en de 
kansen op succes. 

Allochtoon ondernemerschap: dè route naar 
maatschappelijke participatie? 

August Choenni, arbeids- en organisatiepsycholoog, 
over de betekenis van zelfstandig ondernemerschap voor de 
verschillende migrantengroepen. 
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BRAlt YAII OJIH 

In welke bwtenlondse swd zou Je het liefste 
Willen wonen? 

New York, of desnoods Gent. 

Aan welke politicus heb je een grote hekel? 
Er wil mij niemand te binnen schieten. Ze 

zijn allemaal te kleurloos denk ik, of te 

doorzichtig in hun gewichtige maniertjes. 
Wum _w;loo(je niet meer 1n? 

In folders en pamfletten die me precies 
vertellen wat ik ergens van moet vinden. 

Welke elioom karnt steeds terug? 
Dat ik ooit nog eens dat prachtige verhaal 

zal schrijven dat iedereen kippenvel 

bezorgt. 

Gee(je wel eens aan bedelende junks7 

Soms, in een opwelling. 

WcJt doe Je meestol op zondog~n~ddog? 
Poffertjes eten in Kijkduin of slenteren 

door het Vondelpark en daarna, meestal 

tevergeefs, proberen nog een of andere 

deadline voor maandagochtend te halen. 

AJox of Feuenoord7 

Ajax 

Wie zun Je fovonete filmacteur en -octnce? 
Heb ik niet. Of het zouden al die prachtige 
Francaises moeten zijn die al decennia lang 
opduiken in min of meer romantische 

films en waarvan ik de namen nooit 

onthoud. Oh ja, en Dustin Hofman 
natuurlijk in "All the Presidents Men"- de 

laatste tijd weer regelmatig op tv. 

L1e.;;; Je wel eens7 

Nee, nu bijvoorbeeld. 

Wot doet GroenLmks verkeerd? 
GroenLinks is te vaak boos of verdrietig. 

Wot 1s het duurste kledingstuk dot Je oo1t hebt 
aangeschaft? 

Een pak van 350 gulden dat ik nog nooit 
heb aangehad. 

Noor welke soap kijk je? 
GTST, meestal de laatste tien minuten, 

met mijn dochter, na het Journaal. 
Wot rs het laatste boek dat Je hebt gelezen? 

Het Bureau deel I, Meneer Beerta, van J.J. 
Voskuil, dat tot mijn verrassing heel erg 

om te lachen is. 
Doe ;e aan sport? 

Ja, ik klaverjas met vrienden en 

vriendinnen, en soms ook risk, en ik gooi 

stoeprand met mijn zoon van zes. 
Hoe1. c:el zetels gaat GroenLmks halen? 

Drie minder dan in de peilingen en drie 

meer dan nu. 

Kon1r 'lel basisinkomen in het 
verklt0 Zingsprogrommo? 

Daar wil ik mijn best voor doen. 

-

foto: Ruud Gort 

Bram van Ojik (42) was in de 
jaren tachtig voorzitter van de 

PPR en in 199J-1994 één jaar 
Kamerlid voor GroenLinks. Hij 

is nog steeds voorzitter van 
Vereniging Milieudefensie en 

verdient zijn brood als 
publicist en adviseur op het 

terrein van Noord-Zuid 
relaties. Sinds begin dit jaar is 

Van Ojik voorzitter van de 
commissie die het 

verkiezingsprogramma voor 
GroenLinks schrijft en hij wordt 

de campagneleider voor de 
Kamerverkiezingen van I 998. 
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Zou je staotssecretans vluchtelingenbeleid 
Willen worden? 

Alleen als het helemaal anders zou mogen. 

Zou je een illegaal trouwen om hem of hoor 
aan een verblijfsvergunning te helpen? 

Alleen als het een hele leuke illegaal is. 

Hoe vaak per )OOr vlieg Je? 
Een of twee keer. Te weinig om mijn 
nieuwsgierigheid te bevredigen. Te veel 

om binnen de grenzen van mijn 
"milieugebruiksruimte" te blijven. 

Mag Je van Je zelf langer dan vijf minuten 
douchen? 

Zo'n ecofreak ben ik nou ook weer niet. 

Hoewel. .. het wordt steeds erger. 

Wat zou met mogen? 
De import van nog meer auto's in 

Nederland. En: mensen met zaktelefoons 

in restaurants. 

Heb Je een donorcodicil! 
Nee, maar ik ben ook nog lang niet dood. 

Moet Nederland zo snel mogeluk wt de NAVO? 
Nee. 

Naar welke muz1ek luister je het liefst? 
Op dit moment naar de Britse pop-klonen 
van the Beatles en the Stones: Blur, Oasis 
en dergelijk. En naar de oude meesters 

zelf natuurlijk en naar Boudewijn de 

Groot. 
Zou jij de felten verdraaien als Je daardoor meer 
geld w1st te werven voor een goed doel? 

Feiten ontlenen hun effect altijd aan de 

manier waarop ze worden weergegeven. 

Daar mag je best gebruik van maken. 

Wat was de grootste misser van Veren1ging 
Milieudefensie? 

We moeten niet nog eens een actie 
plannen die, zoals het Ballonnen protest, 

vanwege de veiligheid alleen uitgevoerd 

kan worden als degene tegen wie de actie 

gericht is mee wil werken. 
Onthaosten, is dat wat voor JOu? 

Alleen in theorie. 

Wat is het verschil tussen de PPR en 
GroenLinks? 

In de PPR namen we het leven wat 

luchtiger op. Dat beviel me wel. 

Welke buitenlandse kranten lees je? 
Ik heb aan de Nederlandse kranten al 

meer dan genoeg. 
W1e wordt de eerste zwarte minister van 
Nederland? 

Gerda Havertong-als de Sesamstraat

generatie stemrecht krijgt. 

n 

1n 
111 
• I 



Wilt u kritisch met uw geld omgaan en wilt u weten hoe uw 

kapitaal wordt beheerd? Dan kunt u goed terecht bij het 

Andere Beleggingsfonds (ABF). Het ABF biedt beleggers, die 

een goed rendement niet ondergeschikt willen maken aan 

hun eigen normen, de mogelijkheid te participeren in een 

mei '91 mei '92 mei '93 mei '94 mei '95 mei '96 

Performance inclusief herbelegd dividend. 

( odve1 tent1es) 

zorgvuldig gescreende effectenportefeuille. 

mei '97 

Het ABF hanteert kritische maatstaven bij het beleggen van 

uw geld. Daarbij wordt gekeken naar het sociale beleid en 

het milieubeleid van een onderneming en naar hun aanwezig

heid in landen waar mensenrechten worden geschonden. 

De koers van het aandeel ABF vertoont geen grote 

schommelingen. Het fonds spreidt de risico's en 

beperkt zich in zijn beleggingen tot aandelen, obliga

ties en onderhandse leningen. 

Het Andere Beleggingsfonds houdt u op de hoogte. Het 

ABF verstrekt een resultatenoverzicht en een volledige 

balans. En u krijgt elke drie maanden informatie over 

de ontwikkelingen in de effectenmarkt. 

Meer informatie? Bel of schrijf naar: 
Het Andere Beleggingsfonds NV, 

Postbus 17.654, 

1 001 JN Amsterdam. 

Telefoon: (020) 625 22 21 

Fax: (020) 625 56 86 

Voor hetzelfde geld belegt u anders. abf 

S4 

Eerlijk advies op het gebied 
van sparen, beleggen, 

pensioen en hypotheek. 

Desgewenst maken wij een compleet financieel plan 
-ook van uw fiscale situatie-, van nu tot na uw pensioen. 

Dat geeft u de vrijheid om keuzen te maken! 

Een Groen Pensioen ... 
Dat betekent dat wij alle mogelijkheden kennen om 

uw geld verantwoord en milieuvriendelijk te beheren. 
Wij werken met zowel "groene" als "gewone" 

beleggings- en verzekeringsprodukten en geven 
daarover onafhankelijk advies. 

Onze uitgebreide brochure met achtergrondinformatie en 
voorbeelden sturen wij u graag toe. 

Ons telefoonnummer is 020-622 99 06. 

DE EENHOORN 
BEDRIJFS- EN PENSIOENADVIESBUREAU 

SARPHATIKADE 7 • 1017 WV AMSTERDAM 

~e ~ppelbloesem ?ers 

DTP-services & filmuitdraai 

kwaliteitsdrukwerk 

grafische afwerking 

Van Diemenstraat 410- 1013 CR Amsterdam 
telefoon ( ozo) 6z 5 88 59 - fax ; , 

Soera is een 
onafhankelijk 
opinieblad met 
artikelen over 
politiek. 
economie, 
geschiedenis 
en cultuur 
van het 
Midden-Oosten 
en Noord-Afrika 

DAP@XS4all.nl 
------------ - -----

Kies een gratis boek bij 
abonnement voor 2 jaar 

(f60.·): 

- Ali Baba en de veertig rovers; vert. Richard van 
Leeuwen 

- Verzwegen wreedheid; Kanan Makiya 
- Vasten en Feesten in Marokko; Marjo Buitelaar 
- lstanbul en de wereld van het Ottomaanse 

Rijk; Bernard Lewis 
- Voorbij Poitiers; Arabische invloeden op 

Middeleeuws Europa; 
W. Montgomery Watt 

Een abonnement voor 1 jaar kost .f 31:),. 
Een proefexemplaar kost f 6.· 

Soera, postbus 16929. I 00 I RK Amsterdam 
Tel. 020 - 638 81 18 of 663 6354 

. -------------------
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(advertenties) 

Uitgeverij ~()er- Gespecialiseerd in Nederlands
talige boeken over de islam 

Chopinlaan 24 

2625 WO Delft 

tel: 015-2618188, fax: 015-2578247 

Voor deze speciale gelegenheid willen wij het volgende boek presenteren: 

Islam de natuurlijke weg 
200 p. A4 formaat, f25,-

Uit de realiteit en de media blijkt de islamitische wereld overeen te komen met geweld, armoede, onderontwikkeling, 
achterstand en onbeschaafdheid. Dit is de realiteit van vandaag de dag. Er zijn ook andere tijden geweest waarin de 

islamitische wereld de bron van beschaving voor de hele, toenmalig bekende, wereld was. Ideaal en realiteit blijken te

genwoordig dus ver uit elkaar te liggen. 
In dit boek probeert de auteur, hoogleraar in het humanisme, alle misvattingen recht te zetten en de ware islamitische 

opvattingen te presenteren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld: 

Het islamitische wereldbeeld, 

Sociaalleefklimaat op kleine en grote schaal, 

Wereldvraagstukken. 

Ook andere titels verkrijgbaar. 

Voor informatie en bestellingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met Mw Jansen. 

Quetzal 
Boel~encentrum 
Reestraat 24, 1016 DN Amsterdam 
Tel/fax (0)20- 6201574 

A . 
. 

. 

• Spaanse- en Portugeestalige boeken 

• Literatuur, kinderboeken, studieboeken, 

tijdschriften, muziek e.a. 

Boeken kunnen telefoniseh worden hestdd. 

Maandelijkse culturele agenda vol activiteiten op 
Spaanstalig gebied die in Nederland georganiseerd worden. 

JAARABONNEMENT f 22,50 DONATEUR f 35,· 

Postbanknr. 1920150 t.n.v. Redoble, 

Ie Arjehsrraar 94hs, 1094 KR Amsterdam 

Voor proefnummer: tel. 020-6630228, fax 020-4630343 

\~IS I I R ll \\I Amsterdam Sur is een tweetalig 

S U R (Spaans-Nederlands) cultureel 
tijdschrift. Amsterdam Sur richt zich 

""''BTACUCTURAL*cULTURE"-""•..,.,. met zijn artikelen over literatuur, 
kunst, filosofie en wetenschap op mensen die geïnteresseerd 
zijn in de achtergronden van denkbeelden van de moderne tijd. 
Daarbij willen wij steeds ruimte blijven creëren voor dialoog 
tussen de verschillende nationaliteiten. Voor deze doeleinden is 
uw financiële steun van essentieel belang. 

Jaarabonnement 1 25 Donateur v.a. 1 50 

Ik maak dit bedrag over op girorekening 1042714 
t.n.v. Stichting Amsterdam Suf, 

Bloemstraat 194, 1016 LK Amsterdam. 
Bel voor inlichtingen tel.: 020-6813879. 

I{ st & cultuur 
bouwt bruggen. 

Steun het Hivos Cultuur Fonds. 
Giro 1969 Den Haag. 

f-!zvas M E N S E N H E L P E N M E N S T E Z I] N . 
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MC 
Multicultureel staat voor sommigen gelijk met politiek correct in 
het kwadraat. Contrast moet daar niet veel van hebben. Noch 
van pc anti-multiculturalisme, noch van een dogmatische pró
houding. Het weekblad over de multiculturele samenleving
een uitgave van FORUM, Instituut voor Multiculturele 
Ontwikkeling- laat de positieve en de negatieve kanten van die 
samenleving in zijn volle breedte zien.Volop aandacht dus voor 
centrale onderwerpen als onderwijs, arbeidsmarkt, integratie en 
emancipatie. 
Maar politiek en beleid is niet alles. In rubrieken als De multicul
turele samenleving van ... komt de menselijke factor ruimschoots 
aan bod.Verder bevat Contrast recensies van culturele voorstel
lingen en manifestaties, boekbesprekingen, literaire columns van 
bijvoorbeeld Felix de Rooy, Hafid Bouazza, Mercita Coronel of 
Mali ka al Houbach en essays van bijvoorbeeld Ruben 
Gowricharn. 

Contrast is toegankelijk en bondig. Tegelijkertijd kenmerkt het 
blad zich door een veelzijdige journalistieke aanpakAllochtone 
en autochtone journalisten, deskundigen en opinionmakers staan 
garant voor wekelijkse actualiteit, diepgaande analyses, opinies 
en achtergrondverhalen. 

Kortom, Contrast is een onmisbaar blad voor iedereen met een 
open oog voor ontwikkelingen in de multiculturele samenleving. 

Kennismaken? 
Bent u geïnteresseerd in Contrast, dan kunt u nader kennis 
maken .Vraag een gratis proefexemplaar aan- (030- 29 74 211) 
-of stuur een kopie van de bon op. 

Pim Fortuyn - een 
intellectuele Rasoen 
NodoclondhJdlaon' .. ndoorgoochot•n.omoroelmdmdua!lomo',eneen 

·,..m.,.llging••••""""levong.verl>•nd•n' H«l•ndwucd<••l•ldduoc'oon 

ln<Onueu•epohtoekekanedlehe<landon .. niJ•.,•nwu•ggceephoud•'on 

dceogt .. nl>lom<>o"nf!onond"'"•••nHooftNode•landnatooon•<w••••uwen 

Contrast 100 

Op1..,J><en>he<199~kwomh•.tee .. tenumn>er 
•anCont.-a">~•ndepenen.Moth•<•e•do 

numm« """do vl~•de )oa.-~•ng I• bot 
hondot'd,.enumm~rl><>...,lkt. 

Al•woeklllodo...,rdomullleulturolotnmenlovmf 
h...,ftCon".ondeolgeloponjoreneenelpnplek 

pYonden<>pdebbdenmorlrt 

Torgelegonholdvonhothoo>del'dotenumme• 

•<utopdepag•n•'•IOenlloeno••rzi<h<><•n 
d"huldig<>,multlculnoreleblarlenm•rl<t. 

Neem een abonnement 

Noteer mij voor abonnement( en) 1997 op Contrast, Weekblad over de 

multiculturele samenleving (40 nummers).* Het betreft eeu: 

0 studenLenabonnemenL f 7 5,- (kopie collegekaart bijsluiten) 

0 particulierabonnement f 105,-

0 instellingsabonnement f 120,-

Bij automatische betaling (machtiging) krijgt u J 4,- korting. 

naam/ instelling 

t.a.v. 

adres postcode _______ plaats 

datum handtekening 

* Het abonnement geldt vanafContrast 1997, nr. I. 
Bij tussentijdse abonnementen worden de prijzen aangepast. 

Stuur deze bon naar: Contrast, abonnementenadministratie, postbus 639, 3500 AP Utrecht 

0 betaalt per acceptgiro * 
0 betaalt tot wederopzegging 

per doorlopende machtiging* 

bank/gnonr ** _________ _ 

naam v.d.bank 

Het is ondergetekende bekend dat 
hij/zij een verzoek tot terugboeking van 
de afschrijving tot zijn/haar bank moet 
richten, binnen een maand na afschrij
ving. 

* aankruisen wat van toepassing is 

** doorhalen wat niet van toepassing io;; 

Het kleurrijkste blad in zwart-wit 





5 Opsporina 
Dutroux en de IRT-affaire brengen justitiële 

problemen aan het licht die het hart raken van 

de rechtsstaat, aldus rechtsfilosoof René Foqué. 

Interview met een Belgische Nederlander. 

21 Referendum 

I 2-20 Driemaal Europa 
De euro brengt Europa's zwaktes aan het licht: 

a-sociaal en ondemocratisch. De integratie zit in een 

crisis. Het toekomstige euro-biljet is daar een 

uitdrukking van, het is jatwerk van platte symbolen. 

En: Het Europa van de regio's als links antwoord op 

rechts nationalisme. 

Het referendum-in-de-praktijk blijkt niet mee te 

vallen. Ook Groenlinks is verdeeld. Een debat. 

COLOFON 

De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, is een onafhankelijk politiek magazine met belangstelling voor ontwikkelingen op het sociale en culturele vlak. 
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28 7urkije 
In Turkije is een openlijke 

machtsstrijd gaande. De angst voor 

de islam ontneemt het zicht op de 

werkelijkheid. 

i7 De ruilmee 
Mobieler en haastiger, dat is de 

toekomst volgens Paars. Tientallen 

miljarden guldens liggen klaar. Een 

blik in de agenda voor de 21 ste 

eeuw. 

de~nhoud 

5 DE RECHTSSTAAT 
België en Nederland na Dutroux en IRT 

Femke Halsema 

9 AFRIKAANSE CONFLICTEN 
Ingrijpen oftoekijken? 

Klaas van Walraven 

12 EURO·KOORTS 
Twijfel, verzet en de roep om uitstel 

Kees Vendrlk 

14 EUROPA VAN DE REGIO'S 
Het antwoord van links? 

Joep Leerssen 

17 GELDZAKEN 
Be/eidsconcurrentie 

Robert Went 

18 EURO·BILJET 
Zoektocht naar Europese symbolen 

Joost Smlers 

21 REFERENDUM IN DE PRAKTIJK 
GroenLinks voor en tegen 

Helga saU.ilm.on 

24 GROENLINKSE IDEALEN 
De lat eh. de sprongkracht 

ldo de Haan 

28 TURKIJE 
De geest uit de fles 

Aslan Zorlu en Flavla Reil 

32 DE NOODZAAK VAN LUXE 
Kunnen armen niet zonder rijkèn? 

Gerrit Manenschijn 

36 VERKIEZINGEN 
GraenLîn.ks wint in 2002 

Toot Brader 

37 NEDERLAND OP DE SCHOP 
Doodsbang om stil te staan 

Kees Vendrtk en Maar1;en van Poelgeest 

42 NEDERLAND IS· ZO SLECHT NOG NIET 
Repliek 

Marlnus Verhagen 

46 WETENSCHAPPELIJKBUREAUBERICHTEN 

48 30 VRAGEN AAN ••• HERMAN VUIJSJE 



Haal het debat 



België heeft Dutroux, Nederland de IRT-affaire. 'In beide landen komen 

justitiële en politieke problemen aan de oppervlakte die fundamenteel 

zijn en de rechtsstaat in het hart raken', zegt de Belgisch-Nederlandse 

rechtsfilosoof René Foqué. Een gesprek met een grensbewoner. 

'De rechtsstaat 

kraa 
• • 

ZIJn 
Femke Halsema 

Na jaren in Nederland te hebben geleefd 
en gewerkt is de rechtsfilosoof René Fo
qué huiswaarts gekeerd. Hij blijft welis
waar voor één dag per week aan dé Eras
mus Universiteit in Rotterdam verbonden 
als hoogleraar rechtstheorie en rechtsfilo
sofie, maar zijn nieuwe vestigingsplaats is 
Leuven. In Leuven studeerde hij rechten en 
filosofie en zette er de eerste stappen van 

zijn wetenschappelijke carrière. Nu keert 
hij terug als hoogleraar rechtsfilosofie. 
Voor iemand die van het bestuderen van de 
'grondslagen van het recht' zijn vak heeft 
gemaakt, had hij geen enerverender mo
ment kunnen kiezen. De Belgische rechts
staat wankelt, terwijl de ene justitiële, de 
andere politieke crisis opvolgt. 
Hij voelt zich Nederlands vanwege de 

de Helling -jaargang I 0 - nummer 2 - zomer 199 7 

openheid en zakelijke cultuur en hij is thuis 
in België want 'het is een eclectisch land: er 
bestaat geen homogene cultuur. Dat zie je 
in Brussel op elke straathoek, waar de 
Vlaamse cultuur niet alleen samenleeft met 
de Waalse, maar waar een smeltkroes van 
culturen bestaat.' Hij ziet het als zijn op
dracht te helpen zoeken naar nieuwe 
grondslagen voor de democratische 
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rechtsstaat, want die zijn broodnodig. Hoe
wel hij dat allereerst in de beschutting van 
zijn werkkamer zal doen, mag het daartoe 

niet beperkt blijven: 'de wetenschap hoort 
niet thuis in een ivoren toren, zij moet de 
motor aandrijven van het publieke debat'. 

U heeft zeventien JOOr in Nederland gewoond en 
gewerkt. Hoe ervaart u het om na zoveel )OOr te
rug te keren naar uw eigen land? 

'Nu ik weer in Leuven woon moet ik be
kennen dat ik me met de dag Nederland
ser voel. Het is misschien het lot van een 
ieder die zijn land verlaat dat je afstand 
moet doen van de vanzelfsprekendheden. 
Dat betekent nu, nu ik na zoveel jaar weer 
in België woon, dat ik opnieuw met mijn 
vanzelfsprekendheden wordt geconfron
teerd. En deze keer met mijn Nederlandse 

De witte mors door Brussel, foto: Koen Wessing I HH. 

èn met mijn oude Belgische die inmiddels 
ook niet meer blijken te klopper..' 

Dot lijkt mu het klassieke lot van de m1gront. je 
verloot een land twintig JOOr eerder, Je keert te
rug en merkt dot het land niet meer zo is als je 
het hebt achtergelaten. 

'Ik ervaar dat als stimulerend, maar in het 
huidige klimaat in België met alle maat-

schappelijke problemen van dien, ook als 
een confrontatie.' 

In welk opzicht is het een confrontatie? 
'Het eerste dat opvalt in België is de nog 
steeds bestaande verzuiling in het politieke 
bestel. Dat heeft niet alleen maar negatie

ve kanten. Eén van de positieve kanten is 
dat het ideeën-historische en culturele erf
goed beter bewaard blijft. De negatieve 
kant is de dreiging van verstarring en van 
maatschappelijke opdeling en verkokering. 
De mobiliteit van mensen en ideeën is ge
ringer. In Vlaanderen, waar ik vandaan kom 
en nu weer woon, is de verzuiling beklem
mend door zijn simpelheid. Door haar do
minantie heeft de katholieke traditie nooit 
strijd hoeven leveren met andere christe
lijke opvattingen. Men is katholiek of vrij-

zinnig, dat is de basisverzuiling van dit land. 
Nederland kent vele vormen van calvinis
me en vele andere geloefsstromingen die 
altijd met elkaar in debat zijn geweest. De 
samenleving heeft daardoor een hoog po
lemisch gehalte. Toen ik in Nederland ging 
wonen, in een klein Brabants dorp op de 
grens van het katholieke en gereformeer
de tleel, merkte je dat dagelijks.' 
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Het gebrek aan pub/Je!< debat in Belg1ë, is dot 
één van de d1epere oorzaken van de moot· 
schappelijke en politieke problemen die dot land 
op dit moment te1steren? 

'België verkeert in een buitengewoon pro
blematische fase van haar ontwikkeling. De 
affaire Dutroux heeft de functie van een 
katalysator maar staat niet op zichzelf: de 
bende van Nijvel, de moord op Cools, de 
beruchte smeerpijp-affaire, zwendel, roze 
balletten en ga zo maar door. Haast niets 
wordt opgelost. De pedosexuele crimina
liteit in de affaire Dutroux komt heel dicht
bij mensen, vooral vrouwen herkennen het 
leed en de agressie die is uitgeoefend. Dat 
er nu een massabeweging opkomt, is dan 
ook logisch. En ook, dat mensen die hun 
hele leven nog nooit hebben gedemon
streerd, de witte mars van oktober 1996 

hebben aangegrepen om te laten zien dat 
de grens is bereikt. Je moet echter ook 
vaststellen dat het bij morele verontwaar· 
diging blijft. Deze wordt niet gekanaliseerd 
tot een volwassen publiek debat. Terwijl 
dat naar mijn idee de essentie is van een Ie· 
vendige democratische en open samenle· 
ving.' 



Een rechtsstaat dankt zijn 

levendigheid aan de 
H1erin IS een belangrijke rol weggelegd voor po
!:t;o en bestuurders? 

'ja natuurlijk. België worstelt met de greep 

van de politieke partijen op het publieke le
ven. Belgische politicologen zeggen niet 
voor niets dat wij niet meer in een demo

cratie, maar in een parti-cratie leven. Dat 

wil zeggen dat de politieke partijen zo'n 
grote en uitgekristalliseerde machtspositie 

hebben dat zij zich kunnen onttrekken aan 
het publieke en het parlementaire debat. 

Zij maken niet alleen de dienst uit bij de ka

binetsformaties maar ook bij het uitdelen 
van gunsten en jobs in de overheidsdien

sten. In dit cliëntelisme komt de particra

tie het sterkst tot uiting. Dat betekent dat 
politici bijvoorbeeld 'zitdagen' houden in 

één of ander café en daar worden bezocht 

door burgers die hen om gunsten of banen 

vragen. Taken die in een democratische 
rechtsstaat door een goed functionerend 

overheidsapparaat correct en op een ob

jectief-zakelijke manier dienen te worden 

afgehandeld, zijn hier in handen van politi

ci. Het is in Nederland bijvoorbeeld on

denkbaar dat je een politicus in de arm 

moet nemen als je echtgenoot is overleden 

om te zorgen dat je je pensioen krijgt.' 

Is dot de laatste JO ren verergerd? 
'Nee, eerder het tegendeel. Voor het cliën

telisme moet een markt zijn. Het functio
neert slechts als er jobs te verdelen zijn, als 
er voldoende geld is om gunsten uit te de

len. Maar de laatste jaren zijn de middelen 

opgedroogd. Het cliëntelisme functioneert 
niet meer zo nu er niet zoveel meer te ver

delen is en dat heeft een crisis veroorzaakt 

in de relatie tussen de politiek en de bur

ger. Deze crisis is niet zo fraai. Het laat na

melijk ook de burger van zijn calculerende 
kant zien. Deze voelde zich kiplekker zo

lang hij de kanalen kende. De burger is nu 

ontevreden, niet omdat hij politiek vol

wassen is geworden of omdat zijn politie

ke moraliteit is vergroot, maar vooral om

dat hij nul op het rekest krijgt.' 

Dor 1s een buno cyn1sch commentaar op de ge
bewtemssen de laatste JO ren. Wil dot zeggen dat 
ols de politieke economre beter had gefunctiO
neerd er, afgezien van de zaak Dutroux, nou
c;eluks verzet was geweest tegen het c/iëntelis
·:;e of de porticrol!e.7 

Niet in dezelfde mate. De maatschappelij
ke crisis hier is niet veroorzaakt omdat de 

heilige burger door corrupte politici in de 

kou is gezet. De burger was deel van de 

problemen; hij moet ook de hand in eigen 
boezem steken. De Leuvense hoogleraar 

rechtssociologie Luc Huyse heeft eens ge
steld dat elke crisis de mogelijkheid tot 

maatschappelijke hervorming in zich 

draagt. Dat is ook de dubbelzinnigheid van 

confrontatie met een 

crisis, zo nu en dan. 

de huidige crisis. Misschien leidt het weg

vallen van de vanzelfsprekendheid van het 

cliëntelisme tot een nieuwe politieke cul

tuur. 

Door de affaire Dutroux en de verschil

lende justitiële crises bestaat in de media 

en bij het publiek nieuwe belangstelling 
voor de instituties van de rechtsstaat. Ie

dereen praat over de taken en het func
tioneren van de onderzoeksrechter, de 

procureur, de rijkswacht en de gerechtelij

ke politie. Dat zou kunnen leiden tot een 

verhoogd politiek bewustzijn en tot een 
publiek debat over de toekomst van de de

mocratische rechtsstaat.' 

U klinkt optrmrstrsch, maar op het oog verandert 
er weinig in Belgrë. De grootste pol:tieke en JUS
titiële problemen lijken te worden afgedekt of on
der tafel geschoven. 

'Dat komt door de communautaire pro

blemen in dit land: de problemen tussen de 
Nederlandse en de Franstalige gemeen

schap, tussen Vlaanderen en Wallonië. De

ze zijn misschien nog bepalender dan de 
particratie. Zij hebben namelijk tot gevolg 

dat er op een te laag en ondergeschikt ni
veau politieke compromissen worden ge

sloten. Als er een commissie moet worden 

samengesteld die onderzoek doet naar de 
bende van Nijvel of naar de affaire Dut

roux, dan acht men het vooral belangrijk 

een evenwicht te vinden tussen de taalge

meenschappen en de zuilen. Dat legt het 

debat over de werkelijke problemen lam. 

Politici weten dit op een handige manier te 
manipuleren. Zij wakkeren het commu

nautaire vuurtje aan om geen aandacht te 

hoeven besteden aan wat er werkelijk 

speelt.' 
Is dot geen grond voor pesSJrrusme? Verschilfen
de commentatoren zun om deze redenen som
ber over de toekomst van Belg:ë. Zij zeggen dot 
er n:ets zal veranderen totdat het echt stuk loopt 
en er revolutie Uitbreekt. 

'Dat is een groot risico maar het lijkt me 

voorlopig te extreem geformuleerd. Ik 

vind het ook te vroeg voor diep pessimis
me. Wat mij wel verontrust is dat er tot nu 

toe geen echt gesprek op gang komt tus
sen politici van verschillende partijen over 

de toekomst van de politieke democratie. 

Nu het politieke bewustzijn groeit, keren 

burgers zich in grote getale af van de geïn

stitutionaliseerde partijpolitiek. 

De lakmoesproef voor de toekomst van 

België is dat het oude vertrouwen in, en de 

oude zekerheden van, de particratie en de 

politieke benoemingen worden doorbro
ken. Er zijn wel hoopvolle geluiden. Er is 

het Zaa/-F-initiatief van de liberale senator 
Verhofstadtom met andere politici van an

dere partijen tot vernieuwing van de poli
tiek te komen. En ik heb waardering voor 

DeCierck, de huidige minister van Justitie. 

Hij getuigt van werkelijk inlevingsvermo

gen in het leed van de slachtoffers van Du
troux door de samenleving binnen te stap

pen en daarmee introduceert hij een ander 

idioom in de politiek. Hij weet bovendien 

gevoelens van verontwaardiging, verdriet 
en wraak te beantwoorden door voorstel

len te doen voor strafrechtelijke hervor

ming. 

Ik ben dus niet zo pessimistisch maar dit is 
onvoldoende om het tij te keren. Er zou 

een jonge generatie politici op moeten 

staan die openlijk en krachtig risicovolle 
beslissingen durft te nemen, die afstand 

neemt van de cynische, cliëntelistische 

handelwijze.' 

Zegt u h1ermee dat de problemen in Belg:ë 
slechts een cris1s zijn van moreel en polit:ek lei
derschap~' Als Je de offo:re Dutroux en de Ne
derlandse IRT-affaire naast elkaar plaatst, zou Je 
ook kunnen stellen dot de rechtsstaat wankelt. 
dot er sproke is van een cnsis van een structu
rele cnsis. 

In Nederland heeft men de neiging om van 
'Belgische toestanden' te spreken, die in 

Nederland niet voor kunnen komen. De 

crisis in België heeft andere componenten, 
dat is waar, maar in beide landen komen 

justitiële en politieke problemen aan de 

oppervlakte die fundamenteel zijn en de 

rechtsstaat in het hart raken. Er is inder

daad sprake van een structurele crisis. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit de interne desinte

gratie van de politie en de verhouding tus

sen politie en criminele informanten. Door 

de grote druk om de georganiseerde mis

daad aan te pakken, dreigt er een gesloten 
circuit te ontstaan waarin politie kwets

baar wordt voor criminelen. In de meeste 

westerse landen zijn de opsporings- en 
vervolgingsmetheden kwestieus aan het 

worden, deze onttrekken zich steeds va

ker aan rechterlijke toetsing. Dit zijn di

recte bedreigingen voor de rechtsstaat. 

En nogmaals, de guerre des {lies is in België 
een andere dan in Nederland, maar de 

overeenkomsten zijn groot genoeg om te 

moeten erkennen dat de rechtsstaat 

kraakt in zijn voegen. Om dat aan te pak
ken is politieke moed en kritische integri

teit nodig.' 

Is het niet ook gevaarlijk om JUISt nu de rechts
staat zelf ter d1scuss:e te stellen? De gevoelde 
noodzaak om problemen snel en effectief op te 

7 
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In de meeste westerse 

landen zijn de 
lossen verhoudt zich over het algemeen slecht tot 
respect voor rechtsstateluke begmselen. 

'Een rechtsstaat dankt zijn levendigheid aan 

de confrontatie met een crisis, zo nu en 
dan. Dat voorkomt dat burgers en ambts
dragers het zelfgenoegzame gevoel krijgen 
dat de rechtsstaat een soort natuurgege

ven is, iets dat op zichzelf staat en onge
hinderd voortkabbelt. De rechtsstaat 
moet net als de democratische politieke 
o"rde, worden bevochten. De structuren 
en institutionele kaders zijn tijdelijke, his

torische arrangementen. Een crisis, hoe 
diepgaand ook, kan burgers en ambtsdra
gers weer bewust maken van de verganke
lijkheid èn de kwetsbaarheid van een 
rechtsstaat. En ook van de zorg en het on
derhoud die deze nodig heeft. 
Dit vraagt om diepte-investeringen, ook 
op het theoretische niveau. Wat werkelijk 
gevaarlijk is, is als de meer filosofische, 
theoretische overdenking van de toe
komst van de rechtsstaat terzijde wordt 
geschoven. Als wordt gezegd "dat is leuk 
voor luxe-tijden, nu moet er gehandeld 
worden".' 

Als wordt gezegd: "Oe misdaad is erg, de maat
schappelijke problemen zijn groot, we hebben 
harde en snelle oplosstngen nodtg"7 

'Ik vind dat buitengewoon gevaarlijk. Nu er 
een nieuw instrumentarium moet worden 
gevonden voor de misdaadbestrijding, 
moet er ook worden nagedacht over de 
grondslagen van de rechtsstaat. Je kunt niet 
probleemloos de inzichten uit de zeven
tiende en de achttiende eeuw verschuiven 
naar nu. Maar het is zo mogelijk nog pro
blematischer om de rechtsstaat uit prag
matische en moralistische overwegingen 

opsporings- en 

vervolgingsmethoden 
kwestieus aan het 

worden. Dit zijn 

directe bedreigingen 

voor de rechtsstaat. 

overboord te gooien als een grande récit dat 
zijn beste tijd heeft gehad, of als een ver
molmde structuur die onvoldoende flexibi
liteit kent voor de huidige problemen. Dat 
vind ik weinig integer. Juist op dit moment 
komt het aan op het reflexieve vermogen, 
van de democratie, maar ook van de politi
cus, de wetenschapper en de burger.' 

Wat bedoelt u met reflextef vermogen? 
'Dat is het vermogen om na te denken over 
de grondslagen van het eigen bestel, van de 
eigen samenleving en het eigen gedrag. Een 
burger kan in een democratische samenle
ving slechts op volwassen wijze functione
ren als hij in staat is het strikte eigenbelang 
af te wegen tegen het algemeen belang. 
Ik gebruikte eerder niet voor niets de me
tafoor van het publieke debat. Hiermee be
doel ik dat de democratie staat of valt bij 

actief participerende en kritische burgers 
die niet alleen voor hun eigen belang kun
nen opkomen, maar ook kunnen nadenken 
over het belang van de gemeenschap en 

daar naar handelen.' 
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De noodzaak van een pub/iel< debat, dat keert 
in uw betoog steeds terug. Bedoelt u dat de mo
derne of toekomstige rechtsstaat vooral moet 
worden getoetst op de mate waarin zij dit ma
geluk maakt of bevordert? 

De grondslag van de moderne rechtsstaat 
ligt voor mij in het recht op verscheiden

heid. Onze huidige grote steden kennen 
waarschijnlijk meer culturele verscheiden
heid dan vroeger de internationale orde. 
Verschillende culturen zitten op een kluit

je bij elkaar. Hoe gaan we daarmee om? 

Hoe gaan we om met de mogelijkheden en 
de problemen van de grootstedelijke sa
menleving? Hoe doen we recht aan de mul
ticulturaliteit die deze in zich draagt? En 
hoe kunnen we een gemeenschappelijke 
taal ontwikkelen? Welke rechtsregels en 
rechtsbeginselen horen daarbiil 
En tegelijkertijd moeten we leren wennen 
aan een andere schaal, aan Europa bijvoor
beeld, en als een gevolg daarvan aan een 
andere verhouding tussen samenleving en 
overheid, tussen burgers en centraal gezag. 
We zullen een politieke gemeenschap 
moeten trachten vorm te geven die weet 
om te gaan met verscheidenheid en daar
bij eenheid weet te bewaren. Dit vraagt om 
goede rechtsbeginselen, maar vooral om 
een publiek debat. Wederzijds begrip voor 
verschillende achtergronden en kennis 

over motieven en gedragingen kan alleen 
worden vergaard in openlijke uitwisseling.' 

Hoe kan dtt worden bevorderd? 
'In de ondergrond van de Nederlandse sa
menleving leeft het calvinistische wereld
beeld voort. Dat is, sinds de reformatie, 
het wereldbeeld van de stedelijke samen
leving waarin door afspraken, convenanten 
en permanente onderhandeling vorm 
wordt gegeven aan de publieke zaak. Het 
is maar de vraag of daarvan nu nog veel is 
terug te vinden, maar in deze traditie zit 
een schat verborgen. 
Boeiender en belangrijker nog, is de ver
scheidenheid van tradities in Nederland en 

België. Wij zouden ons hiervan bewuster 
moeten worden, de verschillende culturen 
en tradities moeten aanwenden om nieu

we grondslagen voor de rechtsstaat te ont

wikkelen en een nieuwe verhouding tussen 
de politiek, de staat en de samenleving te 
zoeken.' T 

Witte mars Jn Brussel. Ongeveer 300.000 
Belgen protesteerden tn oktober 1996 te
gen het justitiële en polttteke systeem, 
foto: Ellen Kok I HH. 
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Conflictpreventie en 
• 1n Afril<aanse 

vredesmachten zijn in de 

mode, maar falen in Afrika. Klaas van 

Walraven analyseert de Westerse conflicten 
pogingen te interveniëren in de Afrikaanse 

brandhaarden: 'Dat de ommekeer in Zaïre met geweld werd gerealiseerd 

is misschien betreurenswaardig, maar het valt te betwijfelen of 

interventie van buitenaf de val van Mobutu zou hebben bespoedigd.' 

Klaas van Walraven 

Velen maken zich zorgen over de conflic
ten die sinds het einde van de Koude Oor
log het Afrikaanse continent lijken te ver
scheuren. Dagelijks zien we de ellende op 
de beeldbuis aan ons voorbijtrekken: oor
logen waarin de burgerbevolking geter
roriseerd wordt door regeringsleger of 

guerrilla's, eindeloze vluchtelingenstromen 
en de onvermijdelijke ondervoeding, hon
gersnood en afhankelijkheid van humani
taire hulp. En afgezien van de hulp, die met 
tonnen tegelijk naar de brandhaard in 
kwestie wordt gevlogen, kijken we toe met 
een gevoel van machteloosheid. Een gevoel 

de Helling -jaargang I 0 - nummer 2 - zomer /99 7 

dat door falende vredesmachtoperaties als 
in Somalië, Rwanda en Angola alleen maar 
groter is geworden. 
De indruk dat de conflicten in Afrika alleen 
maar toenemen en erger worden is overi

gens niet juist. Kwantitatief onderzoek on
dersteunt dit beeld niet. Waarschijnlijk 
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De rol van de internationale 

gemeenschap moet 
wordt de indruk dat Afrika meer dan ooit 
door conflicten geteisterd wordt, veroor
zaakt door het feit dat veel waarnemers 
hun blik sinds het einde van de Koude Oor
log voor het eerst op het Zuiden richten 
en zich niet meer blind staren op het Oost
West-conflict. Tijdens de jaren zeventig en 
tachtig waren er ook al veel conflicten: de 
geschiedenis van Angola, de Hoorn, Tsjaad 
en Uganda spreken boekdelen. 
Niettemin hebben zich in Afrika sinds het 
einde van de Koude Oorlog grote politie
ke veranderingen voorgedaan die de posi
tie van de meeste regimes hebben aange
tast en in veel gevallen tot nieuwe (al dan 
niet gewelddadige) conflicten hebben ge
leid. De invoering van meerpartijen-stel
sels bracht slechts in enkele landen grote
re politieke stabiliteit. In verscheidene lan
den heeft het democratiseringsproces, in 
combinatie met Afrika's voortschrijdende 
economische en militair-strategische mar-

ginalisering, de positie van heersende elites 
aangetast, maar deze elites niet uit het 
zadel weten te lichten. Veel regimes zijn 
bereid tot het uiterste te gaan om hun 
machtsmonopolie te handhaven: openlijke 
repressie, etnische zuiveringen en zelfs ge
nocide behoren tot de meer extreme po
gingen om hun machtspositie te behouden. 
En daar waar democratisering wèl tot een 
beter politiek bestuur heeft geleid worden 
de nieuwe politieke verworvenheden 
soms onder druk gezet door rampzalige 
economische vooruitzichten. 
De Westerse bemoeienis tijdens de Kou
de Oorlog verergerden vaak de Afrikaan-

niet alleen worden 

beoordeeld op haar 
mogelijke bijdrage aan 
oplossingen maar 
ook op haar vermogen 
de zaken verder te 

compliceren. 

se conflicten; nu leiden de huidige Wes
terse recepten voor Afrika's politiek-eco
nomische hervorming evenmin tot grotere 
stabiliteit of vrede. Tegen de achtergrond 
van slechte economische vooruitzichten 

en elites die koste wat kost hun positie wil
len verdedigen vormen democratisering en 
good gavernanee geen wondermiddelen die 
zonder meer de situatie in een land verbe
teren. 

MANIPULATIE 
Ook wanneer er geweld uitbreekt blijkt het 

Westen vaak niet over een geschikt in
strumentarium te beschikken om iets aan 
de situatie te doen. De multilaterale vre
desmachtoperaties zijn een middel dat 
slechts in enkele gevallen tot het gewens
te resultaat leidt (Mozambique), in andere 
gevallen totaal mislukt (Somalië, Rwanda) 
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en in weer andere situaties het conflict 
juist verlengt (Liberia). 
Eén van de problemen die hierbij spelen is 
dat vredesmachtoperaties meestal ver
keerd worden geanalyseerd. Politici, be
leidsmakers, maar ook wetenschappers, 
presenteren of benaderen militaire inter
ventie in Afrikaanse conflicten vaak vanuit 
een normatief gezichtspunt: vredesmach
ten worden bekeken tegen de achtergrond 
van de humanitaire argumenten waarmee 
hun oprichting wordt omkleed. Nu zij hier 
niet mee gezegd dat humanitaire motieven 
er bij vredesmachtoperaties niet toe doen, 
of dat er geen politici of diplomaten zijn die 
oprecht geloven in de ethische kant van 
dergelijke collectieve krachtsinspanningen. 
De vraag is echter of het wel en wee van 
een vredesmachtoperatie, als complex 
multilateraal proces, voornamelijk door 
morele aspecten wordt bepaald. Binnen
landse conflicten in Afrika vormen uiterst 
ingewikkelde situaties die hoofdzakelijk ge
stuurd worden door krachten die zich op 
grass-roots-niveau manifesteren en niet 
eenvoudig door externe (Westerse) acto
ren kunnen worden beheerst. Bovendien 
kunnen staten die deelnemen aan een vre
desmachtoperatie hiervoor motieven heb
ben die niet zonder meer stroken met de 
humanitaire overwegingen die de formele 
grondslag van militaire interventie vormen. 
De vraag wat het doel van multilaterale in
terventie in binnenlandse conflicten is valt 
dus niet zonder meer te beantwoorden en 
zal voor een deel moeten worden afgeleid 
uit de praktijk van die interventie. Zo deed 
de interventie van de Verenigde Naties in 
Bosnië aanvankelijk meer denken aan het 
optrekken van een rookgordijn om de 
Westerse publieke opinie te sussen dan 
een effectief militair middel om de burger
oorlog te beëindigen. Hierbij speelde bo· 
vendien een element dat in een andere 
conflictsituatie, namelijk de burgeroorlog 
in Liberia, altijd een belangrijke rol heeft 
gespeeld: de rivaliteit tussen staten die aan 
een vredesmacht deelnemen of anderszins 
bij het conflict betrokken zijn. Zeker tot 
1993 leek ECOMOG, de door de Econo
mische Gemeenschap van West-Afrikaan
se Staten naar Liberia gestuurde vrede
smacht, meer op een manier om een intern 
West-Afrikaans conflict uit te vechten dan 
op een serieuze poging om de Liberiaanse 
burgeroorlog tot een vreedzaam einde te 
brengen. Verscheidene waarnemers heb
ben al opgemerkt dat de oorlog waar
schijnlijk eerder was afgelopen indien 
ECOMOG niet naar Liberia was gestuurd. 
ECOMOG droeg in belangrijke mate bij 
aan de verdeeldheid tussen de elkaar be
strijdende Liberianen door nieuwe facties 
te helpen oprichten en te bewapenen en 



tegen elkaar uit te spelen. Hierbij moet 
overigens worden aangetekend dat de si

tuatie in Liberia inmiddels sterk is verbe

terd en dat ECOMOG één van de meer 
extreme voorbeelden is van machtspolitie
ke manipulatie van vredesmachtoperaties. 

Niettemin maakt Liberia duidelijk dat men 

bij de analyse van militaire interventie in 

Afrikaanse conflicten behoedzaam met hu

manitaire argumenten moet omspringen. 
Zo werd en wordt bij Westerse onder

steuning van despotische regimes tegen 

binnenlandse vijanden, vaak het argument 

gebezigd dat militaire interventie noodza
kelijk is om Westerse staatsburgers te be

schermen en te evacueren - militaire ac

ties die dikwijls het heersende regime een 

steuntje in de rug hebben gegeven. De tal
loze Franse interventies in Afrika- met als 

dieptepunt Opération Turquoise in Rwanda, 
vormen hiervan een deprimerend voor

beeld. Militaire interventies (multilateraal 

of eenzijdig) zijn nooit neutraal. Zo heeft in 

de post-koloniale geschiedenis van Zaïre 

geen enkele externe militaire interventie 
plaats gehad die niet het heersende bewind 
bevoordeelde. 

FATALISME 
Dergelijke ervaringen zouden eenieder die 

snel voor externe humanitaire interventie 

in Afrika pleit tot nadenken moeten stem

men - humanitaire hulporganisaties voor
op. Bovendien is al dikwijls gebleken dat 

vredesmachtoperaties een log en onhandig 

instrumentarium vormen voor het oplos

sen van complexe binnenlandse conflictsi
tuaties. De VN-operatie in Somalië werd 

gekenmerkt door grote onkunde en on

wetendheid ten aanzien van de Somalische 
(politieke) cultuur, hetgeen in combinatie 
met ronduit slechte organisatie en gebrek
kige coördinatie tot de inmiddels welbe

kende mislukking leidde. 

Natuurlijk loopt lang niet elke vredes
machtoperatie zo dramatisch mis - het 

voorbeeld van Mozambique, waar de con

sensus van de buurlanden een belangrijke 

rol speelde, is al genoemd. Niettemin heeft 
een en ander geleid tot grotere terughou

dendheid van Westerse kant om in Afri

kaanse conflicten te interveniëren, iets dat 

ook te maken heeft met het afnemende 

economische en strategische belang dat de 
meeste Afrikaanse landen voor het Wes

ten vertegenwoordigen. Somalië heeft aan

getoond dat, indien een land in geo-politiek 

opzicht niet belangrijk is, het Westen niet 
de politieke wil heeft om effectief in dat 

land te interveniëren. En dit gebrek aan po
litieke wil kan niet worden gecompenseerd 

door de visualisering van menselijke ellen

de op onze beeldbuis. 

Dit stuk is geen pleidooi voor fatalisme en 

apathie. Men moet zich niettemin bij het 
besluit om (militair of anderszins) in Afri
kaanse conflicten te interveniëren laten lei

den door de vraag wat men kan doen, en 
niet door wat men wil doen. Degelijke ana
lyse, en geen moral poswring à la Bonino, is 
hiervoor noodzakelijk. Bovenal moet men 

beseffen dat er ten aanzien van Afrika's 

problemen en conflicten, alsmede hun in

ternationale context, geen makkelijke ant
woorden zijn. De problemen van Afri

kaanse landen spelen op vele niveaus, die 

op elkaar ingrijpen en elkaar versterken. 
De doorgaans problematische verhouding 
tussen staat en maatschappij, evenals de 
structuren van Afrika's internationale eco

nomische betrekkingen creëren een vici
euze cirkel die moeilijk te doorbreken is. 

Afgezien van de moeizame politieke her

vormingsprocessen, die sinds het einde van 

de Koude Oorlog opgang zijn gekomen, is 
er het probleem van de schuldenlast. De 

structurele aanpassingsprogramma's van 

het IMF hebben die schuldenlast geen goed 
gedaan. De IMF-programma's hebben in de 
meeste gevallen ook niet de economische 

groei gestimuleerd, terwijl ze wel de ex

terne economische afhankelijkheid enorm 
hebben vergroot. Bovendien maakt het 

protectionisme van de Europese Unie Afri

kaanse export van goederen met hogere 

toegevoegde waarde, en daarmee structu
rele economische ontwikkeling, bijzonder 

moeilijk. 

De rol van de internationale gemeenschap 

moet niet alleen worden beoordeeld op 
haar mogelijke bijdrage aan oplossingen 

maar ook op haar vermogen de zaken ver

der te compliceren. Men dient te beseffen 

dat de ritmen en patronen van politieke 
processen in Afrika niet primair worden 
bepaald door hun internationale context 
maar door factoren die zich lokaal mani

festeren. Een treffend voorbeeld is de op
komst van Laurent Kabila, die mede door 

de Amerikanen naar voren is geschoven 
maar later door zijn militaire successen de 

Amerikaanse pogingen een vreedzame 

machtsoverdracht in Kinshasa te realise

ren kon negeren. 

Afrikaanse conflicten hebben hun eigen dy

namiek en misschien is dat ook maar goed. 

Dat de ommekeer in Zaïre met geweld 
werd gerealiseerd is misschien betreu

renswaardig, maar het valt te betwijfelen of 

militaire of politieke interventie van bui

tenaf de val van Mobutu zou hebben be
spoedigd. Hier geldt een oud Nederlands 

spreekwoord: zachte heelmeesters maken 

stinkende wonden. Op de langere termijn 

zou het Westen met meer moeten komen 

dan simplistische oplossingen als de op

richting van vredesmachten en het bewij

zen van lippendienst aan good govemance 
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en democratisering. Dit impliceert onder

steuning van politieke hervormingsproces
sen die zich van onderaf manifesteren, 

maar vooral ook een serieuze poging van 

Westerse staten om hun eigen buitenland

se politiek ten opzichte van Afrika te her
vormen. Pleidooien voor democratie en 
eerlijke verkiezingen zijn tegen de achter
grond van jarenlange steun aan Afrikaanse 

kleptocraten immers volstrekt ongeloof
waardig. 'f' 

Klaas van Wolroven IS A(!·Jkomst en 

onderzoeker op het Instituut Clm,gendoel Hij 

promoveerde begm d1t )OOr op een 

(lroe(schri(l getiteld 'Dreoms o(fJower. the 

role ofthe Orgomsotwn o( Af/Jean Umty 1n 
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EURO-KOORTS 

In 1991 besloten de twaalf Europese leiders de nationale 

munten vóór het volgende millennium in te ruilen voor de euro. Nu, 

ruim vijf jaar later, ruziën de lidstaten over criteria en bezuinigen ze 

tegen de klippen op. In Frankrijk bezorgde de euro rechts een 

verkiezingsnederlaag. Twijfel, verzet en roep om uitstel nemen toe. 

HYSTERIE en 
GESJOEMEL 

Kees Vendrik 

Februari moet een onaangename maand 
zijn geweest voor Gerrit Zalm, de minister 
van Financiën. Als kersvers voorzitter van 
de Europese Raad van ministers van Finan
ciën kwalificeerde Zalm de pogingen van 
de zuidelijke lidstaten van Europa om de 
toelatingscriteria voor de Economische en 
Monetaire Unie van Europa (EMU) te ha
len als 'hysterisch'. Ze maakten volgens 
hem toch geen kans vanaf het begin (per I 
januari 1999) aan de EMU deel te nemen. 
Dat had hij niet moeten zeggen. De verza
melde mediterrane landen - ook wel 
'Ciub-Med' genoemd - waren woedend, 
en zagen hierin het zoveelste bewijs van 
hun vermoeden dat de noordelijke EU-lid
staten de toetreding van de Club-Med tot 
de EMU graag zagen uitgesteld. Maar in
middels doen vooral Italië en Spanje zó hun 
uiterste best, dat kwalificatie tot schrik van 
monetaire conservatieven tot de mogelijk
heden is gaan behoren. Zalm moest zijn 
excuses aanbieden. 
Vervolgens werd de minister onaangenaam 
verrast door onrust aan het thuisfront, die 
het begin van een heus Nederlands debat 
over Europa en de EMU in het bijzonder 
zou inluiden. Frits Bolkestein liet in NRC 
Handelsblad optekenen dat strikt vastge
houden moest worden aan de toepassing 
van de Maastricht-normen. 'Gesjoemel' 
met deze criteria zou de waardevastheid 
van de euro ernstig schaden. Twee dagen 
na Bolkesteins uitlatingen verbraken 70 
Nederlandse economen in de Volkskrant 

de ogenschijnlijke consensus onder de vak
broeders en -zusters over bewezen nut en 
noodzaak van de EMU. Een monetair 
bouwwerk, dat geen antwoord geeft op de 
wezenlijke kwesties van deze tijd, aldus de 
verzamelde economische critici. De crite
ria, waarover zoveellidstaten nu dreigen te 
struikelen, zijn arbitrair en gaan uit van de 
wetenschappelijk onbewezen premisse 
'dat minder inflatie altijd bijdraagt aan meer 
groei'. Bovendien leidt het EMU-bouw
werk tot simultane en draconische bezuin
gingsprogramma's in de lidstaten, waarmee 
komende en lopende recessies worden 
verdiept. 
Dergelijke recessies en, meer in het alge
meen, economische schokken kunnen niet 
meer bestreden worden met nu nog voor
handen zijnde macro-economische instru
menten: wisselkoersbeleid, monetair be
leid en budgettair beleid. Daardoor zal de 
factor arbeid het gelag betalen, aldus de 
economen.De toon was gezet: Europa is 
inzet van publiek debat geworden, waarbij 
afwisselend de preciezen à la Bolkestein 
pleiten voor strenge toepassing van de re
gels en critici à la de 70 economen wijzen 
op de uitzichtloze situatie van twintig mil
joen werklozen in Europa. 

GOUD 
In Duitsland, het symbool van monetaire sta

biliteit bij uitstek, is het conflict het hevigst. 
Geteisterd door een diepe recessie en to
ren ~'loge kosten van de Duitse eenwording 
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beleeft de Duitse economie momenteel 
een record-werkloosheid van bijna vijf mil
joen mensen, die diepe gaten slaat in de na
tionale begroting van Zalms ambtgenoot 
Theo Waigel. Elke honderdduizend werk
lozen kost de Duitse schatkist aan sociale 
zekerheid en gemiste belastinginkomsten 
ongeveer drie miljard gulden en inmiddels 
zijn er bijna één miljoen werklozen méér 
dan vorig jaar was voorspeld. De tijd dringt 
en de criteria voor de EMU knellen. Voor
al de eis van een financieringstekort van 
maximaal 3 procent van het Bruto Binnen
lands Product (en in het voetspoor daar
van de eis van een maximale staatsschuld 
van 60 procent van het bruto nationaal 
product) maakt slachtoffers. De meeste 
kandidaten voor de EMU (Frankrijk, Italië, 
Spanje, Duitsland) lopen momenteel te 
knoeien met hun begrotingen en zijn ver
wikkeld in een lastig gesprek elkaar en de 
Europese Commissie over wat aan begra
tingstrucs denkbaar en toelaatbaar is. 
Ook in Duitsland doen inmiddels 'hysteri
sche' bezuiningsvoorstellen de ronde: 
Waigel heeft onder meer overwogen om 
de resterende aandelen van de Telecom, 
de Duitse PTT, op de markt te gooien (op
brengst zo'n tachtig miljard mark) en is -
op het moment van dit schrijven- verwik
keld in een fel gevecht met Bundesbank
topman Hans Tietmeyer over een mogelij
ke opwaardering van de Duitse goudvoor
raad waardoor de Duitse staat forse boek
winsten zou kunnen incasseren. 



Het tekent de politieke verwording van de 
EMU: geen econoom zal beweren dat de 
euro 'zachter' wordt van een financie
ringstekort van 3,3 procent of 3,7 procent, 
maar de symboliek wint het hier van de re
aliteit. De Europese politieke klasse heeft 
zichzelf gevangene gemaakt van de eigen 
EMU-criteria: elke overschrijding wordt nu 
door het publiek, en door liberalen als Bol
kestein of beleggers op de financiële mark
ten in het bijzonder, als een inbreuk op 
noodzakelijk vertrouwen in de nieuwe eu
ro gezien. 

MOERAS 
Toch lijkt een soepeler omgang met de cri

teria, die voor het financieringstekort in 
het bijzonder, steeds meer in de rede te 
liggen. De recente overwinning van de so
cialisten in Engeland (Biair) en vooral 
Frankrijk Uospin) geven daar nieuw voed
sel aan. Engeland zal, evenals landen als De
nemarken en Griekenland, niet deelnemen 
aan de kopgroep van landen die op I janu
ari 1999 met de EMU van start gaan. Des
alniettemin mag van socialisten, zelfs als ze 
Blair heten, verwacht worden dat ze gaan 
trekken en duwen aan de liberale priori
teitsstelling die momenteel de Europese 
agenda overheerst. 
Dat zal Lionel Jospin, leider van de Franse 
socialisten, vermoedelijk beamen. Ook 
Frankrijk is verzeild geraakt in een bezuini
gingsmoeras, waarmee deelname aan de 
euro veilig gesteld moet worden. De ver-

kiezingsoverwinning van Jespin moet zeker 
ook begrepen worden als een protest te
gen het 'asociale' Europa, dat wel bezuini
gingen afdwingt maar geen werk brengt. Jo
spin en zijn socialisten zullen beseffen dat 
dit een ander antwoord vraagt dan een 
armzalige werkgelegenheidsparagraaf die 
minister Melkert in het voorziene Verdrag 
van Amsterdam probeert te krijgen. 
Zeker nu de oorspronkelijke, politiek ge
laden, motieven van Frankrijk ten aanzien 
van de EMU - de 'Einbinding' van het her
enigde Duitsland in Europa - minder ge
wicht in de schaal leggen en de economi

sche consequenties van de Maastricht met 
de dag zichtbaarder worden, zal Frankrijk 
deelname aan de EMU duur verkopen. On
der meer door deelname van de zuidelijke 
landen op basis van versoepelde criteria te 
eisen. 
Op de (engelstalige) financiële markten cir
culeren ezelsbruggetjes om de landen die 
wel en niet aan de deelnemen te onder
scheiden. Met BAFFLING (België, Austria, 
Finland, France, Luxembourg, lreland, 
Netherlands, Germany) en PISSED (Portu
gal, ltaly, Sweden, Spain, England, Den
mark) in mind proberen de beleggers zicht 
te houden op de dingen die komen gaan. 
Griekenland is als vijftiende lidstaat alvast 
tot ver in het volgende millennium het bos 
in gestuurd. Het grote risico bestaat dat ac
ties van financiële markten belangrijke in
vloed zullen uitoefenen op de besluitvor
ming. Als beleggers vermoeden dat de 
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Club-Med toch niet meedoet, zal dat kun
nen leiden tot een scherpe waardedaling 
van bijvoorbeeld de lire en de peseta. 
Waarmee Italië en Spanje alleen al op 
grond van wisselkoersinstabiliteit buiten 
de EMU gehouden kunnen worden. 
Volgens het tijdschema valt volgend jaar 
mei de beslissing. De tijd begint langza
merhand voor veel Europese politici een 
factor van betekenis te worden en naar
mate de problemen zullen voortduren zal 
zich een nieuwe coalitie van belangen or
ganiseren, die koerst op 'constructief uit
stel', waarvoor de journalist David Marsh 

in de Financial Times heeft gepleit. De zelf

benoemde deelnemers van het eerste uur, 
Frankrijk, Duitsland, Italië voorop, zullen 
mogelijk een extra jaar wensen om de 
EMU-criteria daadwerkelijk, ruimhartig en 
zonder nog meer politieke en sociale scha
de te halen. Dat betekent niet alleen uit
stel, maar ook een einde aan de monetai
re tweedeling tussen BAFFLING en PIS
SED. Nu Frankrijk en Duitsland dreigen te 
struikelen over de criteria en vermoedelijk 
zullen opteren voor uitstel, ontvalt elke le
gitimatie aan een mogelijke scheiding tus
sen sterke en zwakke landen. Het grootste 
probleem is: wie durft dat als eerste hard
op te zeggen? 
Aan de euro zit inmiddels een luchtje; hij 
komt er wel, maar niet vóór 2000. T 
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De triomf van rechts is de triomf van de vrije 

markt èn van het nationalisme. Dat is een gevaar voor 

culturele diversiteit; zieLe Pen in Frankrijk. Links moet 

de integratie van Europa aangrijpen voor een culturele 

emancipatie. Weg met de grenzen, leve de regio. Op 

naar het Europa van de Basken, Schotten en Friezen. 

VAN DE 
Joep Leerssen 

De crisis van links wordt vaak in verband 
gebracht met de triomf van het neolibera
lisme, op zijn beurt voortgekomen uit de 
'val de Muur' en het 'Einde van de Ge-

schiedenis' -denken: daar zou links zijn uto
pie hebben verloren. Maar de crisis lijkt me 
eerder te liggen in de aantrekkingskracht 
van de liberale utopie, met haar beloftes 

van welvaart en nationale stabiliteit. De 
meest urgente opdracht van links op dit 
ogenblik lijkt me de ontmaskering van de
ze twee beloftes als vals. Ik zal me hier rich
ten op nationale stabiliteit als hersenschim 
en niet op het fata morgana van de wel
vaart. 
De triomf van het neoliberalisme is óók de 
triomf geweest van het nationalistisch den
ken. Het vacuüm dat de ineengestorte 
Oost-Europese één-partijstelsels achter
lieten, werd opgevuld met nationalisme. 
De val van de Berlijnse muur luidde niet zo
zeer vrijheid en vernieuwing in Oost
Duitsland in, maar een territoriale een
wording van de Duitse natie-staat. Dit is 
een mooi voorbeeld van nationalisme zo
als Ernest Gellner dat definieert: het ver
langen om politieke grenzen te laten sa
menvallen met culturele scheidslijnen, om 
de staat te bouwen op de culturele homo
geniteit van de natie. Zowel in het Westen 
als in het Oosten is een bijna volkomen 
rechtevenredig verband tussen de mate 
van conservatief/reactionair rechtse poli
tiek aan de ene, en nationaal chauvinisme 
aan de andere kant. De conflicten binnen 
de Britse Conservatieve Partij, waarbij /ais
sez-faire monetaristen aan de rechtervleu
gel van de partij zich onder de slogan van 

Herdenk1ng van de slag biJ Warns, 
foto: Harry Cock I HH 



het 'Euro-scepticisme aaneensloten, getui
gen daarvan, net als Chirac's pogingen om 
immigranten tot zondebok te maken. Sinds 
Burke en Disraeli heeft de verheerlijking 
van nationale identiteit in sterke mate deel 
uitgemaakt van het conservatieve denken. 
Nationale gemeenschappen zouden klas
sen-scheidingen kunnen overstijgen. Maar 
nu is rechts in verwarring omdat dit natio
nalisme op gespannen voet staat met het 
internationalisme van het neoliberale eco
nomisch denken en met verschillende 
trends in globalisering en internationale sa
menwerking. 
Een van de zwakheden van links is geweest 
dat het niet duidelijk genoeg het nationa
listisch denken aan de kaak heeft gesteld. 
Links gaat mee in het modieuze anti-Euro
peanisme, waarbij een terechte kritiek op 
Brusselse bureaucratie en de Euro-centri
sche uitsluiting, naadloos overgaat in po
pulistisch wantrouwen van het beginsel van 
internationale integratie. Zo trapt men in 
de conservatieve valkuil: door allerlei poli
tieke misstanden aan 'Brussel' te wijten, 
wordt de kritische blik afgewend van waar 
hij in de eerste plaats op gericht zou moe
ten zijn: de nationale regeringen van de in
dividuele lidstaten. 

REGIONALISME 
Voor links ligt een taak in het opkomen voor 

een werkelijk democratisch internationa-

I isme en het formuleren van een democra
tische structuur voor de Europese Unie. 
Een toetssteen daarvoor is of de verschil
lende linkse partijen hun eigen partij-poli
tieke krachten van nationaal naar interna
tionaal niveau durven te tillen. 
De natie-staat verliest macht, bevoegdhe
den en soevereiniteit, niet alleen aan eco
nomische machtsstructuren (van GATT tot 
IMF) of transnationale politieke instellingen 
als de EU, maar ook op basisniveau: het 
verzwakken van de natie-staat wordt weer
spiegeld in de opkomst van het regionalis
me. Verschillende tot voor kort politiek 
krachteloze regio's zijn invloedrijke acto
ren op het Europese toneel geworden. Ca
talonië en Schotland bijvoorbeeld voeren 
een eigen economisch beleid, ook interna
tionaal, en ze negeren daarbij de formele 
soevereiniteit van Spanje, respectievelijk 
het Verenigd Koninkrijk. Ook samenwer
king tussen regio's, bijvoorbeeld tussen de 
Elzas en Baden-Württenberg of tussen 
Rhöne-Aipes en Lombardije, is een toene
mende krachtige factor binnen de Europe
se economieDaarnaast strijden regionale 
culturele minderheden sterker en met toe
nemend succes voor hun rechten binnen 
de natie-staten: denk aan de Scottish Na
tional Party en het Noord-Ierse conflict in 
Groot Brittannië, of de toenemende in
vloed van het Internationale Charter voor 
Regionale en Minderheidstalen. 
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Dit regionalisme is een dubbelzinnig feno
meen: aan de ene kant is het een uitdaging 
aan het centralistische nationalistische 
denken dat uitgaat van het idee van 'één na
tie, één staat'; aan de andere kant is het 
juist een uitbreiding van dat idee naar een 
lager, regionaal niveau. De Esten, Letten en 
Litouwers, die zich fel hebben verzet tegen 
de Russische overheersing in de USSR, zijn 
nu zelf in hun eigen staten intolerante mo
noculturalisten geworden. 
Nodig is een heldere visie op het thema 

staat en culturele diversiteit. Het automa
tisme om terug te vallen op het panacee 
van 'het zelfbeschikkingsrecht van volke
ren' is te makkelijk en levert weinig op. In 
de eerste plaats omdat het politieke pro
blemen terugbrengt tot kwesties van di
plomatiek onderhandelen; in de tweede 
plaats omdat er nooit volledige overeen
stemming bestaat over wie wel en wie niet 
bij 'een volk' horen en in de derde plaats 
omdat volkeren zelden scherp territoriaal 
gescheiden wonen. De situatie in ex-Joe
goslavië is maar één voorbeeld uit velen. 
Dus als minderheden weigeren zich als 
deel van een natie-staat te zien, zouden ze 
zich twee keer moeten bedenken over het 
zelf vestigen van zo'n natie-staat. De pro
blemen van Bretagne of Baskenland in 
Frankrijk kunnen niet opgelost worden 
door het scheppen van mini-Frankrijkjes 
voor Basken en Bretons. 
De nationalistische drang, die ik (zie mijn 
verwijzing naar Gellner) omschrijf als het 
streven om culturele verschillen in politie
ke grenzen vast te leggen, moet worden 
gewantrouwd als een uiting van Hegeliaans 
idealisme in de politiek. Die drang is uit zijn 
aard geneigd tot intolerantie omdat het 
culturele diversiteit binnen de staat afwijst. 

MINDERHEDEN 
Hoezeer we nationalisme, ook in de betrek

kelijk vriendelijke vormen van regionaal se
paratisme, ook moeten wantrouwen, de 
terechte klachten van minderheden die 
zich achtergesteld en uitgesloten voelen in 
een vijandige staat moeten wel gehoor krij
gen. Dit dwingt links ertoe om een alter
natief voor de ijzeren kooi van het natie
staat-ideaal te ontwikkelen, om het hele 
veld niet over te laten aan volksnationalis
ten van uiterst rechts. Dat laatste is bij
voorbeeld gebeurd in Vlaanderen. Daar is 
een traditie van regionaal gebonden cultu
rele emancipatie, daterend van vóór de ja
ren twintig en daardoor onvermijdelijk 
vanaf haar ontstaan doortrokken van et
nisch denken, door Vlaams links genegeerd 
en is dientengevolge naar extreem-rechts 
gedreven in de jaren dertig en veertig en in 
de afgelopen tien jaar. Ook de oversteek in 
Frankrijk van kiezers van de Communisten 
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Cultuur heeft de staat niet 

nodig om te 
(PC) naar het Front National zou tot na
denken moeten stemmen, net als het feit 
dat al vóór de opkomst van Le Pen binnen 
de PC xenofobie in ruime mate aan de dag 
trad. 
Enkele nationalistische of regionalistische 
bewegingen laten zich door links inspire
ren: in Catalonië en Schotland bijvoor
beeld. De Schotse Nationale Partij, die 
links van het New Labour van Blair staat, is 
momenteel echter uitgesloten van samen
werking met andere socialistische en soci
aal-democratische partijen in Europa om
dat hun aartsrivaal Labour die plaats bezet. 
Dat is te betreuren. 
Het is een belangrijke opdracht voor links 
om in zijn internationale culturele beleid 
zonder aarzelen op te komen voor de 
rechten van minderheidsculturen. Al was 
het alleen maar omdat ze binnen staten de 
uitbreiding zijn van de beginselen van sub
sidiariteit en cultureel pluralisme, waaraan 
de Europese lidstaten zich hebben gebon
den. Tegelijk moeten separatistische nei
gingen afgewezen worden. Binnen links is 
nog een restant van sympathie voor anti
koloniale 'vrijheidsbewegingen'. Militante 
separatisten als de ETA in Baskenland en 
de IRA in Ierland weten dat het voor de 
beeldvorming geen kwaad kan als ze zich 
opwerpen als de nazaten van Fidel Castro 
en Frantz Fanon. 

HETERONOMIE 
Regionalisme moet niet zwichten voor de 

verlokking van autonomie, maar zou moe
ten streven naar iets wat ik 'heteronomie' 
wil noemen. Met heteronomie bedoel ik 
de formele erkenning dat staten geen in
terne eenheid en homogeniteit kunnen ei
sen en dat onderlinge verschillen tussen 
delen van de bevolking wèl erkend wor
den. Het Zwitserse kanton-systeem is een 
goed voorbeeld: het heeft eeuwen over
leefd en biedt zowel een opmerkelijk sa
mengaan van democratische betrokken
heid van burgers in de publieke zaak, als 
stabiele nationale instellingen. 
Heteronome staten zijn beter toegerust 
voor internationale samenwerking en cul
turele tolerantie. Staten die functioneren 
op basis van tolerantie ten opzichte van 
hun eigen culturele minderheden, zullen 
een grotere bereidheid aan de dag leggen 
om die tolerantie ook in internationale 
verhoudingen aan de dag te leggen. Een 
Nederland dat echt ruimte biedt aan Frie
zen en Limburgers, aan Sinti- en Roma
minderheidsculturen, zal minder ver
krampt reageren op het vooruitzicht zelf 
een minderheidscultuur te worden in een 
verenigd Europa. Als de toekomst van Eu
ropa ligt in een federale of confederale ver
eniging van vrije leden, laat dan dat ideaal 

overleven, maar 

staten hebben 
culturen nodig om 

hun bestaan te 
legitimeren. 

ook intern toegepast worden op het ni
veau van de individuele leden, laten die ook 
zelf een federale in plaats van een centra
listische structuur hebben. Zo'n streven 
kan er ook toe bijdragen het verderfelijke 
idee uit te hollen dat staten een nationale 
identiteit belichamen. Dat doen ze natuur
lijk niet, maar die hooggestemde opdracht 
hebben ze zichzelf in de loop van de ne
gentiende eeuw wel toegeëigend. Staten 
zijn er om de gemeenschappelijke belangen 
van burgers op elkaar af te stemmen, on
geacht culturele verschillen. In Nederland 
hebben vanouds zowel protestanten als 
katholieken van de dijken geprofiteerd; 
Frans, Duits en Italiaans sprekenden in 
Zwitserland betalen dezelfde belastingen 
en hebben dezelfde voordelen van interna
tionale neutraliteit. Cultuur staat daar he
lemaal buiten. 
Toch heeft conservatieve populistische 
propaganda de publieke opinie ingeprent 
dat als een regering soevereiniteit aan een 
groter politiek geheel overdraagt, de cul
tuur van de natie in gevaar komt. De ge
schiedenis toont aan dat dit onjuist is. Ta
len worden hooguit oppervlakkig versterkt 
of verzwakt door winst of verlies van na
tionale autonomie. Het Iers-Gaelic bij
voorbeeld leefde niet op na de Ierse onaf
hankelijkheid, terwijl het Catalaans niet is 
uitgestorven in het centralistische Spanje. 
De Nederlandse cultuur kent pas sinds 
1648 een soevereine Nederlandse staat, 
terwijl ze lang daarvoor al springlevend 
was; en de Nederlanders zullen Neder
lands blijven spreken en hagelslag blijven 
eten, lang nadat ze hun guldens voor euro's 
hebben gewisseld. 
Cultuur heeft de staat niet nodig om te 
overleven, maar staten hebben culturen 
nodig om hun bestaan te legitimeren. 

DECENTRALISATIE 
Dat brengt ons op een andere paradox in 

het denken van rechts: de laissez-faire ide
ologie van de vrijemarkteconomie is erg di
rigistisch en planmatig als het gaat om cul
turele zaken. Met veel verve propageren 
conservatieven en neoliberalen de globali
sering ·van de economie, maar tegelijkertijd 
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verharden ze hun nationalistische opvat
tingen van cultuur en constitutionele sym
boliek. Links moet deze tegenstrijdigheid 
aan de kaak stellen. 
Nationaal-populistische blikvernauwing, 
nauw verbonden met conservatieve poli
tiek, is een retorische fuik waar mensen in 
worden gelokt, weg van het begrip voor in
ternationale verhoudingen en de politiek 
van het culturele. Die blikvernauwing leidt 
ook tot aanvaarding van machtsconcentra
tie in oncontroleerbare economische en 
politieke centra. 
Macht in een integrerend Europa moet 
worden gedecentraliseerd en dichter bij de 
bevolking worden gelegd, zowel in geogra
fische als in institutionele zin. Laat culture
le minderheden direct onder Europese 
competentie vallen in plaats van hun wel
zijn toe te vertrouwen aan hun ergste vij
anden: nationale regeringen. Ik zou willen 
pleiten voor meer macht aan gemeenten, 
voor een krachtig Europees Parlement met 
twee Kamers, waarvan één Kamer wordt 
gekozen door kleine regionale kiesdistric
ten, met bevoegdheden om minderheden 
te beschermen tegen intolerantie binnen 
hun staat en met bevoegdheden om op tre
den in urgente transnationale problemen 
als massale mobiliteit (migranten en vluch
telingen) en milieu-behoud. 
Minderheden in Europa zullen van hun kant 
gewezen moeten worden op het gevaar 
van intern monoculturalisme. De 'gemeen
schap' dient niet zozeer gezien te worden 
als de basiseenheid van culturele en poli
tieke consensus, maar als de basiseenheid 
van politieke en culturele discussie van 
conflictregulering. 
Durven de linkse Europese partijen in hun 
nationale arena's naar macht te streven om 
die vervolgens naar lokale en regionale au
toriteiten en supranationale organen over 
te hevelen? Gaat Blair met Schotland en 
Wales het goede voorbeelden geven? Is 
links bereid om zijn eigen partij-politieke 
centralisme op nationaal niveau te her
overwegen, terwijl de belangrijkste arena 
nog de nationale politiek is en lokale poli
tiek hooguit als oefenterrein wordt gezien 
en internationale politiek als een zaak van 
erebaantjes voor politici in de nadagen van 
hun carrière? 
Als links zijn internationalisme serieus 
neemt, zal het de moed moeten opbren
gen radicaal te zijn met betrekking tot de
centralisatie en spreiding van macht. "' 

joefl Leerssen IS hoogleraar Euro{lese 

StudJes aan de UmversJteJt van Amsterd01n 



In de discussie die 1s losgebarsten over de 
verklaring d1e 70 progress1eve economen, 

onder wie ondergetekende, over de EMU 

publiceel-den bliJft één aspect onderbelicht 
NameliJk dat van de toenemende beleids
concurrrentle tussen landen. 

De redenering achter deze sombere ver

wachting is simpel. Landen die straks aan de 

euro meedoen kunnen als ze door een re
cessie worden getroffen geen beleid meer 

voeren met hun ~-entestand of wisselkoers. 

Ze hebben bovendien als gevolg van Maas

tricht en de 1n Dublin gemaakte afspraken 
(financieringstekort verder terug naar nul 

procent) niet of nauwelijks mogelijkheden 

voor budgettair bele1d. Om investeringen 
b1nnen te halen zullen landen daarom in toe

nemende mate de concurrentie aangaan 
door m1ddel van m1l1eubeleid, belastingtane

ven, infrastructuur en het zo goedkoop mo

gelijk maken van de welvaartsstaat. Omdat 
binnen de EU niets geregeld is op sociaal, fis

caal en ecologisch geb1ed dreigt een wedren 

naar het laagste n1veau, waarbij maatregelen 
van het ene land verdergaande react1es van 

andere landen uitlokken. 

Tot voor kort hadden velen de hoop dat 

binnen de EU JUist gewerkt zou worden aan 

harmonisatie naar boven van sociale en eco

logische normen. Die illusie werd echter be

gin d1t jaar de grond ingeboord toen de se

cretaris-generaal van het min1sterie van Eco

nomische Zaken A Geelhoed 1n zijn traditio
nele nieuwJaarsartikel in het economen

weekblad ESB schreef, dat zulke harmonisa

tie in de geglobal1seerde wereld van vandaag 

niet langer z1nvol is en dat beleidsconcurren

tie JUist zeer heilzaam kan zijn. Dat opvallen
de verhaal van Geelhoed, inmiddels vertrok

ken biJ Economische Zaken en sinds I april 
een van de belangrijkste adv1seurs van pre
mier Kok, staat haaks op wat hij zelf tot voor 

kort bepleitte. 

Zoals verwacht reageerden verschillende l<a

merleden en m1nisters uiterst negat1ef op de 
k1-it1ek van de groep van 70, maar op de ver

wachting dat de bele1dsconcurrentie zal toe

nemen werd niet ingegaan. Dat komt ver

moedeliJk omdat velen z1ch tot voor kort 
niet realiseerden dat dit een deel van de 

pnJS 1s die voo1- de euro betaald gaat wor

den. S. EiJffinger, hoogleraar 1n Tilbu1-g, Brug

ge en BerliJn en voorstander van de EMU, 

schreef daar een week na publicatie van de 
economenverklaring over in ESB: "De toe

komstige beleidsconcurrent1e is waal-schiJnlijk 

één van de meest verstrekkende gevolgen 

van het EMU-proJeCt. Bolkestein lijkt zich dat 
n1et te beseffen, net als de verantwool-delijke 

pol1tic1 en beleidsmakers zich dat onvoldoen

de hebben beseft bij de ondertekening en 

1-atificatie van het Vel-drag van Maastricht En 

dat is maar goed ook. Anders was het Ver-

drag van Maastncht er nooit gekomen." Dat 
de grote ondernemers enthousiast ziJn over 

deze sterkere beleidsconcurrentie behoeft 

geen betoog en werd op 20 maart uitge
sproken door de leider van de Franse werk
geversorganisatie CNPF, Gando1s, en zijn 

Nederlandse collega Blankers van het VNO

NCW, tijdens een forumdiscussie in Amster
dam. "Beleidsconcurrentie 1s heilzaam, hal-
rnonisatie verstikt", stelde Blankert daar on

der andere. 

Inmiddels begint de concurrentleslag die ons 
de komende jaren te wachten staat zich dui

delijker af te tekenen. In Zweden, waar de 

winstbelasting d1e ondernemingen moeten 

betalen met 28 procent tot de laagsten in de 
EU behoort, dreigen multinationals als Erics

son nu openlijk hun hoofdkwartier naar el

ders in de EU te verplaatsen als het toptarief 
1n de inkomstenbelasting van 59 procent niet 

omlaag gaat België lokt investeerders met 

minimale regels biJ collectieve ontslagen, die 
desalniettemin toch nog door Renault 111 Vii

voorde werden overtreden. Ierland probeert 
bedrijven uit andere landen weg te lokken 

met soepeler milieuregels. En Nederland 
heeft ruz1e met Duitsland, over een maatre

gel van staatssecretaris Vermeend die ertoe 

leidt dat een deel van de bedrijven effectief 

minder dan I 0 procent winstbelasting hoeft 

te betalen. En ook in de onlangs door Ver
meend onthulde contouren van het nieuwe 

belastingstelsel voor de 21 ste eeuw ontdek

te de economische redactie van het NRC 

Handelsblad de sporen van de te verwach
ten concurrentieslag: "En waar het de Euro

pese beleidsconcurrentie betreft zou in een 

land als Nederland, dat meer verkoopt aan 

buitenlandse consumenten dan het zelf aan 

buitenlandse goederen consumeert, de com
binatie van hogei-e btw en lagere loonkosten 

posit1ef moeten uitpakken voor de werkge
legenheid." 

Omdat EU-lidstaten met dit soort maatrege

len op elkaar reageren, zullen, zo voorziet 

hoogleraar en AbvaKabo-bestuurder M. Wil

ke in Het Financieele Dagblad, "tarieven 

voor winstbelasting in de verschillende Euro

pese landen naar nul tende!-en, net als veel 

productgebonden belastingen, zoals accijns 
op benzine en ecotax". P. Vos, eveneens 

hoogleraar, voormalig econoom van de In

dustriebond FNV en net als W1lke onderte

kenaar van de economenverklanng, spreekt 

1n datzelfde artikel de vrees u1t dat niet al

leen in Nederland maar ook elders 1n de EU 
een stroom van infrastructurele prOJecten 

op gang zal komen met veel dubbelingen: 

"E1- ontstaat een grote druk om met veel as

falt, hogesnelheidstreinen en Maasvlaktes de 

andere staten in de race om Investeerders 

voor te blijven". Dat voorspelt niet veel 
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goeds, want zulk bele1d moet in combinatie 
gezien worden "met allerlei aantrekkeliJke 

fiscale tarieven, die leiden tot een scherpe 
erosie van de overheidsinkomsten. In die si
tuatie rest overheden weinig anders dan te 
snijden in u1tgaven voor sociale zekerheid en 

milieu. Je kunt je euro tenslotte maar een 

keer uitgeven." 

Het wordt steeds duidelijker dat het euro

traJect, dat de afgelopen jaren tot a-sociale 

bezuinigingen in de EU-lidstaten heeft geleid, 

door de neo-liberale economische log1ca die 
het afdwingt ook in verregaande mate de 

agenda voor de volgende eeuw gaat bepa
len. En deze coherentie is er niet 'u1t te fiet

sen' met wat mooie woorden over het 

scheppen van werkgelegenheid of met wat 

knip- en plakwerk 1n een nieuw verdrag. 

Robert Went 
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'Europa is er tot op. h.~:~Hio'IJ)iet in geslaagd 
~,,~,'""~~~ ''"'""'"""" ""'' ,, 

ook maar één beeld te pr(;~~(it'~~~n dat mij het 

gevoel geeft: daar wil .ik bij horen'., zo schrijft 

Joost Smiers. Het verhaal van het euro-bilj.et 

is er een van clichés, angsthazerij en jatwerk. 

De zoektocht naar gemeenschappelijke 

symbolen voor Europa 

De platheid van het 1 

Joost Smiers 

EURO-BILJET 2 
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De verzamelde Europese banken drukken 
ons op I januari 2002 - als het allemaal 
doorgaat - biljetten in de handen waarop 
bruggen staan afgebeeld. Hoera, we slaan 
een brug naar elkaar in het nieuwe Europa. 
Platter kan het complexe proces van de 
eenwording van Europa niet afgebeeld 
worden. Op de biljetten die door de di
recteuren van de vijftien Nationale Banken 
uitverkoren zijn staat ook de Europese vlag 
afgebeeld. Als die heel mooi zou zijn zou je 
er, als goed ontwerper, misschien mee aan 
de slag kunnen gaan en daar je eigen draai 
aan geven. Helaas, de Europese vlag doet 
het met sterren; als er een land bij komt 
voegen we er een ster aan toe. Makkelij
ker kan niet, lulliger ook niet. Neen, Euro
pa is er tot op heden niet in geslaagd ook 
maar één beeld te produceren dat mij het 
gevoel geeft: daar wil ik bij horen. 
Voor het geval we niet weten dat we in Eu
ropa zijn is er op de ontwerpen voor de 
bankbiljetten een soort platgeslagen Euro
pese landkaart afgebeeld. Het mooie van 

landkaarten kan zijn dat ze diepte hebben; 
je blijft je verbazen hoe de delen verschil
len en toch bij elkaar komen, over bergen, 
langs rivieren. De kaart van Europa van Ro
bert Kalina - dat is de naam van de Oos
tenrijkse ontwerper van de uitverkoren 
bankbiljetten waar we het vanaf 2002 mee 
moeten doen - roept geen nieuwsgierig
heid op. We zien de omtrek van het gebied 
en dat is het, en zelfs dat schijnt hij fout ge
daan te hebben. 
Deze Robert Kalina wil ons bovendien ver
tellen dat Europa niet van gisteren is. Dus 
krijgen we ook nog poorten en ramen 
voorgeschoteld, uit zeven stijlperioden van 
de Europese kunstgeschiedenis; zoals het 
hoort, te beginnen met de Grieken. (Pijn
lijk is dat de Griekse bouwkunst het biljet 
van 5 euro toebedeeld heeft gekregen, dat 
waarschijnlijk al snel afgeschaft zal wor
den). Uiteraard moeten die poorten en ra
men verbeelden dat 'we open zijn naar el
kaar toe'. Wat een creativiteit. 
Ik ben niet de eerste, maar behoor tot nog 
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toe tot de tè weinigen, die denkt dat geld 
niet afgeleid moet zijn van een zielloze 
norm. Monetaristen denken dat wel: geen 
begrotingstekorten, geen inflatie, houden 
wat je hebt (als je hebt). Als de prijs daar
van is grote werkloosheid, armoede, ver
schraling van het publieke domein en de 
collectieve zorg, dan vertrekt de moneta
rist geen spier. Als de economie naar de 
sodemieter gaat, dan vertrekt de moneta
rist met zijn geld naar elders: na hem de 
zondvloed; er zal ergens anders wel ge
schraapt kunnen worden. Het is een ma
nier van denken waar geen diepte in zit, 
geen zorg voor mensen die ergens op een 
bepaald grondgebied wonen en die niet het 
hazenpad kunnen of willen kiezen; er zit 
geen verlangen in naar vrijheid, geen re
spect voor menselijke creativiteit die an
dere snaren kan raken dan het directe ge
win. 
Het is dat schrijnende gebrek aan diepte 
dat de bankbiljetten van Robert Kalina zo 
voortreffelijk tot uitbeelding brengen. Be-



ter hadden de directeuren van de Centra
le Banken van Europa niet kunnen vertel
len dat het bouwen aan een vreedzaam, so
ciaal rechtvaardig, ecologisch verant
woord, artistiek creatief Europa bij hen 
geen enkel beeld op het netvlies tovert. 
Het is hun wereld niet. Hun wereld is dat 
het geld zijn waarde blijft behouden. Is dat 
een slechte doelstelling? Natuurlijk niet, 
zeker niet als we bedenken dat er mensen 
zijn die kleine spaarcentjes hebben waar 
hard voor gewerkt is. Monetaire stabiliteit 
is echter een doelstelling temidden van 
veel andere. Het zou juist de fantasie van 
economen, politici, bankdirecteuren moe
ten prikkelen om te weten wanneer een 
iets groter begrotingstekort of een iets rui
mere inflatie een adequaat medicijn is om 
velen aan werk te helpen en om voldoen
de publieke middelen te creëren om de sa
menleving een duw te geven. Geld moet 
een afgeleide zijn van een bredere econo
mische politiek waar sociale, ecologische, 
educatieve vraagstukken bij inbegrepen 
zijn. 

Hoe is het euro-biljet er gekomen? Het 
Verdrag van Maastricht leidde tot de op
richting van het European Monetary lnsti
tute (EMI), dat de voorloper is van de Eu
ropese Centrale Bank, die de hoeder moet 
worden van de waarde van de Europese 
munt. Spoedig na het totstandkomen van 
het EMI werd terecht bedacht dat het ont
werpen van geld en de productie ervan een 
tijdrovend proces is. De meeste landen 
sukkelen bij het maken van nieuwe bank
biljetten voort op wat altijd gedaan is, maar 
in dat ene Europa is er niets waarop te
ruggegrepen kan worden. 
Fysiek geld moet stabiliteit suggereren en 
daarom is er in de geschiedenis altijd ge
kozen voor beeltenissen die vertrouwen 
wekken: vorsten, beroemde geleerden of 
kunstenaars, representatieve gebouwen of 
natuurtaferelen die vertellen dat het in dit 
land goed toeven is. Wie nog volhoudt dat 
bankbiljetten geen boodschap (mogen) uit
stralen, moet dit lijstje nog eens goed 
doornemen. De boodschap is nimmer: de 

maffia is hier de baas, periodiek voeren we 
oorlog, we buiten andere volken uit. Neen, 
we moeten geloven: hier is sprake van een 
stabiele samenleving die ergens op ge
schraagd is. 
Per cultuur verschilt de sfeer van de bood
schap: statig (Engeland), kneuterig (Duits
land), pompeus (tot voor kort Italië), ge
wild grappig (de nieuwe Franse bankbiljet
ten). Zou Nederland met de nieuwe bijna 
abstracte bankbiljetten van 25 en I 00 gul
den van Jaap Drupsteen voor het eerst een 
boodschapsloos waardepapier op de 
markt gebracht hebben? Dat lijkt mij on
waarschijnlijk. De nieuwste computertech
nologieën zijn van stal gehaald om het in
drukwekkend onvervalsbaar te maken. 
Zou de boodschap misschien zijn: hier kan 
niet met het geld gerommeld worden? 
Het EMI zat dus met een probleem, want 
er kon niet geput worden uit gezamenlijke 
tradities van beeltenissen, betekenissen en 
sferen, want die verschillen per land sterk. 
Wat doe je in zo'n geval? Je benoemt een 
commissie, in dit geval een commissie van 
kunsthistorici uit de vijftien landen die ho
pelijk beeltenissen kunnen vinden die Eu
ropa aan elkaar lijmen, geen land overslaan 
en niemand tegen de schenen schoppen. Je 
hoeft geen helderziende te zijn om te we
ten dat die commissie veel hotelrekenin
gen heeft gedeclareerd zonder met iets 
substantieels te komen. 
Inmiddels begon de tijd te dringen. Uitein
delijk namen de vertegenwoordigers van 
de vijftien Nationale Centrale Banken een 
beslissing. Elke Centrale Bank mocht op z'n 
hoogst drie ontwerpers aanwijzen die met 
een ontwerp mochten komen voor de ze
ven coupures van de euro. Die ontwerpers 
moesten al eens eerder een bankbiljet ont
worpen hebben, want er was geen tijd om 
dat vak nog eens te leren. Dat is een angst
hazerig motief want een echt goede ont
werper leert dat in een mum van tijd. Voor 
de ontwerpen werden twee categorieën 
vastgesteld: Allereerst 'ages and styles', 
kortom zoek het ergens in de geschiedenis 
en betrek er eventueel verschillende stijlen 
bij die in Europa rondgewaard hebben. On
ze prijswinnaar Robert Kalina, de huisont
werper van de Oostenrijkse Centrale 
Bank, heeft zich door deze eerste catego
rie laten 'inspireren'. De tweede categorie 
was net zo open geformuleerd: 'future 
oriented', kortom je mag ook iets doen wat 
modern is. 
Het is niet overdreven om te zeggen dat 
die opdracht ruim van karakter was. Het 
doet vermoeden dat de bankdirecteuren 
geen flauwe notie hadden, of wilden heb
ben, van de verbeelding van de Europese 
idealen en dus ook niet van de wijze hoe 
daar op bankbiljetten iets moois van te ma-
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ken zou zijn. Gelukkig waren belegen on
derwerpen als afbeeldingen van vorsten, 
geleerden, kunstenaars, onsterfelijke ge
bouwen en lyrische landschappen taboe 
omdat ze allemaal veel te landgebonden 
zijn. 
Begin 1996 hebben de Centrale Banken ie
der op z'n hoogst (sommige dus minder) 
drie ontwerpers uitgenodigd mee te din
gen. Vanaf dat moment zijn er in Europa 
ongeveer veertig ontwerpers aan het te
kenen, knippen, plakken, computeren of 
creëren, onder wie de Nederlanders Oot
je Oxenaar, Jaap Drupsteen en lnge Madlé 
(graveuse van de drukkerij Joh. Enschede). 
Bijna elke dag krijgen ze allemaal een brief 
uit Frankfurt met opsommingen van tech
nische- en veiligheidseisen. Wie beeltenis
sen in zijn (het waren vrijwel alleen maar 
mannen) ontwerp wilde stoppen kreeg de 
oekaze: 'create your own origina/s', met an
dere woorden er mocht geen gebruik wor
den gemaakt van bestaande afbeeldingen. 
Wat blijkt een jaar later? Onze prijswin
nende Oostenrijker heeft vals gespeeld. 
Begin 1997 ontdekken redacteuren van het 
Engelse blad Bridge Design and Engineering 
dat Robert Kali na vijf van de zeven bruggen 
op zijn ontwerpen letterlijk overgetrokken 
heeft uit een boek over bruggen; dat zijn 
drie Franse en twee Italiaanse bruggen. Bo
vendien heeft hij daar niets over gezegd. 
Maar voor de bankdirecteuren blijkt een 
leugentje meer of minder geen enkel pro
bleem te zijn. Ze gaan met hem verder en 
hij is de lijntjes van de bruggen wat anders 
aan het trekken. Zo eenvoudig is ontwer
pen. 

ESTHETISCHE POLSSTOK 
Terug naar begin 1996. Als bekroning op de 

brieven uit Frankfurt werden de ontwer
pers uitgenodigd om in persoon een dagje 
naar Frankfurt te komen, naar het hoofd
kantoor van het EMI. Dat moet een bizar
re bijeenkomst geweest zijn: allemaal con
currenten bij elkaar van wie velen niet echt 
tot de beste ontwerpers van Europa gere
kend kunnen worden. Men kan zich afvra
gen of dit onpersoonlijke proces de manier 
is om een opdracht te verlenen, zeker 
waar het gaat om de belangrijkste publieke 
opdrachtverlening van het einde van deze 
eeuw. De opdracht om tot een grafisch 
ontwerp te komen (maar dat geldt even
zeer voor architectuur) vraagt om een 
productieve dialoog tussen opdrachtverle-
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ner en ontwerper. De opdrachtverlener 
moet weten in welke richting hij of zij 
zoekt, welke sfeer uitgedragen moet wor
den en vooral ook weten waarom hij of zij 
juist voor die ene ontwerper kiest en niet 
voor een ander. De ontwerper moet ver
volgens terrein veroveren op de gedachte
gang van de opdrachtverlener, moet daar
boven uitstijgen, moet beelden scheppen 
die stappen verder doen dan de vrager had 
kunnen bedenken. Dat is het verschil tus
sen een techneut en een creatieve ont
werper. 
Opdrachtverlener en ontwerper moeten 
ook weten in welk maatschappelijk krach
tenveld zij zich bewegen, het krachtenveld 
waar conflicterende esthetische dromen 
en gemeenplaatsen deel van uitmaken en 
waar sociale en ethische botsingen worden 
uitgevochten. Ontwerpen is nooit alleen 
maar een droge exercitie tussen opdracht
verlener en designer. Het moedige ont
werp moet misschien wel voor de poorten 
van de hel van het gebaande-paden-denken 
en de geijkte beelden worden weggesleept. 
Als je dat niet minstens probeert dan 
wordt het ontwerp misschien wel een 
mooi plaatje, maar de verbeelding wordt 
er niet mee geprikkeld. Voor een maat
schappij die complexe vraagstukken op te 
lossen heeft is een op wijsheid en fantasie 
gestoelde verbeelding geen luxe. Daar 

hebben we niet alleen mooie praatjes voor 
nodig, maar ook echte beelden waar je je 
aan vast kan klampen en die op een ander 
niveau dan het rationele iets vertellen wat 
van betekenis is. Helaas, niet alleen op het 
terrein van de vormgeving van de bankbil
jetten schort daar veel aan in Europa. 
We weten niet- en we mogen niet weten 
-wat de andere ontwerpers gemaakt heb
ben die hebben meegedongen in de wed
strijd voor het euro-ontwerp. We weten 
wel dat de bankdirecteuren, onder wie 
Wim Duisenberg, de platgeslagen clichés 
en het matige overtrekwerk van Robert 
Kalina aan hun verwachtingen vonden vol
doen. Daarvan hebben ze het Europese 
volk in december 1996 kond gedaan. Om 
zich geen buil te vallen hadden ze een on
derzoeksbureau de opdracht gegeven om 
met een representatieve steekproef onder 

Europeanen te toetsen welke van de tien 
door een vakjury uitgekozen ontwerpen 
'de' Europeaan het mooiste vindt. Wat 
kwam er uit de bus van 'de' Europeaan? 
Robert Kalina's bruggen, poorten, vlaggen 
en landkaarten. 
Uiteraard is het verstandig om op ruime 
schaal te polsen of ontwerpen geen onge
wenste associaties oproepen. Zeker als 
mensen uit zoveel verschillende culturen 
hetzelfde bankbiljet gaan gebruiken kan 
een pijnlijk misverstand snel geboren zijn 
en, eenmaal in henderduizendvoud ge
drukt, moeilijk meer uit de wereld te hel
pen. Maar het is duidelijk dat mensen die 
onvoorbereid en onervaren een oordeel 
moeten geven over een ontwerp niet ver
der zullen springen dan hun esthetische en 
inhoudelijke polsstok lang is. Dat is na
tuurlijk een zwakke basis voor de beoor
deling van ontwerpen die de komende de
cennia zeer beeldbepalend zijn. 

VRIJHEID 
Had het anders gekund? Als de eis niet ge

steld was dat de kandidaten ervaring moes
ten hebben met het maken van bankbiljet
ten dan had het EMI de beste ontwerpers 
van Europa kunnen uitnodigen. Velen van 
hen kwamen nu niet in aanmerking omdat 
ze nooit een bankbiljet gemaakt hebben. 
Het is idioot dat er een irrelevante drem
pel is opgeworpen waardoor de beste 
mensen meteen al buiten boord vielen. 
Hoe zouden die Europese top-ontwerpers 
dan aan de gang kunnen gaan? Om te be
ginnen is het natuurlijk al prachtig dat al die 
onzin van koninginnehoofden en represen
taties van andere voorbeeldige personen, 
gebouwen en landschappen niet eens aan 
de orde kunnen komen in dat ene Europa. 
Wat een vrijheid geeft dat om door te drin
gen tot wat op een ander niveau voor Eu
ropa belangrijk is. We zien dagelijks om 
ons heen dat Europa volgeplakt is met de
sign dat geen andere bedoeling heeft dan 
de omzet te verhogen. Duizenden vorm
gevers ontwerpen dagelijks beelden die 
ons vertellen dat er maar één ding in het 
leven echt toe doet en dat is kopen, con
sumeren. Misschien zou het niet zo gek zijn 
als er in onze publieke beeldcultuur wat 
meer representaties zouden verschijnen 
die inhoudelijk en qua sfeer vertellen dat er 
nog andere waarden zijn die tellen. Aange
zien geld ingebed moet zijn in het grotere 
complex van sociale, ecologische, econo
mische en culturele waarden ligt het voor 
de hand om, bij de opdrachtverlening voor 
het ontwerpen van bankbiljetten in die 
richting te zoeken. Dan nog zijn er ver
schillende mogelijkheden. 
In een dialoog zou de opdrachtgever de 
ontwerper moeten uitdagen een zo groot 
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mogelijke vrijheid te nemen. Die vrijheid is 
als het ware een politieke wilsverklaring: 
voor onze Europese samenleving is de vrij
heid van de creativiteit en de vrijheid van 
de gedachtespinsels van de kunsten een 
waarde van onschatbare betekenis. Im
mers, er is geen democratisch debat mo
gelijk als het niet gevoed wordt door de 
weerbarstige impulsen waarmee kunste
naars en ontwerpers ons op het verkeer
de been kunnen zetten. Het valt zelfs voor 
te stellen dat een ontwerper een beeldend 
kunstenaar vraagt een schilderij of ander
soortig werk te maken dat als basis dient 
voor zijn of haar ontwerp van de bankbil
jetten. 
Een andere aanpak voor de opdrachtverle
ning zou kunnen zijn te analyseren wat de 
Europese samenleving echt de moeite 
waard maakt. Dan kom ik uit bij het na
streven van essentiële mensenrechten zo
als daar zijn het principe van de rechtsstaat, 
de non-discriminatie-beginselen en een 
aantal sociale grondwaarden. We hebben 
wel allerlei prachtige Verklaringen van de 
Rechten van de Mens ondertekend, maar 
het vraagt een permanente krachtsinspan
ning en alertheid om aan de normen die 
daaruit voortvloeien te voldoen. Wat ligt 
het niet meer voor de hand om het enige 
dat Europa echt zou moeten binden als ba
sis te gebruiken voor inhoud en sfeer van 
de bankbiljetten; niet in belerende zin, niet 
zelfvoldaan, maar als serieus streven. , 
Eerder hebben we gezien dat alles wat op 
een bankbiljet gezet wordt altijd een bood
schap in zich draagt. Waarom huiver om 
echt belangrijke onderwerpen de bron van 
inspiratie te laten zijn? Het is duidelijk dat 
een goede ontwerper boven het beleren
de van zulk soort onderwerpen kan uitstij
gen en er een dimensie aan kan geven die 
onverwacht is. 
Als de euro deze keer niet doorgaat, is er 
nog een herkansing mogelijk. T 
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HET REEEL 
BESTAANDE Het referendum-in-de-praktijk 

stimuleert de discussie, niet in 

de laatste plaats over het 

Helga Salemon 

referendum zelf. Is het een succes of een doodlopende weg? 

Groenlinks is voor, maar niet eensgezind. Frank Köhler, voorzitter 

van de Groenlinksfractie in de Amsterdamse gemeenteraad, in 

debat met zijn Delftse collega Wim Bot. 

wogen door het gekozen politieke bestuur, 
vallen voor een groot deel weg in het re
ferendum. In het IJburg-referendum bij
voorbeeld was dat het belang van de wo
ningzoekenden. Daar sluit op aan dat ik 
vind dat er geen verantwoordelijkheid kan 
zijn zonder verantwoordingsplicht. Bij een 
referendum worden bevoegdheden ver
schoven naar mensen die geen verant
woordingsplicht hebben. Die kunnen zeg
gen: "Wij stemmen het IJburg-plan af' en 
vervolgens weer bij mij aankloppen met de 
klacht dat Groenlinks niets aan de wo
ningnood doet. Een referendum staat 
haaks op het systeem van democratisch en 
verantwoordelijk bestuur.' 

RISKANT 

Nog voor de discussie start haast Frank 
Köhler, fractievoorzitter van Groenlinks 
in de Amsterdamse gemeenteraad, zich te 
verklaren dat hij tègen het referendum is, 
maar niet principieel, en dat hij loyaal is aan 
het hoofdstedelijk verkiezingsprogramma 
dat pleit voor het correctief referendum. 
Köhler ziet één argument dat pleit vóór 
het referendum. 'Het zou gemeenteraads· 
leden en politieke bestuurders moeten 
dwingen de boer op te gaan met hun be
sluiten, om dat te verdedigen. De verant
woordingsplicht van gekozen bestuurders 
vind ik heel belangrijk.' Maar tot nu toe, zo 
signaleert Köhler, is in Amsterdam Groen
Links de enige partij die dat doet. De par
tij trad nadrukkelijk met haar standpunt 
naar buiten tijdens het IJburg-referendum 
en is op het moment van dit interview be
zig met de voorbereiding van een campag
ne rond het komende referendum over de 
aanleg van de noord-zuidmetrolijn. 'Ande
re partijen doen dat te weinig.' Juist omdat 
dit enige voordeel te weinig uit de verf 
komt, wegen voor Köhler de argumenten 
tegen het referendum zwaarder. Zijn be
langrijkste twee bezwaren hangen nauw 
met elkaar samen. 

Wim Bot is gemeenteraadslid voor Groen
Links in Delft en overtuigt pleitbezorger 
van het referendum. Bot werkt momenteel 
aan een initiatiefvoorstel voor een correc
tief referendum in zijn gemeente. In Köh
lers punt van het minderheidsbelang ziet hij 
geen argument tegen het referendum. 'In 
theorie dient het politiek bestuur rekening 
te houden met minderheidsbelangen maar 
daar is geen garantie voor. Ik zie wat dat 
aangaat geen principieel verschil tussen be-

foto: Co de KrwJf I HH 

Köhler: 'Minderheidsbelangen, die zijn ge-
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sluitvorming in de gemeenteraad of per re
ferendum.' iets meer kan Bot zich voor
stellen bij Köhlers vrees voor 'onverant
woorde besluitvorming' maar hij denkt 
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Wim Bot: 'Ik denk dat het 

referendum het 
niet dat dit een onoverkomelijk bezwaar is. 
'Van belang zijn de spelregels van een refe
rendum. Binnen GroenLinks is er consen

sus over dat het referendum geen demo
cratische spielerei moet worden, maar een 
spaarzaam te gebruiken correctie-instru
ment moet blijven. Zo zijn wij er ook in 
Delft mee bezig. Het is geen "laat duizend 
bloemen bloeien".' 
Köhler: 'Wat is dan nog de toegevoegde 
waarde? Bovendien blijven mijn bezwaren 
overeind. In een gemeenteraad weeg je 
dingen af. Het grote nadeel van een refe
rendum is dat een omvangrijke groep wei
nig boodschap heeft aan die afweging. Met 
een referendum haal je dingen uit hun ver
band. Als je IJ burg niet door laat gaan, ont
staan er onmiddellijk problemen waarvoor 
de tegenstemmers geen oplossing hoeven 
aan te reiken. De verantwoordelijkheid 

wordt het gemeentebestuur afgenomen 
zonder dat er een alternatief voor het ge
meentebesluit wordt geboden. Bovendien 
is de extra invloed die burgers krijgen al
tijd negatief: men kan iets tegenhouden 
maar dan is het nog helemaal de vraag of 
het beleid vervolgens de kant opgaat die de 
tegenstemmers wensen. Mijn ervaring is 
dat je snel een groep krijgt die zegt: "het 
gemeentebestuur dat doet maar en het zal 
wel niet deugen, goed dat ik nu een keer 
tegen kan stemmen." Ik heb rond het IJ
burg-referendum met zulke mensen ge
sproken. Die zeggen: "Ach ik ben eigenlij
ke wel voor het plan, maar ik ben altijd te
gen het gemeentebestuur".' 
Bot onderstreept dat een effectief refe
rendum activiteit vereist van politieke par-

beste middel is 

om politieke 
betrokkenheid 

opnieuw vorm 
te geven.' 

tijen. Natuurlijk, als de voordelen niet uit 
de verf komen, aldus Bot, gaan de nadelen 
veel zwaarder wegen, maar dat is geen re
den om het kind met het badwater weg te 
gooien. 'In Delft pleiten wij er nadrukkelijk 
voor dat partijen meer naar buiten treden.' 
Aan de andere kant denkt hij dat regelge-

ving en de juiste kiesdrempels de nadelen 
van het referendum kunnen inperken. 'Het 
aantal vereiste handtekeningen moet zo 
hoog moeten zijn dat je geen extreem nim
by-achtige (not in my back yard; HS) onder
werpen krijgt.' 

KLOOF 
Het gevaar van het referendum dat minder

heidsbelangen gemangeld worden, moet 
niet worden overdreven, vindt Bot. 
GroenLinks in Delft sluit daarom, anders 
dan de Amsterdamse gemeenteraad, on
derwerpen over bijvoorbeeld migranten 
niet uit. Bot: 'We hebben het over een cor
rectief referendum, een oordeel dus over 
een genomen raadsbesluit. Dat kan nooit 
zo risl<.ant zijn.' 
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Bot ziet, in tegenstelling tot Köhler, in de 
nu opgedane ervaringen met het referen
dum geen reden het instrument te ver

werpen, maar als een leerproces. Bot: 'Je 
moet bedenken dat we spreken over iets 
dat in Nederland nog maar een paar jaar 
bestaat. De gehouden referenda leveren 
niet een eenduidig positief beeld op en ik 
vermoed dat het enthousiasme binnen 
Groenlinks ook wel wat verminderd zal 
zijn. Maar het is een vrij grote verandering 
van ons politiek systeem. Dat is een pro
ces van vallen en opstaan.' 
Het referendum is in de ogen van Bot het 
meest geëigende middel voor het over
bruggen van de vermeende kloof tussen de 
burgers en de politiek. 'Directe democra
tie is een aanvulling op vertegenwoordi
gende democratie. Aangezien er geen ba
sis meer is voor de vroeger bepleite vor
men van directe democratie, zoals arbei
derszelfbestuur, zie je dat partijen als 
GroenLinks, volgens mij in heel Europa, 
het referendum omhelzen als alternatief. 
Daarmee betrek je de moderne burger di
rect bij onderwerpen die hem of haar in
teresseren. De deelname van mensen aan 
de politiek via politieke partijen neemt af 
terwijl mensen niet minder politiek geïnte
resseerd zijn. Dat blijkt uit allerlei onder
zoeken. De interesse richt zich steeds 
meer op specifieke items. De positie van 
politieke partijen neemt echt zorgwekken
de vormen aan. Ik schrik ervan als ik zie 
hoe weinig leden GroenLinks heeft. En de 
leden die er nog zijn zijn steeds moeilijker 
actief te krijgen in partijverband. Ik denk 
dan dat het referendum het beste middel 
is om politieke betrokkenheid opnieuw 
vorm te geven.' 
Dat laatste wordt volgens Köhler gelogen
straft door de lage opkomst bij referenda. 
'Bij de tot nu toe gehouden referenda was 
de opkomst steeds aanzienlijk lager dan bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. 
In Amsterdam hebben we nog geen refe
rendum gehad waar de opkomst hoger was 
dan veertig procent.' 
Het huidige stelsel van vertegenwoordi
gende democratie biedt in de ogen van 
Köhler voldoende mogelijkheden voor een 
optimale wisselwerking tussen burgers en 
politiek. 'Ik vind bovendien het referendum 
geen vorm van directe democratie. Ik kop
pel directe democratie aan zelfbestuur, en 
dat is dat alle betrokkenen zichzelf bestu
ren zonder tussenkomst van gekozen be
stuurders. Ik ben het met Wim eens dat 
veel mensen die modellen niet meer wil
len. Er zitten veel nadelen aan. Het leeft 
niet meer als ideaal. Overigens staat in het 
Groen Li n ks-verki ezi ngsprogram ma nog 
wel het punt van arbeiderszelfbestuur. 
Maar dan volgt de vraag: wat verwacht je 



Frank Köhler: 'Bij een 

van een gekozen bestuur? Ik heb niet zo'n 
moeite met een kloof tussen wat burgers 
roepen dat het bestuur moet doen en dat 
wat een bestuur doet. Die is per definitie. 
Waar het om gaat, is dat een gekozen be
stuur de burgers betrekt bij de beleidsont
wikkeling maar zelf de verantwoordelijk
heid neemt voor de politieke keuze van het 
uiteindelijke beleid.' 
Groenlinks Amsterdam pleit ervoor dat 
burgers de kans krijgen om alternatieven 
uit te werken gedurende de beleidsvoor
bereiding van een besluit. In de huidige 
praktijk bereiden ambtenaren een besluit 
voor en is er nauwelijks ruimte voor alter
natieven. Köhler: 'Ik ben een warm voor
stander van het in alle openheid uitwerken 
van alternatieven, dat wil zeggen samen 
met geïnteresseerde burgers en belangen
groepen, en die alternatieven moeten ook 
voorgelegd worden aan het gemeentebe
stuur. Maar vervolgens moet het bestuur 
zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. 
Het is bij Groenlinks niet populair om die 
verantwoordelijkheid te nemen. Bolke
stein vind ik inhoudelijk vreselijk, maar in 
één ding geeft hij het goede voorbeeld: hij 
neemt stelling en neemt de verantwoor
delijkheid daarvoor. 
Nadeel van een referendum is dat het aan 
het einde van de besluitvorming komt en 
daarmee is het niet de meest geëigende 

referendum worden 
bevoegdheden 

verschoven naar 
mensen die geen 

verantwoordings

plicht hebben. 

manier om mensen bij beleid te betrekken. 
Nog even afgezien van de vraag èf er een 
kloof is tussen burger en politiek, gaat het 
er om dat politici zich meer inspannen om 
de mensen te bereiken. Nu beperken par
tijen het opzoeken van burgers tot de ver
kiezingsperiode.' 

ANGST 
Groenlinks is voorstander van het referen

dum, maar het is de vraag of dit niet op ge
spannen voet staat met de krachtige over
heid die de partij ook wenst. Köhler be
vestigt dat die spanning bestaat. 'Op die 
terreinen waar wij juist een krachtige over
heid willen, zoals sociaal- en milieubeleid, 
kan het referendum ertoe leiden dat de 
slagkracht van de overheid vermindert.' En 
Köhler heeft nog een andere observatie. 

'Ik zie dat in de Amsterdamse stadsdelen 
waar Groenlinks veel bestuurlijke invloed 
heeft, bijna nergens een referendum-ver
ordening bestaat. En dat er daar ook geen 
Groenlinkser is die zegt: "Laten we eens 
een referendum organiseren". Dat is mis
schien wel een bewijs voor wat er bij ons 
altijd achter heeft gezeten. Namelijk dat 
een referendum goed is omdat het bestuur 
doorgaans dat doet wat wij niet willen. Een 
referendum geeft dan de kans dat weg te 
stemmen.' 
Bot: 'Misschien is dat zo, het is de vraag wat 
daar op tegen is. En dat een referendum 
een krachtige overheid in de weg zit, vind 
ik zwaar aangezet. Het hangt natuurlijk af 
van het politieke draagvlak van een beslis
sing. Als dat ontbreekt, valt de slagkracht 
op een gegeven moment sowieso weg. 
Er bestaat bij bestuurders, en dat zie je 
goed bij referenda, angst voor het oordeel 
van burgers. In Frankrijk zijn er burge
meesters van het Front National aan de 
macht gekomen via parlementaire verkie
zingen. Als je vanuit die angst doorrede
neert, moet je de parlementaire democra
tie afschaffen. Voor Groenlinks is angst dat 
de wensen van burgers in strijd zijn met het 
eigen beleid, geen goede raadgever om 
progressieve politiek vorm te geven.' T 

He/go Solemon is freelance JOurnaiJst 
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Recepttegen 
zwartgalligheid 

Groenlinks is aan het sociaal-democratiseren. De balans tussen 

idealisme en realisme wordt verstoord door een al te heilig ontzag voor 

de feiten. Datleidt tot fatalisme, zo concludeert ldo de Haan uit de 

essays die zijn geschreven als aanzet voor het verkiezingsprogramma 

van Groenlinks. Een pleidooi voor conflicten en burgerinitiatieven. 

ldo de Haan 

De partijen aan de linkerzijde van de sociaal-democratie nebben 
altijd een moeilijke positie gehad. De Partij van de Arbeid heeft zich 
steeds beroepen op een heilzame balans tussen idealisme en reali
teitszin. Zij wilde onrechtvaardige maatschappelijke verhoudingen 
veranderen, maar niet zo veel dat de status van verantwoordelij
ke bestuurder daardoor geschaad zou worden. Radicalere linkse 
groeperingen hadden weinig andere keuze dan beginselvastheid te
genover opportunisme te plaatsen, en zich zo in de positie te 
manoeuvreren van hemelbestormers die men nooit de verant
woordelïjkneid van de macht zou geven en hoogstens nuttig wa
ren als luis in de pels. 
Maar de tijden zijn veranderd nu de PvdA zich breeduit in net po
lttieke midden heeft genesteld en het streven naar verandering van 
de maatschappelijke verhoudingen lijkt te hebben opgegeven. De 
klassieke sociaal-democraten streven slechts naar een efficiënte 
verdeling van economisch en cultureel kapitaal, die de bestaande 
ongelijkheden intact laat. Het linkse imago van de PvdA is alleen 
nog gebaseerd op de bescherming van de zwakste groeperingen, 
die als gevolg van het op efficiëntie gericht beleid juist op steeds 
grotere afstand komen te staan. De p_lannen van staatssecretaris 
van Financiën en PvdA-er Vermeend voor de hervorming van net 
belastingstelsel zijn een recente illustratie van deze houding. 
Voor Groenlinks bestaat daarom nu de historische kans om ide
ologisch, en wellicht ook electoraal, de plaats op te eisen die van
ouds ingenomen werd door de PvdA, en het politieke luizenbaan
tje over te laten aan de So<:ialistische Partij. Dat een dergelijke so
ciaal-democratisering gaande Is, blijkt uit de debatten die het We
tenschappelijk Bureau van .GroenLinks de afgelopen tijd heeft ge
organiseerd ter voorbereiding van het opstellen van een nieuw 
verkiezingsprogramma. Daaraan werd deelgenómen door een bre
de groep linksden kenden, op basis van essays geschreven door niet 

uitdrukkelijk aan Groenlinks gebonden 'deskundigen van buiten'. 
Naast deze personele verbreding, lijkt de ideologische sociaal-de
mocratisering van GroenLinks op net eerste gezicht te moeten be
staan uit het vergroten van de Groenlinkse realiteitszin. Maar zo-
als uit de essays kan worden afgeleid, schuilt het gevaar voor 
GroenLinks eerder in een fatalistische nouding tegenover de wer- I 
kelijkheid. GroenLinks heeft problemen met de sociaal-democra
tische balans tussen idealisme en realisme, niet vanwege een over
maat aan geloof in veranderbaarheld van de wereld, maar juist door 
een al te heilig ontzag voor de feiten, die grenzen zouden stellen 
aan de maakbaarheid van de samenleving. ' 
Het gevaar te vervallen in fatalisme dreigt het meest bij kwesties , 
die de grenzen van de nationale staat overschrijden, zoals het mi- .f 
lieubeleld, het veiligheidsbeleid en de internationale samenwer- I: 
king. Het essay van Carollne van Dullemen over 'de wereld' schetst :, 
bijvoorbeeld in de zwartste tinten de groeiende afstand tussen arm 1p 

en rijk ('de chaos van de nieuwe Middeleeuwen'). Zij ontwaart wel ·~ 
degelijk vooruitgang in het tot stand komen van een internationa~ I 
Ie recntsgemeenschap, maar iedere stap voorwaarts wordt ge- ' 
volgd door twee stappen achteruit. Het '(post)vredesproces leidt 
tot een identiteitscrisis en dit mondt niet zelden uit in nationalis- ' 

~ 
~ 

tisch, religieus of etnisch geweld', en de introductie van democra
tie in zwak ontwikkelde samenlevingen kan een averechts effect 
hebben en leiden tot verscherpte maatschappelijke conflicten. Een 
vergelijkbaar verlammend betoog houdt Lucas Reijnders, die 
meent dat duurzaamheid alleen bestaat in een 'evenwicntsecono
mie, die zijn milieukapitaal intact houdt'. Deze voor het overleven 
noodzakelijke economische ordening vergt veranderingen, zoals 
een drastische reductie van het verbruik van natuurlijk hulpbron
nen, die ook volgens Reijnders verder weg zijn dan ooit. 
Het gevoel dat een ecologische, sociale en politieke ramp op we-
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Het probleem van GroenLinks is niet dat 
de partij de lat van haar idealen 

reldschaal aanstaande is, en dat daar uiteindelijk weinig tegen te 
doen valt, w~rdt nog versterkt, doordat verschillende auteurs een 
'einde van de natie-staat' constateren. Oe natie-staat vormde lan
ge tijd het vanzelfsprekende kader waarbinnen de maatschappelij
ke verhoudingen vorm werden gegeven. Volgens velen kan de staat 
deze functie langzamerhand steeds minder goed aan, zonder dat 
er een andere institutie is die deze rol op dezelfde democratische 
wijze kan vervullen. 
Zoals uit het advies van de 'deskundigen van buiten' kan worden 
afgeleid, lijken twee ontwikkelingen ten grondslag te liggen aan het 
functieverlies van de natie-staat. Ten eerste zou de betekenis van 
de natie·staat afnemen onder invloed van bovennationale organi
saties, zoals de Europese Unie, maar ook van het groeiende aantal 
multinationale ondernemingen. Zoals Van Oullemen stelt, hebben 
sommige daarvan hebben een orn:zet die groter is dan het bruto 
nationaal product van een middelgroot land. Ten tweede zouden 
nationale overheden hun greep verliezen op de eigen bevolking, 
die zich steeds minder berekenbaar gedraagt en nauwelijks meer 

·te vatten is in statistische categorieën. In 'Oe Ongekende Samen-
leving', afgekorttot DOS in Herman van Gunsterens essay over 
de staat, is doelgericht ,Ingrijpen in maatschappelijke verhoudingen 
bUitengewoon moeilijk. omdat de leden van de samenleving be
stuurders steeds weer te slim af zijn. 
Overigens strekt het probleem van het verdwijnen van vanzelf
sprekende categorieën van maatschappelijke ordening zich ook uit 
tot de politieke partijen. Zij ontber:en steeds meer een duidelijk 
onderscheiden a<:hterban en veranderen alle in meer of mindere 
mate in Jdjaologische catch-all~partijen. Een van de symptomen van 
deze ontwikkeling is de grote populariteit van het begrip 'burger'. 

J<m Wîllem Oûyvendak <:onstateèrt in zijn essay terecht dat 'bur
. gerlîjk' in radiçaal-llnks.e kringen ooit een scheldvv;oord was, maar 
gaat er aan voorbij dat de redenen waarom de burger destijds een 
slechte naam had nog .steeds opgaan: de term burger onttrekt 
maatschapp.elijke ongelijkheden aan het zicht en maakt het onmo
gelijk uiteenlopende verantwoordelijkheden toe te delen. Immers, 
als burgèr is iedereen, ongea<:ht klasse, herkomst of status, ver
an~woordelijk voor het algemeen welzijn. 
Samengevat dreigt voor Groenlinks een inktzwart realisme: de 
mondiale problemen zijn onoverkomelijk groot; de natJe-staat, die 
dergelijke problemen vroeger aanpakte werkt, niet meer; en de 
mogelijkheden ontbreken om op de noemer van 'de burger' de so
ciale macht te mobiliseren waarmee politieke veranderingen kun
n~l1 worden afgedwongen. Zo bezien is het probleem van Groen
Links niet dat de partij de lat van haar idealen zo hoog heeft ge
legd, maar dat zij zo weinig vertrouwen heeft in haar eigen sprong
kracht. 

Tegenover deze pessimistische toekomstverwachting stellen de 
meeste auteurs van de essays een voorziçhtige hoop op verbete
ring. Zoals Van Gunsteren stelt, bevinden wij ons met de <:risis van 
de natie-staat in een periode van constitutionele inventio, van het 
opnieuw uitvinden van het kader waarin wij de maatschappij vorm 
kunnen geven. Net zoals veel andere radicaal-linkse denkers, spre
ken de sçhrijvers van de essays hun vertrouwen uit dat onafhan
kelijke instituties van burgers niet alleen een alternatief vormen 
voor de centrale overheid, maar ook de plaats in kunnen nemen 
van marktinstellingen, die tot riu toe als enige alternatief voor de 
staat gelden. Hoe die alternatieve instellingen eruit moeten zien, 
wordt echter in het vage gelaten, net zoals onduidelijk blijft welke 
functies dergelijke instellingen moeten vervullen. 
In plaats daarvan volstaan de meeste auteurs met een algemene 
aanduiding van het belang en de werking van dergelijke interme
diaire instellingen. Zo betoogt Duyvendak dat GroenLinks afstand 

zo hoog heeft gelegd, maar dat zij 
zo weinig vertrouwen heeft in 
haar eigen sprongkracht. 

moet doen van een overtrokken waardering van individuele auto· 
nomie om te kunnen begrijpen dat 'collectieve identiteiten voor· 
waarde zijn voor het vorm kunnen geven aan een "eigen" leven'. 
Volgens Van Oullemen kunnen dergelijke burgerorganisaties op het 
internationale niveau bijdragen aan preventie van grootschalige 
conflicten en zijn zij een noodzakelijk bestanddeel van de demo· 
cratisering van voorheen autoritaire staten (maar bergen zij dus 
tevens het gevaar van een <:onflictueuze pluriformiteit in zkh). 
Volgens Van Gunsteren bieden dergelijke organisaties ten slotte 
een zinnig alternatief voor de wijze waarop nationale overheden 
de samenleving besturen. In plaats van een model waarin na een 
analyse van de feiten een eenduidige instructie van het bestuur 
plaatsvindt (in de verwa<:hting dat alles dan goed loopt), werkt de 
alternatieve vorm van maatschappelijke ordening via het selecteren 
van de beste oplossing uit een variëteit aan ordeningsalternatieven. 
De vraag wat de beste oplossing is, wordt dan niet langer 'van bui
tenaf door een wetenschappelijke analyse beantwoord, maar 
wordt 'van binnenuit' gegeven, door de gebruikers, dat wil zeggen 
de burgers, op basis van de ervaring met verschillende oplossfn· 
gen. Een dergelijk model van maatschappelijke ordening bestaat 
derhalve niet bij de gratie van consensus, maar is gebaat bij het be• 
staan van verschillen en confikten tussen verschillende alternatie· 
ven. Taak van de overheid en politieke partijen is in deze constel
latie een grote diversiteit in stand te houden en voorstellen te doen 
voor de selectie van oplossingsalternatieven, op basis van algemeen 
gedeelde waarden. 
Zonder nadere aanduidingvan de institutionele vorm waarin or· 
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ganisaties van burgers de functies van nationale overheden kunnen 
overnemen, blijven dergelijke pleidooien voor een versterking van 
de civil society in de lucht hangen. Met Van Gunsterens woorden 
kan gesteld worden dat er dan te weinig institutionele variëteit is 
om een zinvolle selectie mogelijk te maken. De keuze blijft beperkt 
tot hetgeen altijd al op het menu stond. Dat wordt bijvoorbeeld 
geïllustreerd door het essay van Jacobus Delwaide, die Groenlinks 
kortzichtigheid verwijt in haar voortgezette afkeer van de NAVO. 
Volgens hem biedt de NAVO de enige bescherming van Europa en 
de Westerse waardengemeenschap tegen dreigingen van buiten 
Europa en tegen tendensen tot desintegratie binnen de Europese 
grenzen. Alternatieve ordeningen wijst hij af, met als belangrijkste 
argument, dat de huidige leden van de NAVO noch de kandidaat
leden in Oost-Europa iets anders dan de NAVO willen, en omdat 
gebleken is dat de NAVO de enige internationale macht is die een 
einde wist te maken aan het conflict in voormalig Joegoslavië. Van
uit het oogpunt van variëteit en selectie is het daarentegen ver
standig niet alle kaarten op de NAVO te zetten, ook al omdat het 
de vraag is of deze organisatie in uitgebreide vorm nog wel de func
tie van vredestichter kan vervullen. 
Tegelijkertijd heeft Delwalde wel degelijk een punt, wanneer hij er 
op wijst dat (radicaal) links altijd moeite heeft gehad met de 
machtsfunctie van de staat. Naast het bieden van bestaanszeker
heid op het sociale vlak, is nog altijd een van de kerntaken van de 
staat het legitiem gebruik van geweld, het handhaven van het in· 
terne geweldsmonopolie en de landsverdediging. Wanneer het om 
deze functies gaat, is een pleidooi voor burgerinitiatieven wellicht 
minder op zijn plaats. De recente ervaringen met massale volks
milities en ernstige bomaanslagen in de Verenigde Staten, waar een 
lange traditie van civiele verdediging bestaat, beloven weinig goeds. 

Het pleidooi voor de civil society lijdt aan een gebrek aan institutio
nele concretisering en ontbeert een uiteenzetting van de functies 
die burgerinitiatieven van de staat over moeten nemen. Daardoor 
lijken zelfstandige organisaties van burgers te zwak om iets te doen 
aan de geschetste gigantische problemen. Sterker nog: een minder 
etatistische oplossing van dergelijke problemen zou ons wel eens 
van de regen in de drup kunnen helpen. Dat betoogt althans Lucas 
Reijnders, die zich keert tegen de tendens om het milieubeleid 
vorm te geven met behulp van convenanten met maatschappelijke 
groeperingen. In plaats daarvan bepleit hij het herstel van norme
rende wetgeving, en moet de staat zich wijden aan het doorbere
kenen van milieubelasting, het stimuleren van een mentaliteitsver
anderingen en het bevorderen van milieutechnologisch R&D. 
Toch is hiermee niet het definitieve oordeel over de civil society uit• 
gesproken. juist het betoog van Reijnders illustreert waar de waar
de van een versterkte burgerlijke politiek in gelegen kan zijn. Op
vallend aan dat betoog is namelijk dat het zo getrouw het (door 
Van Gunsteren afgeschreven) model van analyse en instructie volgt: 
Reijnders weet al wat een duurzame economie behoeft en baseert 
daarop een gedetailleerde invulling van het beleid dat duurzaam
heid moet garanderen. Hij verwerpt niet alleen een 'subjectieve' 
definitie van duurzaamheid ('het vaststellen van aanvaardbare risi
co's via democratische besluitvorming'), maar ook de introductie 
van noties van sociale rechtvaardigheid als onderdeel van duur
zaamheid. Met name dat laatste is eigenaardig, omdat Reijnders 
duurzaamheid zelf definieert als het in stand houden van het mi
lieukapitaal voor latere generaties. Maar hij is tot deze inconsis
tentie genoodzaakt, omdat met de introductie van conceptles van 
sociale rechtvaardigheid onherroepelijk morele en politiek one· 
nigheid zou ontstaan. 
Dergelijke onenigheid is binnen het model van analyse en instructie 
een onwenselijke vorm van ruis. Maar bezien vanuit Van Gunste-

rens alternatieve model van variëteit en selectie vormen dergelijke 
conflicten hart en ziel van een vitale samenleving. Pas door con
flicten wordt duidelijk waar ruimte voor maatschappelijke veran
dering bestaat; waar onwrikbare waarheden plaats moeten maken 
voor veranderlijke meningen. 
De beste illustratie van dit mechanisme vormt het Groenlinkse 
debat voor het nieuwe verkiezingsprogramma als geheel. Terwijl 
de meeste deelnemers zeker weten dat globalisering van de eco
nomie leidt tot een functieverlies van de staat, laat Paul de Beer in 
zijn bijdrage over de welvaart zien dat globale en Europese eco
nomische ontwikkelingen over het algemeen van weinig belang zijn 
voor de vormgeving van sociaal beleid op nationaal niveau. Dit be
toog is onderdeel van De Beers algemenere stelling dat het ver
band tussen economische groei en sociale rechtvaardigheid poli
tiek van aard is. Zoals het succesvolle werkgelegenheidsbeleid in 
Nederland laat zien, was de relatieve beperkte economische groei 
hiervoor geen belemmering, evenmin als de verhoogde arbeids
participatie overigens iets bijdroeg aan economische groei. Er zijn 
volgens De Beer nog steeds dilemma's van sociaal beleid, die ech
ter niet het gevolg zijn van economische noodzakelijkheden, maar 
voortkernen uit conflicten tussen verschillende onderdelen van 
het sociale beleid. 
Een vergelijkbare redeneertrant kan gekozen worden wanneer het 
gaat om het milieubeleid of om internationale rechtvaardigheid. In 
plaats van de zekerheden van de milieudeskundige die een reduc
tie van uitstoot X met factor n aanbeveelt, zou de kwestie van het 
milieu ook begrepen kunnen worden als een geheel van conflicte
rende afwegingen tussen mobiliteit, individuele keuzevrijheid, in
tergenerationele solidariteit, aanvaardbare risico's, etcetera; een 
afweging tussen conflicterende toekomstverwachtingen. Kernstuk 
van het milieubeleid zou het vormgeven van de discussie over het 
milieu zijn. Reijnders heeft daar waarschijnlijk weinigfiducie in, om· 
dat hij verwacht dat de grootste vervuilers zich bij een dergelijke 
discussie zullen drukken en ondertussen gewoon doorgaan met 
vervuilen. Daarmee gaat hij eraan voorbij dat het creëren van me
deverantwoordeiijkheid voor de publieke zaak de grootste uitda
ging van het milieubeleid is. juist dat is wat de politiek van de bur
gers beoogt. Zoals Van Gunsteren stelt, gaat het daarin om 'het 
transformeren van een lotsverbondenheid van mensen tot een ge
meenschap waarin de stem van elk van hen telt'. En het grootste 
probleem daarbij is misschien niet eens het onterecht uitsluiten van 
buitenstaanders zoals migranten en werklozen. De uitdaging voor 
de politiek van de burgers is eerder om evident gevestigden, zoals 
bestuurders en captains ofindustry, daadwerkelijk deel te laten ne
men in de publieke zaak, de 'republîek'. 

Zo bezien vormt de aandacht voor burgerinitiatieven een centraal 
bestanddeel van de sociaal-democratiseringvan Groenlinks. Daar
mee wordt immers de zwartgalligheid bestreden, die ieder her· 
vormingsstreven voortijdig de das om doet. Bovendien schept de 
politiek van de burgers het kader waarbinnen GroenLinks de so
ciale en politieke elite voor haar eigen doeleinden kan mobiliseren. 
Idealisme en realiteitszin, institutionele hervormingen en het 
vormgeven aan bestuurlijke verantwoordelijkheid, kunnen op de· 
ze manier worden verenigd. 

/do de Haan is filosoof en politicoloog, en werkzaam als onderxoei<er bij 
de Universiteit van Amsterdam, Hij publiceerde onder andere 

'Zelfbestuur en Swatsbeheer: Het politieke debat over burgerschap en 
rechtsstoof (Amsterdam I 99 3). Binnenkort verschijnt van xijn hond Na 

de ondergang. De herinnering oon de jodenvervolging in Nederland, 
1945-1995' 
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In Turkije is een openlijke 

machtsstrijd gaande. De oude 

elites klampen zich wanhopig 

vast aan hun macht die ze met 

economische liberalisering zelf 

op het spel hebben gezet. 

Door verarming van de 

bevolking is de geest van de 

islam uit de fles. Ondertussen 

is Europa is bevangen door de 

angst voor 'de Turken'. 

Een analyse. 

DE ANGST VOOR: 
Flavia Reil en Aslan Zorlu 

Turkije wordt door de Europese Unie al 
decennia lang aan het lijntje gehouden. Al
leen de argumenten zijn veranderd. Tot 
voor kort legde de EU de nadruk op eco
nomische en sociaal-juridische verschillen 
om Turkije buiten haar deur te houden. 
Met name ging dat om de schending van 
mensenrechten - waarover Europa zich 
verder niet druk maakt - en het wel
vaartsniveau dat niet aansluit met dat van 
de EU. Dit laatste argument werd gepre
senteerd als onoplosbaar, waarmee Turkij
es interne dynamiek werd ontkend. Toch 
zag de EU er geen gevaar in om in 1996 een 
douane-unie met Turkije te sluiten. Voor
al de Europese christen-democraten en de 
liberalen waren voorstanders en sugge
reerden het land hiermee te redden van 
een islamistische machtsovername. Opval
lend is dat na deze overeenkomst plotse
ling geheel nieuwe argumenten beven tafel 
zijn gekomen om Turkije het lidmaatschap 
van de EU te ontzeggen, argumenten die 
berusten op vage constateringen over een 
onoverbrugbare cultureel-religieuze kloof 
tussen Turkije en Europa. 
Achter de façade van de Europese engel 
die Turkije van een islamitische ondergang 

zal 'redden', schuilt een kortzichtige hou
ding. De overwegingen die een douane
unie met Turkije mogelijk maakten maar 
een EU-lidmaatschap tegenhouden, zijn ge
baseerd op een simplistische berekening 
van kosten en baten. Met een douane-unie 
heeft Europa wel de lusten (handel) maar 
niet de lasten. Een volwaardig lidmaatschap 
met de EU betekent vrij verkeer van per
sonen, naast het vrije verkeer van goede
ren en kapitaal welke met de douane-unie 
een feit is. Een massale migratiestroom die 
door een EU-lidmaatschap op gang zou 
kunnen worden gebracht, is de grote angst 
van de EU-overheden. Maar hoe reëel is 
die angst, als men bedenkt dat ook de min
der ontwikkelde EU-lidstaten (Portugal, 
Spanje en Griekenland) en de arme regio's 
van Engeland en Italië tot de dag van van
daag nog niet zijn leeggelopen. Sterker nog, 
een EU-lidmaatschap kan Turkijes bevol
king hoop geven op een betere toekomst 
en de motivatie voor migratie doen afne
men. Het is zelfs aannemelijk dat hierdoor 
een remigratiestroom op gang komt. 
De douane-unie is voor Turkije geen on
verdeeld succes. De EU heeft toezeggingen 
gedaan om korte-termijnschade die Tur-
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kije, met haar zwak concurrerende indus
trie, door de douane-unie ondervindt te 
compenseren. De EU beloofde financiële 
steun en - op den duur - een volwaardig 
lidmaatschap tot de EU: de douane-unie 
zou de 'zoveelste eerste' stap zijn tot een 
volwaardig lidmaatschap. Dit gaf voorT ur
kije de doorslag om de ongunstige conse
quenties van de douane-unie te aanvaar
den. Maar van beide beloftes komt weinig 
terecht. Gelijk na het voltrekken van de 
douane-unie is, mede door de inspanning 
van EU-partner Griekenland, de financiële 
steun bevroren. En nu lijkt, gezien de uitla
tingen van Europese christen-democrati
sche en liberale politici, de kans op een vol
waardig EU-lidmaatschap verkeken. 
Deze Januskop van Europa veroorzaakt ir
ritatie in Turkije. De commerciële televi
siezenders- die zich in vergelijking met de 
Turkse staatstelevisie meer journalistieke 
vrijheid kunnen veroorloven - hebben de 
EU-politiek openlijk aan de kaak gesteld. 
Ook bij de migrantengemeenschappen in 
Duitsland en Nederland veroorzaakt de 
Europese opstelling interne spanningen. 
Het Turkse deel voelt zich vernederd en 
het Koerdische deel in de steek gelaten. 
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VO. Nog een andere geopolitieke factor 
maakt van Turkije een belangrijk macht in 
het Midden-Oosten. Het land ligt aan de 
bovenloop van de rivier de Eufraat en met 
de serie grote stuwdammen die zijn aan
gelegd, kan de wateraanvoer naar Syrië en 
Irak worden afgesloten. Een handige bij
komstigheid, als men bedenkt dat de poli
tiek van deze twee landen niet geheel past 
in de nieuwe wereldorde die de VS voor 
deze regio gepland hebben. 
Duidelijk is dat Turkije goede kaarten in 
handen heeft om een belangrijke positie te 
veroveren in de internationale gemeen
schap. Toch slaagt het land hier niet in. 
Sterker nog, Turkije staat op dit moment 
voor een politieke crisis die het land stuur
loos dreigt te maken. Dat heeft alles te ma
ken met een heftige interne dynamiek, aan 
de gang sinds 1980. 
Om te beginnen bij de crisis van vandaag. 

RKI E 
De vraag is hoe lang Turkije in de buiten
sluiting zal berusten, want het heeft genoeg 
in huis om voor anderen een interessante 
bondgenoot te zijn. Het Turkse bedrijfsle
ven is sterk in ontwikkeling. Eerder dan 
haar oostelijk gelegen buurlanden heeft het 
zich bekwaamd in de vrijemarkteconomie. 
Toen het mogelijk werd economische ban
den met de republieken in de voormalige 
Sovjetunie aan te halen, was het Turkse be
drijfsleven de eerste die daar investeerde. 
Turkije is de voortrekker van een in op
richting zijnde economische gemeenschap 
van Zwartezeelanden. Turkije investeert 
ook in de Arabische buurlanden en er zijn 
contacten met opkomende Aziatische eco
nomieën, zoals Indonesië en China. 
De VS hebben al jaren een sterke alliantie 
met Turkije. Dit begon in de jaren vijftig, 
toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt 
was, en dat had alles te maken met de be
langrijke geopolitieke positie van Turkije, 
dat grenst aan het toenmalige Sovjetunie. 
Dit was de belangrijkste reden om Turkije 
in 1952 toe te laten tot de NAVO. De VS 
pompten veel geld in het Turkse militaire 
apparaat en mede hierdoor heeft Turkije
na de VS - het grootste leger van de NA-

Door het electoraal systeem (districten
stelsel) en de interne fragmentatie van de 
rechtse en linkse secularisten, is de Islami
tische Welvaartspartij (de Refah) de mach
tigste parlementaire groep, hoewel zij pro
centueel gezien slechts 21 procent van het 
landelijke electoraat bezit. De gevestigde 
militaire en politieke elite, die politiek ver
tegenwoordigd zijn in de linkse en rechtse 
seculiere politieke partijen, voelen zich be
dreigd door de macht van de Refah. In eer
dere decennia leidde zulk een politieke cri
sis tot een militaire machtsovername. Het 
politieke en sociaal-economische klimaat 
en de integratie in de wereldeconomie slui
ten deze keer een militair ingrijpen echter 
uit, althans tot nu toe. Voorlopig heeft de 
machtsstrijd tot niet meer geleid dan ver
vroegde verkiezingen. 

DOORBRAAK 
De laatste militaire coup van 1980 heeft de 

overgang van een autarkie naar een op de 
vrijemarkteconomie georinteerd land mo
gelijk gemaakt. De militairen hebben zich
zelf- onbedoeld- de wind uit de zeilen ge
nomen. De jaren voor de coup was er in 
Turkije sprake van een grote economische 
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en sociale chaos, die een bijna anarchistisch 
karakter had. Gewapende rechtse en link
se milities waren in een guerrillaoorlog 
verwikkeld. De inzet van de coup van 1980 
was, door het monddood maken van alle 
oppositionele krachten, economische sta
biliteit te forceren. Een IMF-programma 
(Internationaal Monetair Fonds), bedoeld 
om de economische malaise te overwin
nen, was vlak voor de coup ingevoerd. Het 
programma paste in de nieuwe economi
sche politiek van Reagan en Thatcher en 
kon met een militair regime makkelijker 
worden uitgevoerd. De voorwaarden van 
het IMF waren openstelling voor de we
reldmarkt en terugdringing van de publie
ke sector. Zo zou een op de vrije markt ge
richte economie meer speelruimte krijgen. 
Dit hield hoofdzakelijk de privatisering van 
staatsbedrijven in. Deze plannen stuitten 
echter op verzet van de gevestigde bu
reaucratische elite. Deze elite gebruikte de 
staatsbedrijven om werkgelegenheid voor 
hun achterban te scheppen. Met dergelijk 
cliëntelisme weten zij hun positie veilig te 
stellen. Het verzet leidde tot vertraging 
van de gewenste privatiseringsmaatrege
len, en soms tot uitstel. 
Ook de militairen kregen te maken met 
een afkalving van hun macht. Dit had voor
al te maken met het einde van de koude 
oorlog: er dreigde een inkrimping van het 
leger. Maar de militairen wisten hun posi
tie te redden. Zij torpedeerden elke poging 
tot een politieke oplossing voor de Koer
dische kwestie. Zo groeide dit conflict -
vanaf het midden van de jaren tachtig- uit 
tot een complete oorlog in het oosten van 
het land. Het gevolg was dat de militaire 
uitgaven van de overheid stegen tot een 
derde van het totale overheidsbudget. De 
oorlogsindustrie vierde hoogtij. Niet al
leen de Turkse, maar ook de westerse wa
penindustrie profiteerde en profiteert nu 
nog steeds van deze oorlog. 
En dan is er de opkomst van de politieke
islam. Een opmerkelijke ontwikkeling in 
een land waar de macht altijd in handen 
heeft gelegen van de seculiere politiek-bu
reaucratische en militaire elites, die zich 
hebben ontwikkeld tot een oncontroleer
bare en starre klasse. Voor die doorbraak 
zijn twee oorzaken aan te wijzen: ten eer
ste de sociaal-economische ontwikkelin
gen sinds jaren tachtig, ten tweede de meer 
tolerante houding tegenover de islam. 
In het midden van de jaren tachtig, tijdens 
de regering-Özal, ontstond een gunstig 
economisch klimaat: een stijgende export, 
een toename in buitenlandse investeringen 
en een grote economische groei. De be
volking kreeg hoop op meer welvaart. 
Maar de hoge inflatie van 60 procent stond 
dat in de weg. De oorzaak van deze inflatie 
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Het is nog moor de vraag of 

de gematigde moslims 
-die inmiddels is gestegen tot een jaarlijks 
gemiddelde van 70 tot 80 procent- ligt bij 
een groot en chronisch begrotingstekort. 
Elke poging tot terugdringing van de staats
uitgaven en tot hervorming van het belas
tingstelsel, stuitte (en stuit) op weerstand 
van de starre politiek-bureaucratische en 
militaire klasse. De omvangrijke informele 
economie staat bovendien de invoering van 
een gezond sociaal verzekeringssysteem in 
de weg. Een stabiele economische ontwik
keling. voor arm tot rijk, komt niet op gang. 
De miserabele situatie van de lage inko
mensgroepen verbetert niet. 
Turkije kampt bovendien met de gevolgen 
van een uit de hand gelopen migratie van 
platteland naar de steden. Die begon met 
het vernieuwde industrialisatie proces in 
de jaren tachtig en versnelde door de 
vluchtelingenstroom die de oorlog in 
Turks-Koerdistan op gang bracht. Omdat 
de elkaar opvolgende regeringen niets de
den, heeft dit proces extreme vormen aan-

binnen de Refoh een 

verdere islamisering 
van de mootschoppij 
zullen toestaan. 

genomen. Turkijes grote steden zijn de 
laatste vijftien jaar verdubbeld in populatie, 
met grote sociaal-economische problemen 
en onrust tot gevolg. Ongenoegen wordt 
vooral veroorzaakt door de grote inko
mensverschillen die in de steden duidelijk 
zichtbaar zijn. De rurale migranten vormen 
een stadsproletariaat, gehuisvest in illegale 
woonwijken aan de rand van de steden. In 
de legale buitenwijken niet veel verderop 
wonen de nieuwe rijken, die hun vergaar
de welvaart niet onder stoelen of banken 

steken. De dubbele trend in de Turkse 
economie wordt hier zichtbaar: een hoge 
economische groei voor een beperkte 
klasse aan de ene kant en een verarming 
van grote delen van de bevolking aan de an
dere kant. Begin jaren negentig werd de 
bevolking zich er van bewust dat de voor
gespiegelde welvaartsstijging slechts was 
voorbestemd voor een beperkt deel van 
de bevolking. Burgers verloren het ver
trouwen in de gevestigde seculiere politici 
en zochten hun heil in een politieke alter
natief: de Refah. 

JEHOVA'S 
Maar er was nog iets anders nodig om de Re

fah überhaupt een politieke positie te ge
ven. Na de coup van 1980 werd voor het 
eerst in het bestaan van de Turkse seculie
re republiek, een zeer liberale houding in
genomen ten opzichte van de soennitische 
islam. Was vóór de coup het islamitisch 
godsdienstonderwijs op openbare scholen 
nog een vrijwillig keuzevak, ná de coup 
werd het verplicht gesteld. De seculiere 
staat stond speciale religieus georiënteer
de opleidingsinstituten, korancursussen en 
een groei van moskeeën toe. Het doel van 
dit alles was het creëren van een staatsge
leide, controleerbare en vooral 'Turkse' is
lam. Deze 'Turkse' islam- ook wel aange
duid met de term 'Turks-islamitische syn
these'- moest de basis van de maatschap
pelijke eenheid bewaken. Zonder dat de 
staatselite en de militairen het destijds be
seften kweekten zij door deze tolerante 
houding de kiem van een kwaal, waar zij 
nog geen medicijn voor hebben gevonden: 
nog nooit tijdens het bestaan van de Turk
se 'seculiere' republiek is de macht van de 
islamisten zo groot geweest. 
Maar uiteindelijk was het het volk dat door 
middel van de verkiezingen de islamistische 
politieke kracht aan de macht bracht. De 
Refah-partij dankt haar snelle groei aan de 
steun die zij kreeg van het stadsproletari
aat. De Refah biedt deze groep niet de is
lam als oplossing voor hun armoede, maar 
een 'geloofwaardig' sociaal-economisch 
programma, die een welvaartsstijging voor 
armen zou betekenen. Verder belooft de 
Refah af te rekenen met de oude gevestig
de en corrupte politieke orde, die tot in 
zijn nek in de georganiseerde misdaad zit. 
Een andere misvatting is, dat de Refah een 
homogeen islamistisch machtsblok vormt 
tegen de seculiere staat. De Refah is ech
ter een heterogene politieke stroming 
waarin islamisten, maar ook gematigde 
moslims thuis horen. De laatsten hebben 
hun eerdere vertrouwen in de seculiere 
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Verkiezmgen in Diyarbakir, Oost-Turkije. De Koerdische stem op de Refah was een protest-stem, foto: Fnts Mevst I HH. 

gevestigde politieke partijen verloren. Ook 
dankt de Refah haar politieke succes aan 
haar uiterst actieve en professionele wer
vingscampanes, waarin zij als Jehova's 
deur-aan-deur campagne voert. Deze suc
cesvolle campagnes worden gefinancierd 
met de vruchten die de islamisten, net als 
de nieuwe rijken, plukken van de vrije
markteconomie. Zij zijn geïntegreerd in 
het kapitalistische systeem, waar de partij 
van af wil. 

DE POORTEN VAN WENEN 
De vraag is nu hoe groot het gevaar is van 

een verdere islamisering van de Turkse 
maatschappij. Dit hangt af van drie facto
ren. Ten eerste: in hoeverre kan de Refah 
haar beloften verwezenlijken als zij aan de 
macht blijft? Aangenomen mag worden dat 
de Refah, net als alle andere politieke par
tijen, verwikkeld zal raken in het corrupte 
staatsapparaat. Ook de Refah zal waar
schijnlijk niet in staat zijn, of niet snel ge
noeg, om het institutionele karakter van de 
staat te veranderen. Zo loopt de Refah het 
risico om uiteindelijk - net als de andere 
partijen - door de mand te vallen. Onder
tussen is het afwachten of de seculiere po
litieke partijen lering trekken uit het succes 
van de Refah en de kiezers een aantrekke
lijk alternatief kunnen bieden. Dit zal dui
delijk worden bij de vervroegde verkiezin
gen. Ten tweede is het nog maar de vraag 
of de gematigde moslims binnen de Refah 
een verdere islamisering van de maat
schappij zullen toestaan. Deze groep heeft 

een groot belang bij de kapitalistische spel
regels en is erg gevoelig voor financieel
economische prikkels. Als laatste: de Turk
se maatschappij wordt wel eens vergeleken 
met een mozaïek. Er zijn binnen de Turkse 
bevolking tientallen verschillende etnische 
en religieuze minderheidsgroepen te on
derscheiden. De twee groepen met de 
grootste politieke macht zijn de Koerden 
en de alevieten. De Koerden hebben met 
hun steun aan de Koerdische onafhanke
lijkheidsstrijd laten zien dat ze andere poli
tieke voorkeuren hebben dan medewer
king aan een omwenteling van het land naar 
een islamistische maatschappij. Het feit dat 
de Koerden in het oosten van het land mas
saal op de Refah hebben gestemd betekent 
niet dat zij het eens zijn met het islamise
ringsproject van deze partij. Hun stem was 
een protest in een politiek landschap waar 
geen alternatief voor handen was. Tijdens 
eerdere verkiezingen, toen de Koerdische 
partijen nog niet monddood waren ge
maakt, stemden de Koerden in groten ge
tale op deze partijen. De alevieten (een 
kwart van de totale bevolking) die met hun 
tradities ver af liggen van de soennitische 
islam, en zichzelf zien als de beschermers 
van de seculiere staat, zijn ook een niet te 
verwaarlozen machtsfactor. 
Dat is de politieke crisis waar Turkije zich 
in bevindt: de militairen en de bureaucrati
sche elite belemmeren een politieke op
lossing voor het Koerdische conflict en 
staan economische-institutionele vernieu
wing in de weg. Verarming en een botsing 
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tussen seculiere en islamitische krachten 
zijn een gevolg. Tegelijk is er sinds de coup 
een ontwikkeling opgang gekomen in de 
richting van liberalisatie en economische 
openheid die zorgt voor economische 
groei. Die dynamiek onderstreept dat Tur
kije zich in principe kan ontwikkelen tot 
een belangrijke regionale macht. En dat 
rechtvaardigt de stelling dat een EU-lid
maatschap niet allen maar kosten zal bren
gen, maar uiteindelijk ook voordelen zal 
opleveren. 
In deze tijd van globalisering van de eco
nomie is de angst van Bolkestein om over
spoeld te worden doorTurken irrationeel. 
Het is een anachronisme: alsof de Turken 
nog voor de poorten van Wenen staan. De 
angst voor de islam en voor een migran
tenstroom is ongegrond als in Turkije de 
overheid open en democratisch contro
leerbaar wordt. Wellicht kan een EU-lid
maatschap van Turkije als katalysator wer
ken voor een flexibilisering van het huidi
ge starre staatsapparaat. T 
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Nut en noodzaak 
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van Pracht en praal en baden 

in weelde is door de 

geschiedenis heen mikpunt van kritiek voor denkers en predikers. 

Ten onrechte, zo schreef onlangs de cultuurfilosoof Enzensberger: 

ongelijkheid en luxe zijn onvermijdelijk en noodzakelijk. De ethicus 

Gerrit Manenschijn reageert: 'zonder luxe gaat het beter'. 

door Gerrit Manenschijn 

3l 

Op I I januari 1997 verscheen in dagblad 
Trouw een artikel van de cultuurfilosoof 
Hans Magnus Enzensberger, getiteld Zon
der luxe gaat het niet. Wie dat artikel zorg
vuldig leest ontdekt dat Enzensberger wel
iswaar een begenadigd schrijver is, maar 
dat hij het meer nog dan andere cultuurfi
losofen moet hebben van associaties en 
suggesties en niet van feiten en sluitende 
argumenten. Het koste de politici die op 
zijn verhaal mochten reageren dan ook 
weinig moeite de zwakke plekken in zijn 
betoog bloot te leggen. Ik zal eerst iets zeg
gen over dat betoog, vervolgens over de 
reacties van de politici, om te eindigen met 
de conclusie: zonder luxe gaat het beter. 

In het eerste deel van zijn artikel betoogt 
Enzensberger dat de afkeer van luxe een 
lang en eerbiedwaardig verleden heeft. Een 
onafzienbare rij filosofen, wetgevers, pre
dikers en demagogen heeft zich uitgespro
ken tegen weelde, pronkzucht en verkwis
ting en Enzensberger constateert dat naar
mate de zuiver religieuze en morele mo
tieven van de predikers tijdens de Verlich
ting meer terrein verloren, de spilzucht 
van de rijken een politiek thema werd. Dit 
leidde tot een revolutionair verlangen naar 
gelijkheid. Maar het Franse weelde-debat 
uit de achttiende eeuw en de economische 
analyse uit de negentiende eeuw rekenden 
volgens Enzensberger terecht af met het 
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primitieve idee dat aan het verlangen naar 
rechtvaardigheid voldaan kan worden 
door herverdeling. Het model van de taart 
die in gelijke parten moet worden gesne
den, gaat voor de aardse goederen niet op. 
Enzensberger citeert met instemming 
Montesquieu: 'Zonder luxe gaat het niet. 
Als de rijken niet overvloedig geld uitge
ven, zullen de armen verhongeren.' 
Enzensberger vindt dat de symbolische 
macht van de luxe niet onderschat moet 
worden. Dat in de geschiedenis het ver
toon van pracht en praal alleen tot ver
maak van de machtigen diende, is volgens 
hem een puriteins misverstand. De mach
tigen waren gedwongen, soms zelfs tot hun 
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Overvloed aan luxe is 

lachwekkend of zelfs 
eigen ondergang toe, om hun onderdanen 
een exorbitant schouwspel aan te bieden. 
Tot op de dag van vandaag neemt het pu
bliek, via de massamedia, dan ook deel aan 
de feesten van de prominenten. 
In het tweede deel van zijn betoog werpt 
Enzensberger de vraag op of de privé-luxe 
nog een toekomst heeft. In zijn ogen heeft 
de massaproductie namelijk de overwin
ning èn de ondergang van de luxe bewerk
stelligd. Hij 'hoopt en vreest' dat de privé
luxe toch een toekomst heeft en schrijft: 
'Want als het waar is dat het streven naar 
differentiatie tot het mechanisme van de 
evolutie hoort en dat spilzucht op instinct 
berust, dan kan de luxe nooit verdwijnen 
en is het alleen maar de vraag welke ge
daante hij op de vlucht voor zijn eigen scha
duw zal aannemen.' 
Enzensberger sluit af met de stelling dat het 
in de toekomst bij de strijd om de verde
ling wel eens om heel andere prioriteiten 
dan aardse goederen zou kunnen gaan. Al
lereerst gaat het dan om 'tijd'. En vervol
gens ook om zaken als aandacht, rust, 
ruimte een schoon natuurlijk milieu en vei
ligheid. Wie van deze nieuwe luxe zal pro
fiteren is onduidelijk, omdat Enzensberger 
voorziet dat sociale positie, inkomen en 
vermogen niet altijd de doorslag zullen ge
ven. 

KNOFLOOK 
Het is een meeslepende verhaal maar En
zensbergers betoog heeft een zwakke ar
gumentatie. Een ernstig bezwaar is dat En
zensberger twee niet-synonieme begrip
penparen voortdurend door elkaar haalt: 
'luxe-soberheid' en 'overvloed-schaarste'. 
Achter luxe en soberheid zit altijd iets van 
een keuze, achter overvloed en schaarste 
niet. Overvloed is nog geen luxe. Over
vloed aan knoflook bijvoorbeeld is geen 
luxe, zoals we weten uit de fascinerende 
roman De knoflookliederen van de Chinese 
schrijver Mo Yan. Maar er bestaat wel 
overvloed áán luxe, een soort luxe tot de 
n-de graad. Gert-Jan Dröge presenteerde 
onlangs in zijn tv-programma de bizarre 
luxe van een exorbitant rijk echtpaar uit 
Hongkong, simpele lieden eigenlijk, die hun 
huis letterlijk met goud beslagen en met 
edelstenen behangen hadden. Overvloed 
aan luxe is lachwekkend of zelfs tragisch, 
zoals koning Midas moest ondervinden, 
toen zijn wens in vervulling ging dat alles 
wat hij aanraakte in goud veranderde. Als 
Bacchus hem niet genadig van zijn goud
koorts had verlost zou hij er aan ten gron
de zijn gegaan. Overvloed berooft luxe van 
zijn exclusiviteit. 
Wat het verschil tussen soberheid en 
schaarste betreft: alleen wie zoveel bezit 
dat het de moeite loont alles op te geven 

tragisch, zoals 

koning Midas moest 
ondervinden. 

heeft de keuze sober te leven. Daarente
gen heeft iemand die niets bezit geen keu
ze tot soberheid; die is veroordeeld tot ar-

moede. Soberheid is vrijwillige armoede, 
luxe bewust gekozen overvloed. In de oor
logswinter van '44-'45 was voedsel zeer 
schaars, maar geen luxe. Luxe is overbodig, 
voedsel niet. Montesquieu zat er dan ook 
volkomen naast toen hij zei: 'Zonder luxe 
gaat het niet. Als de rijken niet overvloedig 
geld uitgeven, zullen de armen verhonge
ren'. Een kanjer van een misvatting. In tij
den van schaarste verhongeren de armen 
altijd, of de rijken nu overvloedig geld uit
geven of de hand op de knip houden. Er is, 
wat geld uitgeven betreft, slechts één uit
zondering: als de rijken het geld zouden 
uitgeven om de armoede op te heffen zou
den de armen er baat bij hebben, maar 
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zoiets doen rijken niet graag. Je voelt je im
mers pas rijk als er armen zijn die nooit 
kunnen hebben wat jij hebt. 

FABEL 
Honger is een kwestie van schaarste, niet 

van soberheid. Nog nooit heeft een sobe
re levensstijl tot een zelfgekozen honger
dood geleid. Verhongeren is altijd een ge
volg van armoede. Reeds het optreden van 
de wijze Jozef in Egypte, die in tijden van 
overvloed het overtollige graan opsloeg in 

schuren om dat in tijden van schaarste 
duur te verkopen, laat zien dat hongers
nood altijd hongersnood voor de armen 
betekent, niet voor de rijken. Vaak wordt 
het voedsel niet aan de hongerigen ter be
schikking gesteld maar vastgehouden, en 
wel om de prijzen nog meer te laten stij
gen en zo aan de honger van anderen te 
kunnen verdienen. Zo gebeurde dat in de 
hongerwinter en zo gebeurt het in Zaïre en 
Rwanda. 
Wie dit inziet komt tot een totaal andere 
analyse van het probleem van de luxe dan 
Enzensberger. Toen Bernard de Mandevil
Ie ( 1670-1733) in zijn cynische gedicht The 
Fable of the Bees hetzelfde loze argument 
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gebruikte als Montesquieu, namelijk dat de 
overdadige levensstijl van de rijken nodig is 
om armen voor de hongersnood te be
hoeden, kon Francis Hutcheson ( 1694-
1746) dat fijntjes weerleggen met een aan 
de economische werkelijkheid ontleend 
argument: verbetering van de koopkracht 
van het immense leger armen met slechts 
enkele procenten, verhoogt de gemiddel
de welvaart aanzienlijk meer dan vergro
ting van de rijkdom van de rijken met vele 
tientallen procenten. Adam Smith bor
duurde daarop voort en stelde vast dat rij
ken pas hoop doen gloren voor de armen 
als ze hun geld verstandig investeren in de 
productieve sectoren van de economie. 
Baden in luxe is niet slechts een zinloze 
tijdpassering, maar levert ook geen bijdra
ge van enige betekenis aan de ontwikkeling 
van de economie en de opheffing van de ar
moede. Daarvoor zijn besparingen en in
vesteringen nodig, alsmede een rechtvaar
dige verdeling van de welvaart. 

HYGIËNE 
De denkfout om luxe en soberheid te ver

warren met overvloed en schaarste trekt 
het hele betoog van Enzensberger scheef. 
Als hij bijvoorbeeld zegt dat allerlei goede
ren, die tegenwoordig 'tot de vanzelfspre
kende levensstandaard van iedere straten
maker en kapster behoren', eeuwen gele
den nog niet eens aan het hof te vinden wa
ren, ziet hij de cruciale rol van de massa-

productie in de opheffing van de armoede 
over het hoofd. Hij spreekt wel over mas
saproductie maar interpreteert haar ver
keerd als hij stelt dat 'de massaproductie 
tegelijkertijd de grootste overwinning en 
de ondergang van de luxe heeft bewerk
stelligd'. Dat is pertinent onjuist. Massa
productie kan noch de overwinning noch 
de ondergang van de luxe veroorzaken; zij 
overwint de schaarste, verschaft werk aan 
tallozen en brengt tal van artikelen, zoals 
wasmachines, stofzuigers, radio's, tv's, au
to's, boeken en cd's binnen het bereik van 
iedereen. De opheffing van de schaarste 
aan deze goederen is een geweldige stap 
vooruit in de beschaving geweest. Alleen al 
de persoonlijke hygiëne van 'iedere stra
tenmaker en kapster' is heden ten dage ve
le malen beter verzorgd dan die van Lede
wijk XIV en zijn hofhouding, en dat niet 
omdat luxe algemeen is geworden, maar 
omdat de massaproductie zo succesvol is 
geweest. Dat nog maar twee eeuwen gele
den enkele bevoorrechten zowel in luxe 
konden baden als allerlei thans noodzake
lijk geachte voorzieningen moesten mis
sen, bewijst hoe misleidend het is luxe met 
overvloed te verwarren. 
En dan komen we bij de kern van Enzens
bergers betoog, namelijk de komende 
strijd om de verdeling van nieuwe behoef
ten. Typerend is hier het volgende citaat: 
'Schaars, zeldzaam, duur en begeerlijk zijn 
onder invloed van voortwoekerende con-
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sumptie niet snelle auto's en gouden hor

loges, kratten champagne en parfums, din
gen die op iedere straathoek te verkrijgen 
zijn, maar elementaire levensbehoeften als 
rust, schoon water en genoeg ruimte.' Het 
is sowieso al niet waar dat op iedere 
straathoek snelle auto's en gouden horlo
ges te krijgen zijn, maar deze uitval van En
zensberger kunnen we nog als literaire 
overdrijving opvatten. Veel ernstiger is de 
misvatting dat er een omslag in wensenlo
gica plaatsvindt, zoals Enzensberger meent 
te kunnen vaststellen: 'De luxe van de toe
komst neemt afscheid van het overvloedi
ge en richt zich op het noodzakelijke, 
waarvan te vrezen valt dat het maar aan 
weinigen ter beschikking zal staan.' Die 
vrees is reëel, zeker als de verdeling van dit 
schaarse goed aan het marktmechanisme 
wordt overgelaten. Maar ik zie geen enke
le aanwijzing dat er al een omslag plaats
vindt van wensenlogica in de door Enzens
berger bedoelde zin; integendeel, we ne
men een onbeschaamd baden in weelde 
waar en een ongegeneerd graaien naar 
geld, juist ook in die lagen van de bevolking 
die vroeger beschaving niet direct asso
cieerden met een luxueuze levensstijl. 
Mijn belangrijkste kritiek betreft echter het 
niet onderkennen van de aard van de 
schaarste van nieuwe schaarse goederen 
als tijd, aandacht, rust, ruimte een schoon 
natuurlijk milieu en veiligheid. Het is een 
ernstige vergissing om 'tijd' de belangrijk
ste van alle luxe goederen te noemen, zo-



Welgestelden kunnen de 

als Enzensberger doet. Tijd is een schaars 
goed, geen luxe. De tijd die ik aan het 
schrijven van dit artikel besteed kan ik niet 
besteden aan mijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, zoals ik ook dat schrijven 
moet onderbreken als ik mijn aandacht aan 
hen besteed. Tijd vertegenwoordigt een 
schaarste die nooit wordt opgeheven en 
die voor iedereen, met het klimmen der ja
ren, al maar schaarser wordt. Ons mensen 
is slechts een beperkte levenstijd geschon
ken. Men kan mij tegenwerpen dat En
zensberger met 'tijd' zoiets als 'tijdpasse
ring' bedoelt en dat lijkt mij juist. Inderdaad 
zijn er tal van mensen die nooit tijd hebben 
en anderen die met hun tijd geen raad we
ten, maar dan gaat het niet over het schaar
se goed 'tijd', maar over al of niet zinvolle 
'tijdsbesteding. De workaholic heeft per dag 
evenveel tijd tot zijn beschikking als een ge
pensioneerde, alleen besteden ze die tijd 
anders. Dat de een meer mogelijkheden 
heeft over haar of zijn tijdsbesteding zelf
standig te beschikken dan een ander, is een 
waarheid als een koe, maar voor beiden is 
er per dag evenveel tijd beschikbaar. Zo 
heeft ook lang niet iedereen gelijke moge
lijkheden om van rust te genieten, aandacht 
te geven en te krijgen, veilig te leven en in 
een schoon milieu te vertoeven. De toe
gankelijkheid tot dit alles wordt nog steeds 
bepaald door macht en koopkracht. 
Als Enzensberger zegt: 'De traditionele pa
rameters als sociale positie, inkomen en 
vermogen zullen niet altijd de doorslag ge
ven', ontkent hij die werkelijkheid. Sociale 
positie, inkomen en vermogen zullen de 
toegang tot de door hem genoemde 
schaarse goederen in hoge mate verge
makkelijken. Welgestelden kunnen ge
woon de toegang tot een gezonde leefom
geving en het zich verzekeren van veilig
heid kopen. De armen kunnen dat niet, die 
zijn aangewezen op ingrijpen door de poli
tiek. En daarmee kom ik aan de reacties 
van de politici op het artikel van Enzens
berger. 

KOOPZONDAG 
Eimert van Middelkoop (GPV) stelt terecht 
dat er een politiek en maatschappelijk pro
gramma moet komen om de schaarse goe
deren van de toekomst, namelijk elemen
taire levensbehoeften, eerlijk te verdelen 
en Paul Rosenmöller (Groenlinks) heeft 
alle gelijk van de wereld als hij zegt dat 
schaarste aan rust, ruimte en een schoon 
milieu er juist om vraagt de ecologische 
kwestie in het centrum van het politieke 
debat te plaatsen. Terzijde zij opgemerkt 
dat ik van harte instem met zijn opmerking 
dat Hans Achterhuis indertijd met zijn 
boek Het rijk van de schaarste de schaarste
problematiek aanzienlijk beter heeft ge-

toegang tot een 

gezonde leef-

omgeving kopen. 

Armen niet, die zijn 

aangewezen op 
ingrijpen door de 

politiek. 

analyseerd dan Enzensberger. Het verhaal 
van Jacques Wallage (PvdA) maakt de in
druk in grote haast geschreven te zijn, 
maar niettemin raakt hij de sociale kern 
van de problematiek als hij zegt: 'De rijken 
en de machtigen hebben altijd vrijer kun
nen beschikken over hun tijd dan andere 
mensen.' Enneüs Heerma (CDA) tenslotte 
stelt de kwestie aan de orde wie wat moet 
doen om de gelijke toegang tot de nieuwe 
schaarse goederen te verzekeren. Hij 
noemt drie actoren: de overheid, de markt 
en de samenleving. Hij wil de markt beteu
gelen, aan de overheid geen volledige maar 
wel een essentiële taak toekennen, en 
ruimte maken voor de eigen verantwoor
delijkheid van mensen en maatschappelijke 
organisaties. Net als Van Middelkoop ver
zet hij zich tegen een 24-uurseconomie en 
de instelling van koopzondagen. 
Alle vier de politici erkennen dat de op
lossing van de door Enzensberger gesigna
leerde nieuwe schaarste-problemen niet 
kan worden overgelaten aan de markt en 
dat is een winstpunt. Het is echter jammer 
dat geen van vieren even afstand heeft ge
nomen van de eigen partijpolitieke opvat
tingen en niet geheel onbevangen de on
derhavige problematiek heeft geanaly
seerd. Zo had Wallage best mogen toege
ven dat het socialisme zich traditioneel 
weinig heeft bekommerd om ecologische 
problemen en Heerma dat sommige maat
schappelijke organisaties waar het CDA 
het van moet hebben (Brabantse varkens
houders) niet staan te trappelen om mi
lieuproblemen op te lossen. Van Middel
koop is wel erg beducht voor een 'intel
lectuele vlucht in een ascetische levensstijl' 
en Rosenmöller had wel wat preciezer mo
gen kijken naar de mogelijkheid om 
'Groen' en 'Links' op zodanige wijze met 
elkaar te verbinden dat alle romantische 
milieugevoelens in zijn achterban plaats 
maken voor een strenger realiteitsbesef 
dan daar aanwezig is. 

Ik geloof niet in makkelijk uit te voeren po
litiek-maatschappelijke scenario's om de 
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door Enzensberger geschetste problemen 
op te lossen. Mensen willen nu eenmaal het 
liefst pakketten van allemaal aangename 
dingen, zoals een schoon milieu, een be
taalbaar stuk vlees, met de auto en caravan 
op vakantie, handhaving en zo mogelijk 
verbetering van hun koopkracht, lasten
verlichting, goed openbaar vervoer, rust en 
ruimte in de directe woonomgeving, geen 
uitbreiding van Schiphol maar wel het ge
noegen van vervoer per vliegtuig, een wo
ning die van alle gemakken is voorzien en 
een gegarandeerd goed pensioen. Die din
gen kunnen eenvoudig niet allemaal tege
lijk. Er moeten ingrijpende keuzes worden 
gemaakt om de doorgaande verslonzing 
van het Nederlandse landschap tegen te 
gaan, de varkensmesterij tot minstens de 
helft terug te dringen, recreatie-gebieden 
rond de stedelijke gebieden te ontwikke
len, het onderwijs en de cultuur op peil te 
krijgen en de ontwikkeling van de econo
mie binnen ecologische grenzen te hou
den. 
Ons bedreigt het gevaar van 'private wealth 
and pub/ie poverty', vooral ook op ecolo
gisch terrein. We hebben een krachtige 
centrale overheid nodig om alleen al de 
ruimtelijke ordening zowel uit de greep 
van de markt als uit die van al te ambitieu
ze gemeentebesturen te houden. De gro
te moeilijkheid zal zijn om een rechtvaar
dige sociale politiek te verbinden met een 
effectief milieubeleid. Wil er iets terecht 
kunnen komen van de door Enzensberger 
bepleitte verandering van collectieve prio
riteiten, dan zal dat zichtbaar moeten wor
den in aanzienlijke verschuivingen van ie
ders bestedingspatroon. De keuze voor 
immateriële waarden ter vervanging van 
materiële waarden is niet kosteloos. Ook 
immateriële waarden hebben hun prijs en 
die kon wel eens hoger liggen dan alge
meen wordt aangenomen. Het gaat zonder 
luxe aanzienlijk beter dan met luxe, maar 
zonder een materiële prijs gaat het niet. 
Dapper de politicus die dat haar of zijn kie
zers durft voor te houden. T 

Gernl ManenschiJn 1s ementus 

hoogieroor eth1ek 
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GroenLinks wint de verkiezingen van 
2002, als ze dan nog bestaat 

Was het maar vier jaar later dan nu. Ik zou 
Groenl1nks zonder ook maar het geringste 
spoor van twijfel een klinkende verkiezings

overwinning voorspellen. Tien misschien wel 
vijftien Kamerzetels liggen dan voor het op
rapen. En wie weet IS zelfs een plaats in het 
kabinet geen utopie meer. Vorige Jaar circu

leerde in PvdA-kring een toekomstscenario 
over het eerste kabinet-Melkert waarin Paul 
Rosenmöller vice-premier was. Ook de be
denkers van dat scenario dachten aan 2002. 

Over vier Jaar zou ik er mijn hand voor in 
het heetste vuur steken. 
Want wat zou er inmiddels met de vier gro
te partijen zijn gebeurd? Neem de verkiezin
gen van mei 1998. Dat waren de verkiezin
gen van Frits Bolkestein en de VVD. Ze wer
den beslist in de laatste twee weken van de 
campagne. Maandenlang was er door polit1ci 
en de media gefilosofeerd over wat de be
langrijkste thema's van die verkiezingen 
moesten worden. Somm1gen dachten aan 
beproefde zaken als de sociale zekerheid en 

de koopkracht van de mensen met de smal
le beurs. Zij gokten op de PvdA en de Kok
premier-bonus. 'Laat Je door Bolkestein niet 
je uitkering afpakken'. 'Handen af van het mi
nimumloon'. Op die manier zou Kok de 
WO-leider er met gemak onder houden. 
De PvdA kwam dan ruim boven de veertig 
zetels en Kok zou met een kleinere VVD 
met een gerust hart aan Paars-I I kunnen be
ginnen. 
Anderen meenden dat het in 1998 vooral 
over de gezondheidszorg zou gaan. En pre
zen luidkeels de meesterzet van Hans van 
Mierlo die vakminister Els Borst als n1euwe 
liJSttrekker van D66 naar het front had ge
stuurd. Ze hoefde tegen Kok en Bolkestein 
alleen maar af en toe haar wenkbrauwen te 
fronsen om D66 haar vierentwintig zetels te 
laten behouden. M1sschien kon zij zelfs voor 
een verrassing zorgen en D66 groot genoeg 
maken om de eerste vrouwelijke premier in 
de Nederlandse geschiedenis te worden. 
Slechts een enkeling h1eld het op het gezin 

en de angst die daar voor de geneugten van 
de coffeeshop scheen te heersen. Deze en

keling zette ziJn geld op Jaap de Hoop 
Scheffer, de wederopstanding van de kinder
bijslag en het CDA 
Achteraf konden de voorspellers zich alle
maal wel voor hun kop slaan. Want het g1ng 
in die laatste weken van de verkiezingscam
pagne maar over één ding: wel of n1et mee
doen aan de EMU, de invoering van die ene 
munt 1n Europa. Met in de laatste week voo,
de verkiezingen een groot debat 1n de 
Tweede Kamer waar Bolkestein fel van leer 
trok tegen het gesjoemel bij de buren met 
de toelat1ngscntena. De Fransen bijvoor
beeld, die wilden dat Italië en Spanje ook 
mee moesten doen, ook al waren hun mun

ten zo zwak als de gulden was in de tijd van 
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Den Uyl. Zelfs de altijd zo voorbeeldige 
Duitsers hadden de streng financieel-econo
mische normen niet zonder verdacht creatief 

boekhouden gehaald. Ooit gaf het CDA-Ka
merlid Frans Wolters het recept voor het 
vroegere succes van ziJn partij: Je houdt Je 
mond over de hypotheekaftrek en de AOW 

en verder zeg je nooit nooit. Precies over 
die twee onderwerpen begon de kiezer zich 
in april 1998 zorgen te maken. Wat was de 
doorzonwoning en het AEX-clickfonds 

straks nog waard als je ze omrekende naar 
de lires en de peseta's die in de EMU zwaar
der tellen dan de guldens. En Fnts ('niet 
doen dus') Bolkestein was de enige die die 
zorgen met grote gretigheid verwoordde. 
HIJ won met gemak de verkiezingen, maar 
verloor daardoor de formatie. Niemand die 
nog met die anti-Europeaan wilde regeren. 
Het n1euwe kabinet bestond uit de losers 
PvdA CDA en het restje D66. En Ziedaar, 
binnen een jaar begon het in de Nederland
se economie weer ouderwets te schuren en 
te kraken. De EMU bleek, zoals Bolkestein 

met Marxistische precisie had voorspeld, 
door al dat gesjoemel te zwak voor de con
currentiestrijd met de Amerikanen en de 
Aziaten. Inflatie joeg de begrotingstekorten 
in Europa en Nederland 1n hoog tempo op. 
Kabinetsvergaderingen gingen weer over 
tgenvallers en de banenmachine waar Paars 
zo trots op was geweest kwam tot stilstand. 
En pal voor de verk1ez1ngen van 2002 l1jkt 
het in de Nederlandse politiek weer sterk 
op de situatie van 1994. Het kabinet van 
sociaal-democraten en confessionelen -
over D66 heeft niemand het meer- heeft 
z1chzelf tegen het slechte economische tij in 
kapot geregeerd. Kiezers zijn massaal op 
zoek naar 1ets anders. Aan de rechterkant 
maakt de VVD z1ch op voor de definitieve 
machtsovername. 

Hoe zou het ziJn als Groenlinks er dan nog 
was. Zoals gezegd, ik zou alles er om ver
wedden dat ze een klinkende overwinning 

behaalt. Maar de vraag is: is die partiJ er nog 
wel 1n 2002? Want eerst komen de verkie

zingen van 1998. En die verkiezingen ziJn le
vensgevaarlijk voor Groenlinks. Hoe was 
het ook al weer in 1994? BIJ de gemeente
raadsverkiezingen haalde Groenlinks het 
equ1valent van twaalf zetels. Bescheiden ging 
de partiJ toen uit van een elftal Kamerzetels 
bij de Kamerverkiezingen een paar maanden 
later. Het werden er vijf. Die klap dreunde 

lang na en kostte de partiJ toen haar lijsttrek
ker. En menig Groenlinkser vreesde destijds 
voor het voortbestaan van de pai1:1J. 
Pas na een Jaar drong het besef door dat 
men in 1994 missch1en wat te optimistisch 
was geweest. Dat er wat langei-e adem no

dig zou zijn om de doorbraak naar t1en of 
meer zetels te· maken. De partij besloot 

toen die adem te nemen en er wordt sinds
dien aan een grondige vern~euwing gewerkt. 
De eerste resultaten van die vern~euwing 

komen deze en komende maanden voor het 
voetlicht. Met een nieuw verkiezingsprogram 
waarvoor niet de partijbestuurders maar on
afhankelijke essayisten de basis hebben ge

legd. Met een kandidatenlijst die meer uit de 
maatschappiJ dan u1t de gequoteerde partij
kaders. 
Stel dat dat allemaal lukt. Wat mag Groen

Links dan van de verkiezingen in 1998 ver
wachten? Moet die vernieuwing dan ook on
middellijk worden beloond? Ik vrees dat ze 
er bij Groenlinks een beetje te veel op re
kenen dat dat wel zou moeten. Natuurlijk, 
op een heel elftal zal niemand na 1994 meer 
durven gokken. Maar je hoort het overal orn 
Je heen al weer gonzen. Twee, drie zetels 
erbij, dat moet kunnen. Paul Rosenmöller re
kent na 1998 op een grotere fractie. Ik help 
het de Groenlinksers hopen. Maar ik zou 
nergens op rekenen. 

Het ging de afgelopen wen een beetje te 
goed met het financieringstekort. Het wor
den in 1998 geen verkiez1ngen voor kleine 
recalcitrante partijen. En Je kunt als politieke 
partiJ n1et besluiten één keertje niet aan de 
verkiezingen mee te doen. Maar een beetje 
rust1g aan doen kan wel. Want de vraag is of 
Groenlinks de teleurstelling over de eigen 
overspannen verwachtingen nog een keer 
overleeft. 

Toof Brader 
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Er komen tientallen 

miljarden guldens voor 

wegen, sporen en 

havens. Deze 'Agenda 

2000+' is de basis van 

een nieuw regeer

akkoord. Vóór alles 

telt: stilstand is achter

uitgang. Een blik achter 

de schermen, waar 

adembenemende 

ambtelijke strategieën 

hun werk doen. 

Los 
!AAN DE NOORDZEE. 

Kees Vendrik 

'liet mcdewerkmg van Moorten van Poelgeest 

Zoals vaker bij grote projecten is de feite
lijke herkomst van de Agenda 2000+ moei
lijk traceerbaar. Sommigen houden het op 
de onstuitbare behoefte van de nationale 
politieke elite om weer een Nationaal Plan 

af te leveren. Wim Kok voorop. Het cliché 
wil dat de samenleving niet meer maakbaar 
is, maar dat geldt niet voor de fysieke in
frastructuur. Nederlands eigen timmer
manszoon wil onze polder in de 21 ste 
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eeuw een ander aanzien geven met nieuwe 
tunnels, bruggen en asfalt- en spoorwegen. 
Na de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn 
(HSL), de vijfde baan van Schiphol en de af
sluiting van de Nieuwe Waterweg snakten 
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De Randstad is hard op weg 

Los Angeles, een stad 
de Haagse tekentafels naar nieuwe projec
ten. En die kwamen er, vooral dankzij twee 
topambtenaren: Seen van der Plas en Ad 
Geelhoed, de secretarissen-generaal van 
respectievelijk het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en het ministerie van Eco
nomische Zaken. 
In het najaar van 1995 werd op hun voor
spraak in ambtelijke kringen onderzocht 
wat de grote uitdagingen zouden kunnen 
zijn die ons in de 21 ste eeuw tegemoet tre
den. Een toenemende bevolking en de 
dringende behoefte aan voldoende econo
mische groei ten bate van voldoende werk
gelegenheid waren de kernpunten uit deze 
departementale onderzoeksronde, die de 
prozalsche naam 'Houtskoolschets' mee
kreeg. Actie was geboden en dat moest 
groot worden aangepakt: 'We gaan Ne
derland herinrichten', zo schijnt Van der 
Plas ooit geroepen te hebben. Interessant 
detail is dat Van der Plas deel uitmaakt van 
het Nederland Distributieland-netwerk 
van ondernemers, politici en ambtenaren 
(zie Frank Siddiqui in Intermediair, 20 de
cember 1996). 
De 'Interdepartementale Commissie Eco
nomisch Structuurbeleid', /CES in Haags 
jargon, waarvan Geelhoed voorzitter is en 
waaraan verder de ambtelijke top van de 
betrokken departementen deelnemen, 
kreeg van Wim Kok het groene licht om 
de condities voor een optimale economi
sche ontwikkeling op papier te zetten. Dat 
leverde de Agenda 2000 op, na de nodige 
ambtelijke schermutselingen en een inter
ventie van onderwijsminister Jo Ritzen 
Agenda 2000+ genaamd. Dat laatste om 
aan te geven dat milieu, kennis en stedelij
ke kwaliteit niet zijn vergeten en ook wor
den 'meegenomen'. 
En sindsdien buitelen de miljarden en de 
ambtenaren over elkaar heen. Dit gevecht, 
dat zich goeddeels aan het publieke oog 
onttrekt, bepaalt de omtrek van het speel
veld waarop straks Kok en Bolkestein hun 
formatiespelletje zullen spelen. 

MOERAS 
Daar komt nog iets bij. Het Binnenhof wordt 

het komende jaar weer overspoeld met di
verse verkenningen en grote nota's (onder 
meer Nederland 2030, Derde Nationaal 
Milieubeleidsplan, Nota Milieu-Economie, 
Vierde Nota Waterhuishouding), waarin 
allerlei kwesties aangaande het beheer, ge
bruik en inrichting van de ruimte aan de or
de zullen komen. En dan is er nog de nota 
Milieu en Economie, de never ending story 
van die twee moeilijk verenigbare groot
heden. Het is dus zaak om tijdig de depar
tementale hazen de goede kant op te laten 
lopen, zo moeten de mainport-liefhebbers 
op de ministeries van Verkeer en Water-

van eilanden die aan 

elkaar zijn geknoopt 
door snelwegen, te 

evenaren. 

staat en Economische Zaken hebben ge
dacht. Want bij geen van genoemde nota's 
zijn de laatsten penvoerder of ambtelijk 
voorzitter, waardoor de macht om de 
agenda te bepalen ontbreekt. Het 'risico' 
was niet denkbeeldig dat - zonder ade
quaat ingrijpen - in de aanstaande Haagse 
nota-zee de grote dilemma's rond groen en 
groei zo scherp op tafel zouden komen, dat 
snelle besluitvorming over de aanwending 
van de beschikbare miljarden in een moe
ras van afstemmingsproblemen vertraging 
op zou lopen. Door teveel belangen een 
rol te laten spelen, dreigt het afbreuk-risi
co van grote projecten te groot te worden. 
Met de ICES-agenda wordt geprobeerd 
een lijn te bepalen waarop het grote geld 
tijdig kan worden 'weggezet'. De Agenda 
2000+ vormt het grote kader, waarnaar de 
andere grote nota's (en de verkiezingspro
gramma's?) zich zullen moeten voegen. 
Niet onbelangrijk is het feit dat de aan
wending van de ICES-gelden moeten vol
doen aan de criteria van het 'Fonds Eco
nomische Structuurversterking', kortweg 
FES. Dit FES-geld mag alleen besteed wor
den aan projecten van nationaal belang, die 
de economische structuur versterken. 
Concreet moet het gaan om fysieke in
frastructuur, technologie en bodemsane
ring (dat laatste voor zover nodig voor in
frastructuur of bouwlokaties). De beste
ding van de ICES-gelden is voorts gehou
den aan de randvoorwaarde dat besteding 
bijdraagt aan 3 procent economische groei. 

AANVALSPLAN 
De ambtenaren van de ministeries van 

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (VROM) en Landbouw, Natuurbe
heer en Visserij verdedigen in de ICES de 
'zachte' belangen. Dat zijn waarden als mi
lieu, landschap, stilte, ruimte, leefbaarheid 
in de stad en op het platteland. Het waar
borgen van deze 'omgevingskwaliteiten' 
gaat hen bepaald niet makkelijk af. Zij stui
ten voortdurend op de FES-criteria. Im
mers, een mooi landschap draagt vermoe
delijk niet bij aan een hogere groei. Volgens 
uitgelekte notulen van een besloten !CES
overleg op 5 maart 1997 merkte Ad Geel
hoed, sinds kort secretaris-generaal op het 
ministerie van Algemene Zaken, fijntjes op 

dat als je vijf miljard gulden besteedt aan 
groene investeringen, je dit geld net zo 
goed kunt in zee kunt gooien, want je ziet 
er niets van terug in termen van werkgele
genheid, bereikbaarheid of stedelijke pro
blematiek. En niet alleen VROM en Land· 
bouw hebben het moeilijk. Ook het minis
terie van Onderwijs, Cultuur en Weten
schappen wordt nauwelijks serieus geno
men met pleidooien voor een koersveran
dering in de richting van een andere, ken
nis-intensievere economie. 
Wim Kok, niet gezegend met groene vin
gers, ziet er persoonlijk op toe, dat de 
Agenda 2000+ over voldoende momenturn 
blijft beschikken. Hij en Annemarie Jorrits
ma, de minister van Verkeer en Water
staat, hadden met veel gevoel voor goed 
bestuur bedacht dat het de slagvaardigheid 
ten goede zou komen als het komende re
geerakkoord een uitgewerkt infrastruc· 
tuurplan zou bevatten, compleet met tra
cés, tijdpaden en geld, zodat de Tweede 
Kamer straks onder druk van protest niet 
opnieuw allerlei dure aanpassingen zou ei
sen, zoals gebeurde bij de behandeling van 
de Betuwelijn en HSL. Het belang van de 
!CES-discussie kan dus nauwelijks onder
schat worden. 
Het belangrijkste onderwerp voor de hele 
!CES-operatie is de bereikbaarheid van 
Nederland. De verantwoordelijke minis
ters lieten op 17 september 1996 in de 
brief 'Versterking ruimtelijk-economische 
structuur' (ook wel de 'missie-brief of 
'moeder-brief genoemd) de Tweede Ka· 
mer weten dat 'Nederland op den duur 
voor voldongen feiten [wordt] geplaatst, 
die later ernstig betreurd zullen worden.' 



Het gesignaleerde probleem is: hoe kan 
een groeiende bevolking (twee miljoen zie
len erbij in twintig jaar) voldoende werk
gelegenheid worden geboden, zonder dat 
de groeiende mobiliteit tot een verkeers
infarct leidt? Maar er liggen ook kansen: 
binnen de Europese Unie wordt tot 2005 
een slordige 800 miljard gulden aan hoofd
infrastructuur gespendeerd (35 procent 
meer autowegen) en het kabinet wil daar 
graag een graantje van meepikken. 
In de missie-brief stellen de ministers, dat 
'vooral de slechte bereikbaarheid in het 
Westen van het land, en meer specifiek van 
de beide mainports naar en van het ach
terland, meer en meer een serieuze be
dreiging [wordt] voor vitale economische 
functies van ons land.' De conclusie is dan 
onvermijdelijk: 'Op korte en middellange 
termijn is een aanvalsplan nodig voor de 
bereikbaarheid noodzakelijk'. Afgelopen 
Prinsjesdag is voor dit aanvalsplan gelan
ceerd onder de naam 'Samenwerken aan 
bereikbaarheid', waarvoor twee miljard 
gulden is gereserveerd. 

VOLKSOPSTANDEN 
De transportfetisjisten worden met de I CES 
op hun wenken bediend. Ambtenaren heb
ben in dit voorjaar op basis van zeer om
vangrijke departementale wensen een 
'groslijst' ter waarde van 135 miljard gul
den samengesteld. Dit is vervolgens terug
gebracht tot zestig miljard gulden, waaruit 
een drietal 'investeringspakketten' samen
gesteld zijn. Deze pakketten, oplopend van 
twintig tot veertig miljard gulden, bevatten 
uitgaven voor infrastructurele projecten 
tot 20 I 0 die bovenop de 65 miljard komen 

die al in meerjarenprogramma's (eveneens 
tot 20 I 0) van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat zijn vastgelegd en waaruit 
projecten als de HSL worden gefinancierd. 
Over de inhoud van de pakketten wordt 
nu driftig onderhandeld. Een uitgelekt lijst
je van Verkeer en Waterstaat geeft een 
tussenbalans uit het voorjaar (zie kader). 
Het kleinste pakket van twintig miljard lijkt 
als te beperkt van de ambtelijke tafel te val-
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len. Het middenpakket van dertig miljard 
gulden bevat onder meer allerlei maatre
gelen voor filebestrijding (7,5 miljard), uit
gaven voor het openbaar vervoer (waar
onder de HSL-Oost, 6 miljard), 'groene' 
uitgaven en 'natte voeten'-beleid (verbete
ringen aan dijken en uiterwaarden) ter 
waarde van 4,5 miljard en een categorie 
oude gevallen (5,3 miljard gulden, onder 
andere voor de Noord-Zuidmetrolijn in 
Amsterdam). Onderwijsminister Jo Ritzen 
heeft kans gezien met aanhoudend zeuren 
de kennisinfrastructuur met I ,7 miljard 
gulden te verblijden. Al deze uitgaven zijn 
exclusief de zeven miljard gulden die nodig 
zullen zijn voor de Tweede Maasvlakte, 
waarover besluitvorming aanstaande is, de 
dertig miljard voor de Tweede Luchthaven 
en de 4,4 miljard die de Betuwelijn-Noord 
moet gaan kosten. En dan zij er nog plan
nen voor nieuwe kustlokaties, zoals bij 
Den Haag. In het maximumscenario van 
veertig miljard gulden is voor deze grote 
werken alvast vijf miljard gereserveerd. 
Het merkwaardige is dat de conceptuele 
discussie die in de missie-briefwerd aange
kondigd in eerste instantie goeddeels ach
terwege is gebleven. Het verdelen van het 
geld heeft eerste prioriteit gekregen. De 
uitvoerige en diepgaande studie naar de di
lemma's van economische ontwikkeling 
waartoe in de missie-brief werd opgeroe-

Additionele investeringen infrastructuur tot 20 I 0 
(in miljarden guldens) 

Omschrijving project 20 30 40 

Reserveringen 8,8 10,5 17,3 
Oude problemen/onvermijdeltjke uitgaven 5,3 5,3 5,3 
Tweede Maasvlakte en Tweede Luchthaven pm. pm. 5,0 
Natuur en milieu (eisen VROM/LNV) 2,3 3,5 5,0 
Kennisinfrastructuur 1,0 1,7 2,0 

Infrastructuur 11 ,l u,s ll,7 
Reeds besloten uitbreiding spoorwegen 1,7 1,7 1,7 

0 HSL-Oost 0,5 
3 Energievoorziening spoorwegen 0,1 l'.' 

1,4 1,4 
0,3 M 

Q) 

Ontsluiting nieuwe woningbouwlokaties 0,0 
~ 
c 

Dijken/uiterwaarden/natte bodemsanering 0,5 
0,0 0,5 
1,0 2,9 

Q) Openhouden hoofdwegennet 4,8 
'- 7,5 7,5 
Q) 

Randstad rail/Regionet/Lightrail 2,1 Q) 

-r: 
$' Stad- en streekvervoer 0,5 

2,1 4,7 
0,5 1,0 

c Distributiecentra/transferia 0,5 <:J 0,5 0,5 
> 
Q) Goederenvervoer per spoor 0,0 ·c: 0,0 0,1 
,'1:: Zeehavens 0.4 Vl 

0,4 0,5 
c Binnenvaart 0,1 E 
c Buizentransport 0,0 

0,1 0,5 
0,0 0,6 

2 
a:J 
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Ambtenaren voorzien 

regelrechte volks-
pen is daarmee feitelijk uit beeld verdwe
nen. De strategie lijkt er nu op gericht om 
via genoemde investeringspakketten een 

flinke infrastructurele impuls te verkopen 
als een evenwichtig pakket, waarin ook 
'zachte' doeleinden wat wordt toegestopt. 
Integraal afwegen betekent in dit geval: gun 
de jongens van de ministeries van VROM 
en Landbouw ook een ranja. Dat wil zeg
gen, geld om wat natuur aan te leggen, voor 
C02-bestrijding en nog zo wat. Voorts 
hoedt de top van Verkeer en Waterstaat 
zich er zorgvuldig voor als 'asfaltboer' door 
het leven te gaan. In elk pakket gaat flink 
wat geld nar het spoor en bovendien wordt 
ook het stedelijk gebied- niet onbelangrijk 
voor VROM- niet ongemoeid gelaten: het 
plan 'Samenwerken aan Bereikbaarheid', 
dat middels de ICES-gelden zal worden 
geïntensiveerd, bevat veel asfalt-beleid dat 
'neerslaat' in de steden. 
De ministeries van Verkeer en Waterstaat 
en Economische Zaken laten niet na te be
nadrukken dat zij, naast nieuwe infrastruc
tuur ten gunste van een betere bereik
baarheid, met flankerend beleid (zoals re
keningrijden, heffingen) de mobiliteit 
trachten af te remmen. Dat laatste lukt 
niet, maar blijft beleid. Zo geven deze mi
nisteries gas en remmen zij tegelijkertijd; 
hen kan dus niet verweten worden geen 
oog te hebben voor de milieukwaliteit. 
De !CES-strategie wordt gecompleteerd 
door veelvuldig het angstbeeld op te roe
pen dat Nederland stil komt te staan. Amb
tenaren voorzien regelrechte volksopstan
den als de groeiende mobiliteit niet 'geac
comodeerd' wordt. Wie de mobiliteit wil 
beperken, zal de mobiliteit de ruimte moe
ten geven, zo lijkt het paradoxale motto 
van het nationale vervoersbeleid. Anders 
zou het bedrijfsleven wel eens massaal 
kunnen overwegen de grens over te ste
ken naar beter bereikbare oorden. 
Om dit laatste te voorkomen hebben amb
tenaren van Verkeer en Waterstaat begin 
1997 het zogeheten A-scenario opgesteld, 
waarin 'alles uit de kast wordt gehaald' om 
het dichtslibben van de Nederlandse we
gen dicht te gaan. Zij doen hun uiterste 
best de economische structuur en de ont
sluiting van de Randstad en de mainports 
Rotterdam en Schiphol maximaal te ver
sterken. De ministeries van Landbouw en 
van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
daarentegen benadrukken in een concur
rerende B-scenario onder meer het belang 
van 'ontkoppeling' van milieu en economie 
(economische groei in combinatie met da
lende milieuvervuiling), de omvorming 
naar de dienstensector en gebruik van ken
nis als kernwaarde in de economische 
structuur. 
Deze scenario's worden nu ontwikkeld om 

opstanden als de 

groeiende mobiliteit 
niet 'geaccomodeerd' 

wordt. 

de verschillende investeringspakketten 
toch binnen een kader te plaatsen. Een plan 
van dertig of veertig miljard gulden kan nu 
eenmaal niet zonder bijpassend verhaal. 
Het ministerie van Financiën heeft in de de
partementale discussie een derde scenario 
ingebracht dat beiden tracht te combine
ren. Dit ministerie kijkt vooral naar de kos
teneffectiviteit. 

VRIJHEID-BLIJHEID 
Hoe sterk de !CES-agenda de besluitvor

ming bepaalt wordt ook duidelijk uit lotge
vallen van de nota Milieu en Economie. Pa
rallel aan - en doorgaans geheel geschei
den van - de !CES-operatie is de milieu
econoom Wim Hafkamp op verzoek van 
het kabinet al ruim een jaar bezig om als tij
delijk ambtelijk projectleider in dienst van 
ministerie van VROM een goede nota Mi
lieu en Economie tot stand te brengen. Een 
nota waarvan veel werd verwacht en lang 
naar is uitgezien. De eerste concepten van 
deze nota werden in mei 1996 echter al 
ongemeen kritisch onthaald door de mi
lieubeweging, omdat echte keuzes werden 
vermeden en alleen gesproken werd over 
veilige 'win-win-situaties'. Naar verluidt 
zijn de resterende pretenties van de Haf
kamp-nota op 3 mei jongstleden op een 
Catshuisoverleg goeddeels geschrapt 
evenals de forse financile claim die de mi
lieu-strategen van VROM hadden toege
voegd aan Hafkamps tekst. 
De geschiedenis herhaalt zich. Hoewel 
VROM-ambtenaren zichzelf op de borst 
kloppen dat zij in totaal 250 miljoen gulden 
(tot 200 I) voor milieubeleid hebben 'ge
scoord', wordt allerwegen gerept van de 
zoveelste canard van de zwakke milieu-mi
nister. Al was het maar omdat van die 250 
miljoen gulden er I 00 miljoen door minis
ter Wijers voor 'vrijheid-blijheid-beleid' is 
geclaimd: dat wil hij aan het bedrijfsleven 
geven als subsidie voor schone technolo
gie. Een nogal merkwaardig besluit, omdat 
soortgelijk beleid in het verleden nauwe
lijks tot aansprekende resultaten heeft ge
leid. 
Belangrijker is dat de !CES-carrousel zich 
nauwelijks laat beïnvloeden door de te
rechte wens van De Boer van VROM om 
eindelijk een begin te maken met een duur-
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zamere economie. Eerder lijkt het omge
keerde gebeurd: de nota Milieu en Econo
mie is maximaal uitgedund opdat de hoofd
lijn van de !CES-operatie, alsmede de aan
staande besluitvorming over Tweede 
Maasvlakte en Nationale Luchthaven onge
hinderd doorgang kunnen vinden. Kwade 
geesten suggereren, dat Economische Za
ken en Verkeer en Waterstaat de ambte
lijke I CES-nota die aan het kabinet zal wor
den aangeboden dezelfde titel willen ge
ven: ambtelijk advies inzake de versterking 
van milieu en economie. Of iets dergelijks. 
De !CES-operatie is een dubieuze exerci
tie omdat ze zich geheel en al in het geheim 
afspeelt, terwijl er wezenlijke lange termijn 
beslissingen in het geding zijn. Wanneer 
straks dat debat - al dan niet in de marge 
van de verkiezingen- publiek gaat worden, 
zijn de belangrijkste knopen doorgehakt. 
Alternatieve opties zullen nooit tijdig de 
status van een volgroeid en gelijkwaardig 
plan behalen om als werkelijke concurrent 
te fungeren. Bovendien knelt het !CES-ka
der - investeringen moeten bijdragen aan 
economische groei - een andere aanwen
ding van middelen af. Over dat kader 
wordt geen debat gevoerd. 

HORIZON 
In 'Land in Zicht!', een recente publicatie van 

de Wiardi Beekman Stichting over de ruim
telijke inrichting van Nederland (Bert Bak
ker, 1997), wordt het failliet van de huidi
ge ruimtelijke ordeningspolitiek afgekon
digd. Planologen en stedenbouwkundigen 
zijn niet in staat gebleken de economische 
modernisering in goede banen te leiden. 
De ruimtelijke ordening volgt de econo
mie, en niet andersom, zo is de les die ge
trokken moet worden. Maarten Hajer en 
Femke Halsema pleiten in het openingsar
tikei voor een moderne planologie, een 
'progressief en concurrerend cultureel 
idee ( ... ) waarbij de inrichting van de ruim
te niet een levensstijl dwingend voor
schrijft, maar eerder het tegengestelde: 
door ruimtelijke interventies wordt het 
mogelijk uit verschillende levensstijlen te 
kiezen.' Terecht maken zij ons erop attent, 
dat de ruimtelijke investeringsbeslissingen 
veel méér effecten hebben dan de econo
mische effecten waarop plannenmakers 
doorgaans hopen. 
Zo heeft de auto, symbool en drager van 
onze mobiliteitsbehoefte, op ongekende 
wijze huisgehouden in de ruimtelijke orde
ning en de patronen van wonen en werken 
radicaal omgegooid. De aldus ontstane 
groeikernen, suburbane gebieden en over
loopgemeenten en scheiding van wonen en 
werken roepen een schier eindeloze be
hoefte aan nieuwe fysieke mobiliteit op, die 
vervolgens dat proces van functiescheiding 



De scheiding van wonen en werken roept een e1ndeloze behoefte aan meuwe mobiliteit op, foto: Rob HUibers I HH 

verder faciliteert. De Randstad 'californi
seert' en is hard op weg Los Angeles, een 
stad van eilanden die aan elkaar zijn ge
knoopt door snelwegen, te evenaren. 
De Agenda 2000+ lijkt vooral ontworpen 
om deze trend vanuit de infrastructuur 
maximaal tegemoet te komen, in plaats van 
bij te dragen aan een kritische heroverwe
ging van het bestaande ruimtelijke model. 
Een concept als 'de compacte stad'- sinds 
1985 beleid waarmee men de californise
ring beoogde te keren- wordt zo met voe
ten getreden. De ongehinderde mobiliteit 
trekt namelijk de oude stadscentra verder 
uit elkaar. Langs de snelwegen en vliegvel
den, Schiphol voorop, in Nederland ont
staan nieuwe werk- en winkellokaties, die 
met openbaar vervoer moeilijk of niet te 
bereiken zijn en weer nieuwe mobiliteits
behoeften creëren. 
Verder schuift de Agenda 2000+ niet al
leen het onvermijdelijke 'nee' tegen nóg 
meer mobiliteit voor zich uit, ook de kos
ten van een sociale, culturele en economi
sche omslag die ooit gemaakt moet wor
den, worden onbetaalbaar. Waardoor de 
eveneens door Paars bepleitte ecologische 
omslag naar duurzaamheid en bijbehoren
de draagvlak geheel achter de horizon ver
dwijnen. 
De economische kaarten worden gezet op 

het optimaliseren van de onduurzame dis
tributiefunctie van Nederland, terwijl door 
economen al geruime tijd grote vraagte
kens worden gezet bij de rentabiliteit en 
bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei van 
de distributiesector. Vermoedelijk zullen 
de investeringen in het kader van de Agen
da 2000+ afgeschreven moeten worden als 
de zoveelste subsidie aan Nederland Dis
tributieland, zeker als de milieukosten 
worden meegerekend. 
Dat zoveel werk wordt gemaakt van het 
bedienen van een sector die per saldo geld 
kost, is des ontluisterender als men be
denkt dat achter de Agenda 2000+ de be
lofte van een nieuw financieel trauma voor 
de Nederlandse verzorgingsstaat schuil 
gaat. 
Het FES, het Fonds Economische Struc
tuurversterking waaruit de !CES-projecten 
moeten worden gefinancierd, wordt nu ge
voed met aardgasbaten en verkoop van 
staatsdeelnemingen. Die gelden zijn, inclu
sief te voorziene meevallers van Zalm, niet 
voldoende om de !CES-operatie te finan
cieren, laat staan de extra uitgaven ten be
hoeve van Tweede Maasvlakte en Tweede 
Nationale Luchthaven. In de 'missiebrief' 
van 17 september wordt daarom alvast ge
opperd, dat 'het essentieel [is] dat binnen 
het kader van de collectieve uitgaven een 
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herallocatie tot stand wordt gebracht ten 
gunste van investeringen in infrastructuur 
in brede zin.' Hier staat met zoveel woor
den dat lastenverzwaringen ten bate van de 
!CES-operatie zijn uitgesloten. Dat kan 
maar een ding betekenen: nieuwe bezuini
gingen. Hoeveel zal voorlopig nog wel on
duidelijk blijven, want een behoorlijk deel 
van de ICES-gelden zijn pas ruim ná 2000 
nodig en van die jaren is nog lang geen be
groting zichtbaar. Wat niet wegneemt dat 
met de ICES alvast een flinke greep in de 
schatkist wordt gedaan, geld of geen geld. 
Deze zomer zal de ICES het kabinet een 
'interim-advies' voorleggen, waarna de 
ambtelijke top niet meer terug kan. Ver
volgens zal het kabinet in het najaar reage
ren. Waarmee de lijsttrekkers van PvdA en 
D66, als lid van het kabinet, automatisch 
aan dat standpunt zijn gebonden. En de 
VVD? Die zal zien dat het goed is. T 
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REPLIEK 
Links reageert te defensief op het neo-liberaal beleid. Ze klampt zich 

vast aan het bestaande en ziet alternatieven over het hoofd. 

Zo schreef Ewald Engelen eerder in dit blad. Hij brak een lans voor 

associatieve democratie. 

Volgens Marinus Verhagen wordt de discussie vertroebeld door het 

denken in de tegenstelling van 'de' markt en 'de' staat. Associatieve 

democratie is oude wijn in nieuwe zakken en biedt geen oplossingen 

voor grote problemen als de werkloosheid. 

De wereld • 
IS ZO 

slecht 
Marinus Verhagen 

In de Helling van winter 1996 betoogt 
Ewald Engelen dat links te defensief re
ageert op het neoliberale beleid. Zij houdt 
teveel vast aan een falende verzorgings
staat en heeft daardoor geen oog voor 
mooie alternatieven als associatieve de
mocratie. Op het betoog van Engelen valt 
echter het nodige af te dingen. In mijn re
actie wil ik me op een drietal punten con
centreren. Allereerst wil ik stilstaan bij het 
debat over marktwerking zoals dat in Ne
derland wordt gevoerd, en waar Engelen 
een zeer beperkte weergave van geeft. Ten 
tweede komt de kritiek van Engelen ten 
aanzien van de verzorgingsstaat aan de or
de en tenslotte worden enkele kantteke
ningen bij zijn pleidooi voor associatieve 
democratie gepresenteerd. 
Sinds Thatcher en Reagan staat het debat 
over de gewenste verhouding tussen 
markt en staat hoog op de politieke agen
da. De concrete inhoud van dit debat ver
schilt per land en verandert regelmatig. In 
Nederland speelde de situatie va~ de over
heidsfinanciën een dominante rol. Anders 
dan nu werd de vraag hoe deze markten en 
het resterende overheidsoptreden eruit 
zouden moeten zien, nauwelijks gesteld. 
De huidige discussie leidt tot een viertal 
observaties. 
Ten eerste valt op dat het ministerie van 

nog niet 
Economische Zaken haar offensief niet op 
de totale economie richt, maar zich con
centreert op twee specifieke typen van 
markten. De eerste type komt overeen 
met die van de klassieke markt: veel kleine 
aanbieders en vragers. Voorbeelden zijn de 
notarissen, de taxi's, aannemers en de 
middenstand. Hierbij wordt de aanval 
vooral ingezet op kartels, die tot prijsaf
spraken leiden. Het tweede type markt be
treft de publieke monopolies als de tele
communicatie en het openbaar vervoer. 
Hier gaat het om privatisering van onder
delen en openstelling voor meer concur
rentie. De beperking tot twee type mark
ten door Economische Zaken impliceert 
dat grote delen van het Nederlandse be
drijfsleven buiten beschouwing blijven, ter
wijl sectoren als de industrie en het bank
en verzekeringswezen niet bepaald geken
merkt worden door volledige concurren
tie. Integendeel, hier is vaak sprake van een 
beperkt aantal aanbieders met een grote 
marktmacht. Kortom, Economische Zaken 
wil of durft het grote bedrijfsleven niet aan 
te pakken door bijvoorbeeld een strenge
re fusiewetgeving. 
Een tweede observatie is dat markten 
enorm van elkaar kunnen verschillen. De
ze verschillen hebben niet alleen betrek
king op het aantal aanbieders en vragers, 

Vakbeweging en werk
gevers doen zaken 

Het neo-corporatisme 
IS het emge concrete 
voorbeeld van asso
ciatieve democratie, 

foto: Guus 
Dubbelman I HH. 

maar ook op het soort product of dienst 
(eenmalig, terugkerend, is het van invloed 
op de persoonlijke ontwikkeling van de af
nemer?), en de kenmerken van de aanbie
ders en vragers (is er sprake van asymme
trische informatie, waarbij de ene partij 
over meer informatie beschikt en die voor 
de ander kan achterhouden?). De diversi
teit aan marktvormen heeft belangrijke 
consequenties voor het politieke debat 
Het is niet langer zinvol om te spreken in 
termen van markt versus staat en daar een 
principiële kwestie van te maken. Het is bij-
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voorbeeld volstrekt legitiem om te stellen 
dat de overheid op de markt voor ziekte
kostenverzekering wel en op de markt 
voor autoverzekeringen niet dient in te 
grijpen. 

SUPERIEUR 
In samenhang met verschillen aan marktvor
men is ook het instrumentarium voor 
marktregulering van de overheid zeer di
vers. Dit loopt uiteen van productie in ei

gen beheer, wetgeving, het verstrekken 
van licenties, of het belonen van bedrijven 

die het best aan de vooraf gestelde eisen 
voldoen. Het denken in termen van ver
schillende alternatieven van regulering 
maakt het ook mogelijk om oude vraag
stellingen vanuit een nieuw perspectief te 
bezien. Als de doelstelling is iedereen in 
Nederland via openbaar vervoer en tele
foon bereikbaar te houden, vereist dit dan 
staatsbedrijven of zijn er alternatieven die 
mogelijk efficiënter zijn? 
Veel van bovengenoemde inzichten over 
het functioneren van markten en vormen 
van overheidsregulering zijn afkomstig, zo-
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als Engelen ook aangeeft, uit de institutio
nele economie en aanverwante stromin
gen. Op een voor zijn verhaal zeer belang

rijk punt is zijn interpretatie van deze stro
mingen volgens mij onjuist. Op basis van de 
literatuur over corporatisme, verschillen
de typen van kapitalisme en de economi

sche sociologie stelt hij dat westerse eco
nomieën zeer uiteenlopende combinaties 
van institutionele arrangementen kennen. 
Engelen gaat de mist in als hij concludeert 
dat verschillende combinaties mogelijk zijn 

en landen zelf een combinatie (het beste 
van meerdere werelden) kunnen kiezen. 
Deze optie van een beste van meerdere 
werelden loopt als rode draad door zijn 
betoog. Maar de bestaande literatuur be
nadrukt naar mijn mening juist dat niet al
les mogelijk is, en dat modellen een be
paalde coherentie kennen waardoor onder
delen niet direct overgenomen kunnen 
worden. Markten zijn sociale instituties die 
niet kunnen functioneren zonder de aan
wezigheid van andere instituties. De litera

tuur legt de nadruk op pad-afhankelijkheid 
waar nieuwe elementen opkomen binnen 
bestaande structuren. Een van de cruciale 
vragen in het wetenschappelijke debat is 
juist wat de manoeuvreerruimte is. Ten
slotte laat vergelijkend onderzoek zien dat 
geen enkel model of type kapitalisme over 
een langere periode economisch superieur 
is aan andere modellen. De afgelopen vijf
entwintig jaar is onder meer gewezen op 
de kracht van het corporatismemodel, het 

Zweedse arbeidsmarktbeleid, de uitdaging 
van het Japanse toyotisme, het werkgele

genheidswonder in de Verenigde Staten, 

de kracht van West-Duitsland (Baden 

Württemberg als voorbeeld van flexibele 
specialisatie). Geen van deze modellen is er 
langdurig in geslaagd om economische effi
ciëntie en rechtvaardigheid met elkaar te 
combineren. In het licht van de discussie 
over armoede en tweedeling in Nederland 
geldt hetzelfde voor de meest recente 
hype op dit vlak, het Nederlandse polder
model. 

VERZORGINGSSTAAT 
In zijn artikel spitst Engelen de discussie over 

markt versus staat toe op de verzorgings
staat. Volgens Engelen houdt links teveel 
vast aan de verzorgingsstaat als verwor
venheid. In het verlengde hiervan wordt er 
te defensief gereageerd op het neo-libera
le offensief. Dit belemmert het denken 
over een alternatief, waarin het 'betere van 
meerdere werelden' wordt gecombineerd. 
Aanknopingspunten voor een betere we
reld ziet Engelen in het denken over asso
ciatieve democratie. Om zijn ideeën beter 

te kunnen plaatsen is het zinvol om eerst 
stil te staan bij de kritiek op de verzor-
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Waar haalt een club als 

gingsstaat. Een drietal veelal bekende kri
tiekpunten worden hier opgevoerd, die elk 
aanleiding geven tot de nodige kantteke
ningen. Ten eerste wordt gesteld dat de 
verzorgingsstaat zijn eigen morele en fi
nanciële vooronderstellingen ondermijnt 
door zijn effecten op het gedrag, motiva
tie, normbewustzijn en groepsbewustzijn. 
Ten tweede wordt de verzorgingsstaat te 
centralistisch geacht om adequaat te kun
nen reageren op fragmenterings- en indivi
dualiseringstendensen. Tenslotte is de ver
zorgingsstaat gestoeld op een te smalle in
vulling van het ideaal van individuele auto
nomie waardoor onvoldoende recht aan 
menselijke mogelijkheden wordt gedaan. 
Naar mijn mening neemt Engelen de eer
ste twee punten te gemakkelijk over en 
wordt het derde punt onvoldoende uitge
werkt. Zij geven namelijk onvoldoende 

verklaring voor de vele voorgestelde en 
soms ook uitgevoerde plannen tot her
structurering. Relevanter lijken mij de vol
gende punten te zijn. De Nederlandse ver
zorgingsstaat heeft altijd een sterk com
penserend of passief karakter gehad. Be
trokkenen kregen een uitkering maar er 
werd weinig actie ondernomen om de 
oorzaken van hun uitkeringen weg te ne
men. In het licht van de discussie over as
sociatieve democratie is het zinvol om te 
wijzen op de rol die twee belangrijke asso
ciaties, namelijk de vakbonden en werkge
versorganisaties, in dit proces hebben ge
speeld. Tegen het hoge 'afschrijfgehalte' is 
terecht verzet gerezen, zowel vanuit soci
aal als financieel oogpunt. Dit heeft geleid 
tot een meer activerend beleid. Het gaat 
hier overigens om een beleidsverandering 
die feitelijk los staat van de vraag of pu-

ROVE.R, gezien hun 
zeer beperkte 

ledenaantal, het 
recht vandaan om 

namensdeopenbaa~ 

vervoergebruikers te 

spreken? 

blieke organisaties dan wel private organi
saties dit het beste kunnen uitvoeren. 
De belangrijkste impuls voor de herstruc
turering van de verzorgingsstaat, en in het 
bijzonder de sociale zekerheid, is lange tijd 
de noodzaak geweest om te komen tot een 
verlaging van het financieringstekort. Een 
verlaging van het financieringstekort was 
noodzakelijk om de uitgaven voor rente
betalingen te verminderen en zo verdere 
crowding-out-effecten op meer wenselijke 
overheidsuitgaven te voorkomen. Nu het 
financieringstekort flink is teruggebracht 
ontbreekt een economische argumentatie 
voor een verdere verlaging van de uitgaven 
voor sociale zekerheid. Het streven naar 
belastingverlaging zou een mogelijke ver
klaring kunnen zijn, maar dit is een politie
ke keuze voor een verschuiving van col
lectieve consumptie naar individuele con
sumptie. 
In het tweede argument van Engelen - de 
verzorgingsstaat is te centralistisch om te 
kunnen reageren op de individualisering
komt de overheid directer onder vuur te 
liggen. De suggestie is dat decentralisatie 
hier een uitkomst kan bieden. Dit veron
derstelt dat met een verschuiving van het 
niveau ook de complexiteit van het pro
bleem afneemt. Maar veel belangrijker is de 
vraag in hoeverre de wetgever of uitke
ringsinstantie rekening heeft te houden 
met zeer specifieke individuele levenssitu
atie. Een verdergaande individualisering 
van de regelgeving, waarbij de specifieke 
levensvorm er niet meer toe doet lijkt in 
dit verband een betere optie. 

ASSOCIATIEVE DEMOCRATIE 
Na de uiteenzetting over marktordening en 

overheidsinsgrijpen en de analyse van het 
falen van de verzorgingsstaat, wordt het 
mogelijk om te komen tot een beoordeling 
van Engelens pleidooi voor associatieve 
democratie. Zijn scherpe kritiek op links 
schept natuurlijk verwachtingen over het 
alternatief. Helaas worden deze verwach
tingen niet ingelost. Dit heeft in belangrij-

-----·~-~--~-----

ke mate met het problematische karakter 
van het concept associatieve democratie 
te maken. 
Het kernidee van associatieve democratie 
is een ontlasting van het overheidsapparaat 
door het in de uitvoering van het beleid be· 
trekken van vrijwillige organisaties. Uit 
oorspronkelijke teksten van de Amerika· 
nen Cohen en Rogers lijkt het erop dat zii 
voor de Verenigde Staten een Europees 
corporatisme voor ogen hebben. In het bij
zonder een sociaal-democratische variant 
waarbij sprake is van een brede vakbewe· 
ging die aan een sociaal-democratische po
litieke partij gelieerd is. De vakbeweging 
kan vervolgens met werkgeversorganisa
ties zaken doen op uiteenlopende terrei· 
nen. Dit model is in West Europa een ta· 
meiijk bekend en geaccepteerd verschiin
sel. In Nederland spreken we in dit ver
band graag van de 'sociale partners'. Tot 
zover is er dus niets nieuws onder de zon 
en vraag je je af waarom Engelen deze be· 
nadering promoot. Maar het zou kunnen 
zijn dat Engelen de associatieve democra· 
tie op meerdere terreinen van toepassing 
wil laten zijn en de associatieve democra· 
tie wil versterken ten koste van de repre· 
sentatieve democratie. 
Een verbreding van de associatieve demo· 
eratie is om een aantal redenen tamelijk 
problematisch. Ten eerste is het geen toe
val dat Cohen & Rogers enerzijds en Enge
len anderzijds verwijzen naar neo-corpo
ratisme in West-Europa. Het zijn ook de 
enige voorbeelden. Van vrijwillige associa
ties van werknemers kunnen wij ons wat 
voorstellen en tegelijkertijd weten wij hoe 
weinig we van deze associaties kunnen ver
wachten als het zaken gaat die buiten hun 
directe bestaansrecht vallen, zoals milieu
en genderverhoudingen. Ten tweede is de 
fundamentele vraag aan de orde welke be
langen, c.q. associaties, een rol krijgen toe
bedeeld. Met andere woorden: wie bepaalt 
het bestaansrecht van associaties? Er is 
naar mijn mening binnen de hedendaagse 
politieke verhoudingen geen reden om het 
primaat bij de relatie arbeid-kapitaal te leg
gen, boven andere relaties in de maat
schappij zoals tussen mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen, mens versus natuur. 
Het ligt dus niet voor de hand om de as
sociaties op het vlak van arbeid en kapitaal 
te versterken. 
Ten derde, op nieuwe terreinen waarop 
een deel van de politieke besluitvorming 
naar associaties verschuift, rijst de vraag 
welke associaties mogen aanschuiven en 
het democratische gehalte van deze asso
ciaties. Voor een club als ROVER geldt bij
voorbeeld de vraag waar zij gezien hun 
zeer beperkte ledenaantal, het recht van
daan halen om namens de openbaar ver-



voer reizigers te spreken en bijvoorbeeld 
vertragingen als gevolg van stakingen te 
veroordelen. Welke van de talrijke onder
delen van de milieubeweging krijgt erken
ning als vrijwillige associatie? Dit is nog 
maar een deel van de problematiek omdat 
op deze terreinen talrijke sociale bewegin
gen en organisaties actief zijn. Nog inge
wikkelder ligt het ten aanzien van de 'te
genpartij', wie mag er bijvoorbeeld namens 
de vervuilers spreken in milieukwesties? 
Ten vierde kenmerkt de politiek zich door 
afweging van belangen. Associatieve demo
cratie biedt geen forum waarbinnen deze 
afweging kan plaatsvinden. Sterker nog, zij 
bevoordeelt de gevestigde belangen. Een
maal erkende belangen worden in het be
leid geintegreerd, terwijl onduidelijk is 
waar nieuwe bewegingen en groepen zich 
kunnen invechten. Zeker voor links geldt 
dat een groot aantal verworvenheden 
door middel van wet- en regelgeving zijn 
verankerd. Associatieve democratie biedt 
hier geen uitkomst. Bovendien blijft ook de 
relatie met andere niveaus, zoals de Euro
\lese dimensie en andere actoren zoals 
multinationals, volledig buiten beeld. 

Tenslotte, storender dan deze onbeant
woorde vragen en hiaten is het gemak 
waarmee Engelen stelt dat associatieve de
mocratie alle problemen oplost zonder 
daartoe enige toelichting op te geven. Het 
is wel erg simpel om links te verwijten dat 
zij niet zoekt naar 'alternatieven, die be
stuurlijke effectiviteit, inspraak en mede
zeggenschap, economische efficiëntie en 
sociale rechtvaardigheid met elkaar weten 
te combineren'. Het minst wat van de au
teur gevraagd kan worden is dat hij de con
touren schetst van een papieren voorbeeld 
waarin het 'beste van meerdere werelden 
wordt gecombineerd'. Dat dit teveel ge
vraagd blijkt te zijn, wordt bevestigd als we 
terugkeren naar de analyse van het falen 
van de verzorgingsstaat. Nergens wordt 
duidelijk hoe associatieve democratie op
lossingen biedt voor de werkloosheid, free
rider-problemen, afwentelingsproblemen 
en vergrijzing. Is deze vorm van democra
tie kosteloos of zijn er verborgen transac
tiekosten? Hoe houdt een associatieve de
mocratie rekening met de diversiteit van 
levensvormen bij haar regionaal (?) geor
ganiseerde sociale zekerheid? Op welke 

(odverten11e) 

Krisis 66 en 67 zijn te bestellen bij 

manier bevordert zij de menselijke moge
lijkheden? 
De discussie over marktordening en over
heidsingrijpen zal zeker de komende jaren 
nog voortduren. In dit debat verdwijnen de 
algemene labels 'markt' en 'staat' naar de 
achtergrond en wordt meer en meer aan
dacht besteed aan de karakteristieken van 
specifieke markten en maatschappelijke 
velden. Deze ontwikkeling heeft de discus
sie onoverzichtelijker gemaakt maar tege
lijkertijd ook enorm verdiept. Links zal de
ze ontwikkeling moeten volgen en kan der
halve niet langer volstaan met een algeme
ne kritiek op het marktdenken. In bepaal
de gevallen zal blijken dat de bestaande we
reld zo slecht nog niet is, terwijl in andere 
gevallen een nieuwe wereld met meer 
markt of nieuwe vormen van overheidsin
grijpen of nieuw te bedenken combinaties 
valt te verkiezen. Vooralsnog zijn er weinig 
redenen om associatieve democratie als 
een reële optie te zien. T 

Morinus Verhogen is werkzoom bij de 

vakgroep sociale economie aan de 

Umvers1teit van Utrecht 
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WB -berichten 
PUBLICATIES 

Groen ondernemen: werken 
aan milieu-innovatie in bedrij
ven 
Redactie: Paul Basset en jan Ktzstje 

f!. 20,- (boek, 1997, 120 pag.) 

Nieuwe werkgelegenheid: een 
inventarisatie van positieve 
werkgelegenheidseffecten bij 
een effectief milieubeleid 
Gerrit de Wit 

Studie in opdracht van Groen
Links uitgevoerd door het Cen

trum voor energiebesparing en 

schone technologie 

fl. 10,- (boek, 1996, 32 pag.) 

Wie het milieu spaart, be
spaart: hoe groene modemise
ring en sociale politiek samen
gaan 
Jacques van Nederpelt, Wieger van 

den Bos en Paul Basset 

fl. 15,- (boek, 1996, 64 pag.) 

Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collectief 
stelsel van bovenminimale uit
keringen 
Redactie.· Henk Krijnen 

fl. 29,50 (boek, 1995, 272 pag.) 

Landbouwen aan de toekomst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 

Leeuwen en Tim Verhoef 

fl. 22,50 (boek 1994, 128 pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, Leo 

jansen en Henk Tieleman 

f!. 15,- (boek, 1994, 60 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal bui
tenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 

Pinto Scholtbach 

f!. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

KERNGEGEVENS 

nieuw adres: Oude Gracht 312, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht, 

telefoon: 030 2399900, fax: 030 2300342. 
wetenschappelijke raad voor GroenLinks: Harry van den 

Berg, Roelof Bleker, Harry Borghouts, Ria Brouwers, Marcel van Dam, ]os 

Dekker, jan Willem Duyvendak, Ham Feddema, Meindert Fennema, Nico 

Kielstra, Titia van Leeuwen, felle van der Meer, Leo Molenaar, Johan Nie

zing, Frans Pennings, Willem Riedijk, Wouter Roest, John Steegh, Bart van 

Steenbergen en Marinus Verhagen. 

bestuur: jeroen Saris (voorzitter), Tineke van der Schoor (secretaris), 

Hans Schraven (penningmeester), Willibrord de Graaf( uitgever de Helling), 

]os van der Lans (publiciteit) en Els Veenis (namens het partijbestuur) 

medewerkers: Paul Basset- Ondersteuning bestuur wetenschappe
lijk bureau - Projectleider 'Werkgelegenheid en Milieu' -Ambtelijk pro
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dactie de Helling, Gerrit Pas- Ondersteuning Wetenschappelijke Raad 
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WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008 - 3503 RA Utrecht- 030 2~9 99 00 

Zonder medewerking van het bedrijfsleven valt een 
duurzame ontwikkeling niet te realiseren. Groen 
ondernemen: werken aan milieu-innovatie in bedrijven 
analyseert welke mogelijkheden bedrijven hebben om 
het milieu in hun bedrijfsvoering te integreren, en welke 
middelen overheden, consumenten, milieu-organisaties 
en vakbonden ter beschikking staan om het bedrijfsleven 
daarbij een handje te helpen. 

GROEN ONDERNEMEN 

Werken aan milieu-innovatie in bedrijven 
Paul Basset en fan Kastje (red.) 

Kleine innovaties en hll1"de doelen brengen 
duurzaamheid dichterhij 
Erich de Leeuw en René Hartman 
(InnovatieCentra Nerwerk Nederland) 

Hoe maken we van ieder bedrijf een koploper? 
Rob Versfeld (EIM) en Heddeke Heijnes (TME) 

Hoe miU"keting bet milieu kan helpen 
Paul Driessen (KU Brabant) 

Bedri.jfstnilieuplan en milieujaarverslag een 
sleutélrol bij een duurzame bedrijfsvoering? 
Wim Heiko Houtsma (Bureau Houtsma 
& Van der Schot) 

Industriële milieuhervormingen en 
werknemersbelangen 
Mirjam Wingelaar en Tuur Mol (LU Wageningen) 

KADERS 

De BedrljfsMilieuDienst: liever voorkomen 
danblussen 
Van afvalzorg naiU" milieli-innovatie 
Het midden- en kleinbedrijf heeft een eigen 
miliettheleid nodig 
De consumentenbond neemt milieuclaims 
onder de loep 
Het milieujaiU"Verslag als bewijs van good 
housekeeping .. 
Van Bommd voor het milieu op stap 
Technologietraject ofbehoeftetraject? 
De FNV en het milieu 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
januari 1997: f 20,- (120p) 
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"Onder elke dwarsligger ligt een do· 
de," zong Wim Kan over de beruchte 
Birma lijn. 

Ruim vijftig jaar na de Birmalijn, 
wordt er in Birma weer een spoorlijn 
aangelegd. Mannen, vrouwen, zelfs 
zwangere vrouwen en kinderen moe
ten er aan werken. 

In Birma lijkt weinig veranderd. 

HET SCHRIKBEWIND 
Er heerst een waar schrikbewind. 

Dorpen worden platgebrand, de be
volking wordt meegevoerd en aan het 
werk gezet. 

Verkrachtingen, martelingen en exe· 
cuties zijn geen uitzondering. Het is be· 
grijpelijk dat veel Birmezen het land 
ontvluchten. Meer dan honderdduizend. 

DIARREE EN MALARIA 
De vluchtelingen leven in onmense· 

lijke omstandigheden. De sanitaire 
voorzieningen zijn slecht en het drink· 
water is vaak sterk vervuild. 

Diarree en malaria steken steeds 
weer de kop op. De kleine kliniekjes 
die de vluchtelingen zelf beheren, bie· 
den weinig soelaas. Medicijnen en 
medische instrumenten zijn nauwelijks 
voorhanden. 

Omdat hulp onder VN-vlag niet 
mogelijk is, zijn de vluchtelingen af· 
hankelijk van particuliere organisaties 
en van de weinige hulpverleners die 

e-mail aup@laup.uva.nl website http:/ /www.uva.nl/aup/aup.html 

zich in de gevaarlijke Thaise kampen 
wagen. 

HET VERSCHIL TUSSEN OVERLEVEN EN 
STERVEN 

Stichting Vluchteling is één van de 
organisaties die de Birmezen steunt. 
Om te beginnen met voedselhulp. 

Vervolgens zorgen we voor basis· 
voorzieningen. Ons streven is: elk gezin 
een eenvoudige eigen latrine en toe· 
gang tot schoon water. Het is de enige 
manier om het hoge sterftecijfer door 
malaria en diarree omlaag te krijgen. 

We helpen hen de gezondheidszorg 
op peil te brengen. Er komen kliniek· 
jes, waar artsen aanwezig zijn die de 
beschikking hebben over medicijnen 
en instrumenten. We leiden vluchte· 
Jingen op, bijvoorbeeld op het gebied 
van verloskunde en het vaccineren. 

En er komen opleidingen, zodat jon· 
geren de kans krijgen een vak te leren. 

De steun van Stichting Vluchteling, 
mogelijk gemaakt door donateurs, is 
voor deze vluchtelingen een lichtpunt· 
je. Omdat ze het gevoel hebben niet 
door iederereen in de steek gelaten te 
worden. En omdat de voorzieningen 
van Stichting Vluchteling het verschil 
tussen overleven of sterven kunnen 
betekenen. 

STICHTING VLUCHTELING HELPT VLUCH· 
TELINGEN WERELDWIJD. 

Dit ktu1t tt doe11 

GEEF AAN STICHTING VLUCHTELING, GIRO 999, DEN HAAG. 

de Helling -jaargang I 0 - nummer 2 - zomer 199 7 47 



I 

HERNAM YUIJSJE 

In welke stad in het buitenland zou u het liefst 
wilfen wonen? 

Madrid. 
Bent u voor of tegen lijfStraffen? 

Tegen. 

Kok of Bolkestein? 
Geen van beide. 

Bolkestein of Rosenmöfler? 
Bolkestein. 

Hebt u oo1t GroenLinks gestemd? 
Nee. Wel PSP. 

Wat is er mis met GroenLinks? 
Te modieus links. Te weinig oog voor prag
matische kleine stappen. 

Geeft u wel eens aan bedelende JUnks? 
Ja. 

Wat doet u meestal op zondagmiddag? 
Werken. 

Wat is uw favoriete {i fmacteur en -actrice? 
Mijn favoriete actrice is Jeanne Moreau, in
middels een oude dame. En mijn favoriete 
acteur Orson Welles. 

Wat is het duurste kledingstuk dat u oo1t aange
schaft hebt? 

Ik heb nooit iets echt duurs gekocht, geloof 
ik. Ik ga altijd naar C&A, vroeger naar het 
Werkmanspaleis. 

Naar welke soap kijkt u? 
Geen een. 

Welke sport doet u? 
Ik wandel, als je dat een sport kan noemen. 

Naar welke muziek luistert u het liefst? 
Hangt van mijn bui af. Het meeste heb ik 
van Mexicaanse strijdliederen. Sowieso veel 
Zuid- en Midden-Amerikaanse muziek van 
het martiale soort. Oh ja, en veel country
en western. 

Zou u wel eens een week hoofdcommissaris van 
politie in Amsterdam willen zijn~azeke~ 
Welke twee maatregelen neemt u dan als eerste? 

Duizend gulden boete voor mensen die hun 
hond op straat laten kakken. Vervolgens een 
flinke schoonmaak op de Wallen om een 
einde te maken aan het circuit van criminali
teit, geld witwassen en grootschalige prosti

tutie. Ik zou gemeente-bordelen beginnen. 

Voor of tegen /egalisering van softdrugs? 
Voor. Maar wel samen met Europa, anders 
wordt het te druk hier. 

Bent u wel eens dronken? 
Zelden. 

Waar hebt u het meeste spijt van? 
Dat gaat je niks aan. Maar het op een na 

:r:: 
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"' meeste dat ik mijn leven te hard gewerkt e 
heb en te weinig leuke dingen heb gedaan. co 

-0 
Die ga ik nu doen. dl 

Waar eet u het liefst buitenshws? 
Ik ben erg gesteld op Indisch eten. Maar 

Herman Vuljsje (SO) is publicist 
en bekend van spraakmakende 

boeken als 'Nieuwe 
vrijgestelden• ( 1977), 

Vermoorde onschuld: etnisch 
verschil als Hollandse taboe• 

(I 986) en Lof der dwang 
( 1989). In zijn studietijd in 
Amsterdam tijdens de jaren 

zestig en zeventig protesteerde 
hij tegen de metro onder de 

Nieuwmarktbuurt en was hij lid 
van het Chili-comité. 

Zijn hekel aan conformisme 
maakt hem tot een criticaster 

van linkse heilige hulsjes en 
taboes. 'Ik ben een sociaal
democraat die bepaalde les 

heeft geleerd', zei hij onlangs in 
De Groene Amsterdammer. Van 
Vuijsje verscheen begin juni een 

nieuw boek, met de 
veelzeggende titel •correct: 

Weldenkend Nederland sinds de 
jaren zestig'. 

mijn favoriete restaurant is Tramlijn Begeer

te op het Van Limburg Stirumplein in Am
sterdam: lekker, niet duur, goede bediening 
en een interessant publiek. 

Slaat u terug als u op straat een klap knjgt? 
Als ik durf wel, maar ik heb er nog nooit 
een gekregen. 

Geeft u het aan als u een winkeldief betrapt? 
Zeker. Nee, wacht. Ik zou eerst goed kijken 
wie het is. Als hij of zij buiten de categorie 
'Musken' valt, dan wel. En afhankelijk van de 
omvang van de winkel. Eerder bij de kruide· 
nier op de hoek dan bij Albert Heijn. 

Waar gaat u volgende boek over? 
Over het verband tussen godsdienst, over
heid en zelfdwang. Dat laatste is een mode

trend in de sociologie, het eerste is een 

hobby van me. 

Voor of tegen positieve actie? 
Ik ben geneigd om tegen te zijn, omdat het 
stigmatiseert. Maar er zijn gevallen dat het 
goed is. 

Voor of tegen de aanleg van de noord-zuidmetro· 
lijn in Amsterdam? 

Voor. 
Wat is uw favoriete nieuwslezer of -lezeres? 

Die aardige meneer die altijd het laatste 
nieuws doet op de Vlaamse tv. Ook het 

meest akelige nieuws brengt hij zo dat je 
rustig gaat slapen. 

Wat is het laatste boek dat u hebt gelezen? 
'Dag meneer Blom', van Ab Caransa. Hii is 

een oude sociaal-democraat die boeken 
schrijft over het lot van de joodse bevelkin 
van Amsterdam vóór en tijdens de oorlog. 

Mogen ouders met kinderen echtscheiden? 
Jazeker. 

Als Catherine Keut u wtnodigt voor haar praatpr 
gramma, gaat u dan? 

Absoluut. Zij is de beste Nederlandse talk
show-presentator. Ze is snel, adrem, onbe
vooroordeeld, laat mensen in hun waarde. 
Ze is de Nederlandse Oprah Winfrey. 

Wat is uw held? 
Mejuffrouw A. Kuipers. Zij was inspecteur 

op de afdeling Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting in Den Haag en de enige van de 
twaalfduizend niet-joodse gemeente-ambte· 
naren die weigerde de niet-Ariër-verklaring 
te ondertekenen. Daarmee weerstond ze 
de Duitsers, maar ook het conformisme van 
haar collega's. 

Zou u nu nog voor iets de straat op gaan? 
Zeker, voor talloos veel dingen. Om te pro· 
testeren bijvoorbeeld tegen het uitwijzen 
van illegalen. Ik heb geen tijd om zoiets te 
organiseren, maar ik ben nog steeds af en 
toe boos. 



Een andere economie 

Vetorecht voor varkens 

De macht van Europa 
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I 4-2 i EEN ANDERE 
ECONOMIE 
Ambtenaren en politici zijn verslaafd 

geraakt aan beton. Die verslaving staat 

alternatieve keuzes in de weg. 

En: nut- en noodzaakdiscussie 

ontbeerde inzet 

Tot slot: is onthaasting goed voor mens 

en milieu? 

COLOFON 

4- I 0 DE SCHOOL 
Het onderwijs moet opeens maat

schappelijke problemen gaan oplossen. 

Hans Wansink tempert de verwachtingen. 

En: De groei van het aantal zwarte scholen 

verdient meer aandacht. 
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Het basisonderwijs heeft opeens weer alle 

politieke aandacht. Meer computer, meer 

opvoeding en meer aandacht voor 

allochtone jongeren moet de school de 

21-ste eeuw inbrengen. Hans Wansink 

tempert de verwachtingen. 'De school moet 

zich niet op laten jagen door ambitieuze 

beleidsmakers.' 

moet 

Hans Wansink 

De school is terug op de politieke agenda. 

Niet als vehikel voor maatschappelijke ver
andering en sociale gelijkheid, maar als ach

tergebleven gebied. Algemeen is de over

tuiging dat het onderwijs de boot naar de 
eenentwintigste eeuw aan het missen is. In

zet van het internationaal oplaaiende on

derwijsdebat is dan ook het hervinden van 

de aansluiting van de school bij een maat

schappij die wordt gekenmerkt door snel

le transformaties. 

Ook de Nederlandse regering is op zoek 

naar een nieuwe missie voor het onder

wijs, met name voor het funderend onder-

zichzelf 
blijven 

wijs voor vier tot zestienjarigen. Zij orga

niseerde een kennisdebat rond de centra

le vraag: 'wat moet je weten en kunnen om 
in deze snel veranderende samenleving op 

een prettige manier te kunnen leven?' In de 
antwoorden komen kreten als 'vervlech

ting van onderwijs en samenleving', 'maat

schappelijke inbedding', 'multimedialise

ring', 'levenslang leren' en 'innovatie' veel

vuldig terug. 

Staatssecretaris Netelenbos gaf de be

stuurskundige Roei in 't Veld de opdracht 

om 'bouwstenen te ontwikkelen voor een 

beléidsvisie op het funderend onderwijs'. 

Het resultaat was een studie 'Toe komsten 

voor het funderend onderwijsbeleid', 

waarin de consequenties van maatschap
pelijke veranderingen en wensen voor het 

onderwijs in de leerplichtige leeftijd wor

den uitgewerkt. Het rapport bevat veel 

prikkelende observaties en redeneringen, 
maar is - bewust - geen klassiek beleids

advies. Om de gedachten te bepalen 

schetst In 't Veld aan het slot van zijn stu

die drie 'composities', zonder zelf een keu

ze te maken. 

De Algemene Onderwijsbond, de fusie van 

de vakbonden ABOP en NGL, gaf een 
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Betrouwbaar onderzoek 

waaruit blijkt dat de 
commissie onder leiding van de sociologe 
Henny Langeveld opdracht een rapport te 
maken over 'maatschappelijke trends die 
van bijzondere betekenis zijn voor het on
derwijs'. Het rapport 'Optrekkende krijt
damp' is een (over het algemeen verstan
dig) en zeer handzaam beleidsadvies. Ik ci
teer een kernpassage: 'Onder invloed van 
de informatisering en onomkeerbare 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals glo
balisering en individualisering dreigt het 

onderwijs zijn spilpositie in de organisatie 
van leerprocessen te verliezen. In de geïn
dividualiseerde informatiemaatschappij 
verandert de plaats van het leren. Leren 
wordt een levensstijl; er wordt geleerd op 
talloze plaatsen en talloze manieren. Via 
wereldwijde communicatienetwerken 
worden de toekomstige generaties gecon
fronteerd met een overvloed aan informa
tie. Het onderwijs zal leerlingen het ge
reedschap moeten bieden om zich in deze 
kennismaatschappij staande te houden.' 
Het lijkt erop dat de onderwijsbeleidsma
kers, na veertig jaar geobsedeerd te zijn 
door de gelijke kansen, aan een nieuwe ob
sessie ten prooi zijn gevallen: de kennis
maatschappij. Ik wil hierbij enige relative
rende opmerkingen maken. Een tweede 
ontwikkeling van belang is de veranderde 
verhouding tussen ouders en school. Ook 
in Nederland krijgen we te maken met 
identity polities. De marginalisering van laag
geschoolden, allochtone jongens is een 
derde vraagstuk dat opnieuw om aandacht 
vraagt. 

COMPUTERKOORTS 
'In de jaren zeventig werd de rekenliniaal in 

een vloek en een zucht vervangen door de 
zakrekenmachientjes; in 20 I 0 zal elke leer
ling beschikken over een laptop-computer 
die in de schooltas past. Het onderwijs 
heeft de hooggespannen verwachtingen 
die de afgelopen dertig jaar zijn ontstaan 
over de nieuwe media, nog niet waarge
maakt', heet het in 'Optrekkende krijt
damp'. Extra investeren! Software-ontwik
keling subsidiëren! Bijscholen! 'Als de in
haaloperatie nu niet wordt ingezet, mist 
het onderwijs de aansluiting met de infor
matiemaatschappij.' 
In 'Toekomsten voor het funderend on
derwijsbeleid' wordt de huidige informa
tietechnologische ontwikkeling vergeleken 
met de uitvinding van de boekdrukkunst, 
'die voor gigantische veranderingen in de 
toenmalige samenlevingen heeft gezorgd. 
De huidige trendbreuk wordt veroorzaakt 
door het gegeven dat de nieuwe media veel 
meer interactie toestaan dan bestaande 
media.' Sterker nog: 'informatietechnolo
gie bevrijdt' en leidt zelfs tot 'gemeen
schapsvorming', waarmee In 't Veld de dis-

computerde 

leerprestaties 
verbetert, is er niet. 

cussiegroepen op Internet en de bezoeker 
van sites bedoelt. Maar: 'informatietechno
logie kan zo overweldigend zijn, dat on
derscheid tussen het virtuele en de wer
kelijkheid vervaagt'. In 't Veld vroeg het aan 
tientallen beleidsmakers en trendwatchers 
en het antwoord was steeds hetzelfde: het 
onderwijs moet zo snel mogelijk aanslui
ting vinden bij de informatierevolutie. 
Waarom eigenlijk? Todd Oppenheimer, 
redacteur van Newsweek lnteractive, publi
ceerde in The At/antic Monthly van juli een 
overzichtsartikel, 'The Computer Delu
sion', over de Amerikaanse stand van za
ken. In de Verenigde Staten zijn de politici, 
de ondernemers, de leerlingen en de ou
ders over het algemeen razend enthou
siast. President Clinton denkt aan een vijf
jarenplan dat tussen de 80 en 200 miljard 
gulden mag kosten. Veel bedrijven schen
ken hardware en software. 
Een opiniepeiling onder leraren wees uit 
dat zij computervaardigheden essentiëler 
achten dan Europese geschiedenis, biolo
gie, natuurkunde, scheikunde, techniek, 
moderne Amerikaanse literatuur, Plato, 
Shakespeare, of het behandelen van maat
schappelijke vraagstukken als drugs en 
echtscheiding. Om computers te kunnen 
kopen zetten scholen het mes in de biblio
theek, excursies naar musea en de natuur, 
practica, kunst- en muziekonderwijs, gym
nastiek en sport. De verkoop van school
boeken stagneert. 
Er is veel onderzoek gedaan naar de in
vloed van computers in het onderwijs, 
maar het meeste onderzoek is waardeloos 
- omdat het anekdotisch is, niet kan wor
den herhaald, statistisch onbetrouwbaar is 
of geen onderscheid maakt tussen ver
schillende factoren, zoals de projectgerich
te aanpak (die ook zonder computers vaak 
beter is dan de klassikale methode). Be
trouwbaar onderzoek waaruit blijkt dat de 
computer de leerprestaties verbetert, is er 
niet. Voor zover er al sprake is van signifi
cante resultaten, betreft het zeer specifie
ke, geavanceerde programma's voor oude
re leerlingen én voor gehandicapte leerlin
gen. Veel onderwijskundigen onderstrepen 
de noodzaak van driedimensionale vormen 
van spelen en leren, het aanspreken van al
le zintuigen, lichaamsbeweging, samenwer
ken, luisteren en het opdoen van echte er
varingen door excursies. Dit geldt vooral 
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voor jonge kinderen. Veel docenten klagen 
over de achteruitgang van scripties die op 
de computer zijn geschreven: knip- en 
plakwerk in plaats van een logische rede
nering. De software is nog steeds abomi
nabel. CD Romsen simulatiespelletjes stel
len niets voor en belemmeren de verbeel
dingskracht van leerlingen, menen leerpsy
chologen. Technische scholen wijzen erop 
dat de beste leerlingen jongens zijn die 
thuis ervaring hebben opgedaan met sleu
telen aan landbouwmachines of motoren. 

KLEI 
In het bedrijfsleven en de exacte wetenschap 

neemt de scepsis toe. Zelf Steve Jobs, de 
oprichter van het computerbedrijf Apple, 
dat tientallen miljoenen aan computerspul
len weggaf aan scholen, meent dat Ameri
ka zich voor de gek houdt als men denkt 
dat computers, CD Roms en Websites, in 
welke hoeveelheden dan ook, de wezenlijk 
problemen van het onderwijs kunnen op
lossen. Werkgevers beklagen zich over de 
denkluiheid en het gebrek aan vernieu
wingsvermogen van werknemers die veel 
achter de computer zitten. Computerfir
ma Hewlett-Packard neemt vrijwel nooit 
computerexperts aan, maar geeft de voor
keur aan flexibele en innovatieve team
werkers. Hewlett-Packard heeft zelfs een 
subsidieprogramma voor scholen die ou
derwets exacte vakken doceren met be
hulp van materialen als klei, water, zand, 
zaden en magneten. Producenten van ani
matiefilms en computerspelletjes Idagen 
over de oppervlakkigheid en armoede van 
kunstenaars die met computers werken. 
Traditioneel opgeleiden, die van jongs af 
aan niet buiten hun schetsboek kunnen, 
maken de beste producten. Zij hebben le
ren kijken, bijvoorbeeld naar de manier 
waarop het lichaam beweegt. 
Een hoogleraar computerkunde van het 
Massachusetts lnstitute of Technology 
waarschuwt tegen paniek: nieuwe studen
ten leren alle computervaardigheden die ze 
nodig hebben 'in één zomer'. Daar hoeft 
het onderwijs dus niks aan te doen. Scho
len die zich afhankelijk maken van compu
tertechnologie, realiseren zich meestal niet 
dat de kosten van het bijhouden van soft
ware en hardware en van bijscholing van 
docenten, uiteindelijk veel hoger zijn dan 
de aanvankelijke aanschaf van computers 
en lesmaterialen. Wat betreft Internet ten
slotte: daar staat vooral veel rotzooi op. 
Een hoogleraar computerkunde van Yale 
vindt dat er niet meer, maar minder gesurft 
moet worden op school. 'Leren is niet het 
verzamelen van zoveel mogelijk informatie, 
maar het begrijpen van kennis en wijsheid'. 
Computers zijn niet meer dan gereedschap 
dat zijn nut nog niet heeft kunnen aanto-

s 
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nen, concludeert Oppenheimer. De virtu
ele werkelijkheid is een verarming ten op
zichte van de fysieke werkelijkheid, een 
tweedimensionaal scherm is inferieur aan 
het spelen met echte voorwerpen. Leren 
luisteren, je individueel kunnen uitdrukken, 
je eigen fantasie volgen - het zijn essentië
le manieren van leren die door de compu
terkoorts ondergesneeuwd dreigen te ra
ken. 
De conclusie ligt voor de hand. Langeveld 
en In 't Veld laten zich meeslepen door de 
waan van de dag. Het spelen met compu
ters in het funderend onderwijs moet na 
de gewone lessen plaatsvinden. Zolang niet 
is aangetoond dat duurzaam betere resul
taten worden bereikt, heeft het geen zin 
massaal computers de school binnen te 
dragen. Wat zeker niet mag gebeuren is dat 
er geld en tijd wordt onttrokken aan on
derwijs om informatisering te financieren. 
Dit laat onverlet dat specifieke toepassin
gen in bijvoorbeeld het speciaal onderwijs 
zinvol kunnen zijn. 

OPVOEDING 
Tegemoet komen aan de wensen van ouders 

betekent dat de bestaande diversiteit van 
scholen qua leerlingenpopulatie niet langer 
wordt afgekeurd, maar versterkt, stelt In 't 
Veld terecht in Compositie 2, de 'ouder
variant'. De consequenties zijn: een profi
leringsprogramma naast een versmald 
kerncurriculum, waarin plaats is voor her
halingsstof, levensbeschouwelijke activitei
ten of kunstonderwijs. De betrokkenheid 
van ouders wordt ondersteund door in
stemmingsrecht in de medezeggenschap 
en door inkomensafhankelijke ouderbij
dragen, die ten goede komen aan het pro
fileringsprogramma. In het voortgezet on
derwijs kunnen beroepsgerichte leerwe
gen worden ingevoerd, waarvoor docen
ten uit de praktijk worden aangetrokken. 
Ook maatschappelijke organisaties en be
drijven kunnen financieel bijdragen. Deze 
Compositie 2 sluit goed aan bij de trend 
dat ouders steeds meer aan identity politics 
doen bij het kiezen van de school. Die ont
wikkeling is ook bij zwarte scholen zicht
baar: zij profileren zich als school voor een 
bepaalde etnische of levensbeschouwelijke 
groep. Laten we blij zijn dat de vrijheid van 
onderwijs het mogelijk maakt de diversiteit 
gestalte te geven binnen het bestaande be
stel. Hierdoor blijft de samenhang en de 
garantie van deugdelijkheid behouden en 
wordt een tweedeling zoals in andere lan
den van particulier onderwijs voor de rij
ken en staatsonderwijs voor de armen 
voorkomen. Langeveld wijst er terecht op 
dat particuliere instellingen in het gat sprin
gen wanneer het reguliere aanbod de wen
sen van ouders blijft negeren. 

Het pleidooi van Langeveld voor een bre
de school, die veel naschoolse activiteiten 
organiseert, samenwerkt met crèches, 
peuterspeelzalen, instellingen van jeugd
zorg, politie, kunstonderwijs, hobbyclubs 
en sportverenigingen, sluit hier goed bij 
aan. De brede school, die van 's morgens 
vroeg tot etenstijd open is, bevordert de 
sociale cohesie, stelt Langeveld. Hij bevor
dert ook de emancipatie van vrouwen, die 
door de dwingende schooltijden van nu be
lemmerd worden in hun mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt. 
Langeveld is ook van mening dat de school 
opvoedingstaken van ouders moet over
nemen (uiteraard wel met hun instem
ming). Zij constateert dat de erosie van het 
middenveld en het wegvallen van sociale 
controle door buren, grootouders en om
standers 'de opvoedende omgeving buiten 
de school' heeft verarmd. De meer welge
stelde ouders lossen dit op met clubs en 
cursussen, de laagopgeleide ouders sturen 
hun kinderen de straat op. Zij hebben daar
door nauwelijks invloed op de overdracht 
van normen en waarden. De populairste 
en machtigste leeftijdgenoten en iets ou
deren vormen een peergroup, die risicovol 
gedrag (voortijdig schoolverlaten, alcohol
gebruik, criminaliteit, ledigheid). Zo ont
staat een 'overerfbare kansarmoede'. 
Ofschoon uitbreiding van de schoolactivi
teiten gewenst is, moet men niet de illusie 
hebben dat de school of georganiseerde 
naschoolse activiteiten de opvoeding kun
nen vervangen. Evenmin is het probleem 
van parenting deficit, zoals de Amerikaanse 
communitarist Amitai Etzioni het noemt, 
beperkt tot de lagere inkomensgroepen. 
De opmars van vrouwen op de arbeids
markt staat in Nederland nog aan het be
gin. Wanneer de arbeidsverhoudingen on
gewijzigd blijven, zal de tijd en de intensi
teit van de bemoeienis van ouders met hun 
kinderen verder afnemen. De oplossing ligt 
voor een groot deel in het ontwikkelen van 
een stelsel van gezinsvriendelijke arbeids
voorwaarden. Ouderschaps- en zorgver
lof, meer mogelijkheden om kinderen te 
halen en te brengen door flexibilisering van 
werktijden, uitbreiding van de bedrijfsop
vang, regelingen voor carrière-onderbre
king en herintreding en een mentaliteits
verandering ten opzichte van het vader
schap kunnen bijdragen tot meer betrok
kenheid bij de opvoeding. Schoolsucces 
staat of valt met deze betrokkenheid, bij 
voorkeur van twee ouders. 

BEMINNEN 
De commissie-Langeveld stelt voor prakti

sche, op minimumdoelen gerichte oplei
ding te ontwikkelen voor leerlingen voor 
wie éle basisvorming, dus ook het lager be-
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roepsonderwijs, te hoog gegrepen is. Al
lochtone jongeren kunnen werken aan be
heersing van de Nederlandse taal. In sa

menwerking met kleine bedrijven kunnen 
praktische, beroepsgerichte vaardigheden 
worden ontwikkeld. Dit is een sympathiek 
voorstel. Zolang de arbeidsmarkt echter 
ruim blijft, zullen jongeren zonder diploma 
altijd worden verdrongen door beter op
geleiden. Niet het onderwijs, maar de ar
beidsmarkt is de sleutel tot sociale cohe
sie. Dat betekent dat het beroepsleven en 
de overheid initiatieven moeten nemen tot 
het scheppen van werk voor laaggeschool
de jongeren. 
In Duitsland bestaat een traditie van be
roepsonderwijs dat door de Kamers van 
Koophandel wordt georganiseerd en dat 
de leerlingen uitzicht biedt op een baan. 
Eveneens in Duitsland functioneert een 
systeem van sociale dienstplicht (naast de 
militaire dienstplicht) die jongeren in aan- ! 

raking brengt met werk in onder andere de 
gezondheidszorg en het schoonmaken van 
het milieu. In Nederland houdt het be
drijfsleven zich afzijdig wanneer een be
roep wordt gedaan op stageplaatsen of er· 
varingsplaatsen. Sociale dienstplicht, al dan 
niet in de gedaante van 'Lubbers-trainings· 
kampen', wordt als stigmatiserend van de 
hand gewezen. Dat is jammer, want zo blijft 
alleen de (jeugd)gevangenis als beleidsin
strument over. 
Of het nu gaat om informatisering, het ge
brek aan opvoeders of het ontsporen van 
jongeren: de bijdrage van het onderwijs 
aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken kan niet anders dan margi
naal zijn. De school moet zich niet laten 
opjagen door ambitieuze beleidsmakers, 
maar vooral zichzelf blijven. Dat zij haar 
monopoliepositie op kennisoverdracht is 
kwijtgeraakt, is helemaal niet erg. Op 
school moet je leren wat je nergens anders 
kunt leren. 
Het aantal verplichte uren in de basisvor· 
ming van twaalf- tot vijftienjarigen is be· 
perkt: namelijk 32. Ik stel voor ze als volgt 
te verdelen: Nederlands 4, Engels 3, een 
tweede vreemde taal 3, wiskunde 3, tech
niek en ambacht 4, natuurkunde, scheikun
de en biologie 5, aardrijkskunde, geschie· 
denis en staatsinrichting 5, tekenen 2, mu
ziek I, gymnastiek 2. Ook in de eenen
twintigste eeuw zijn dit geen overbodige 
vakken. Na drie uur is er dan nog volop tijd 
voor Internetten, koken, dansante vor· 
ming, persoonlijke hygiène, vredesonder
wijs, levensbeschouwelijke vorming en last 
but notleast lessen in het beminnen. T 

Hons Wansrnk rs redacteur varl de 

Volkskranl en auteur van Een school om re 

kiezen', (Amsterdam, Bcrt Bakker 1992) 



In de grote steden is 

het aantal zwarte 

scholen in tien jaar 

tijd verdubbeld. Dat 

is geen probleem 

vanwege 

concentratie van 

allochtonen maar 

vanwege concentratie 

van groepen met lage inkomens en lage opleiding. Een dergelijke sociale 

segregatie kan de cohesie van de Nederlandse samenleving aantasten. De 

vrijheid van school- en woningkeuze staat ingrijpen in de weg. Bij voortgaande 

segregatie dient inperking van die vrijheid overwogen te worden, menen de 

hoogleraren onderwijskunde Meijnen en Dronkers 

Wim Meijnen en Jaap Dronkers 

Het aantal scholen dat geheel of groten
deels bevolkt wordt door allochtone leer
lingen groeit gestaag. Het percentage scho
len met een allochtoon leerlingenaandeel 
van driekwart of meer nam landelijk toe 
van I ,2 procent in 1985 tot 3,3 procent in 
1994. In de vier grote steden verdubbelde 
het percentage van I 5 procent in 1985 tot 
30 procent in 1994. In diezelfde periode 
nam het percentage allochtone leerlingen 
toe van 8 procent naar I 2 procent. De con
centratie schrijdt dus sneller voort dan uit 
de groei van het aantal allochtone leerlin
gen voorspeld kan worden. Steeds vaker 
wordt daarom de vraag gesteld of de so
ciale integratie door deze ontwikkelingen 
in het gedrang komt. 
Het moderne onderwijs vervult meerdere 
maatschappelijke functies. Tot de belang
rijkste horen kwalificatie en socialisatie. 
Door onderwijs te volgen leren jongeren 

kennis en vaardigheden (kwalificaties) 
noodzakelijk voor het verwerven van een 
positie in de maatschappij. In de basis
school kunnen kernvakken als lezen, taal en 
rekenen beschouwd worden als de belang
rijkste bouwstenen voor dit kwalificatie
proces. Lage prestaties in deze vakken ver
hinderen de toegang tot de bovenstroom 
van ons onderwijssysteem (HAVO-HBO, 
VWO-Universiteit) en daarmee de entree 
tot de betere posities op de arbeidsmarkt. 
Het basisonderwijs wordt met betrekking 
tot het vervullen van de kwalificatiefunctie 
op een steeds indringender manier de maat 
genomen door ouders, bestuurders en po
litici. De prestaties in de kernvakken wor
den door ouders nauwlettend in de gaten 
gehouden, evenals de doorstroom van de 
leerlingen. Vergelijkingen met andere scho
len worden veelvuldig gemaakt. 
Geredeneerd vanuit de kwalificatiefunctie 
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zou de stelling te verdedigen zijn dat het 
onderwijs zijn kwalificatiefunctie goed ver
vult als het kinderen van uiteenlopende so
ciale groepen op een vergelijkbaar kwalifi
catieniveau brengt. Anders gezegd, dat de 
schoolloopbanen van leerlingen niet meer 
corresponderen met sexe, sociale, etni
sche, religieuze of regionale herkomst. Van 
geslaagde sociale integratie zou vervolgens 
sprake zijn als de bezetting van maatschap
pelijke posities niet meer te herleiden is tot 
deze min of meer aangeboren of geërfde 
kenmerken van individuen. Sociale integra
tie door het verwerven van noodzakelijke 
kwalificaties is dan ook een belangrijk be
leidsdoel van de overheid. Het Onderwijs
achterstandenbeleid is daarvan een uit
vloeisel. 
Het onderwijs, dus ook de basisscholen, 
vervullen maatschappelijk gezien ook een 
socialisatiefunctie. Het gaat dan om het 
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Nederland is bij schoolkeuze 

aanleren van gewoonten, voorkeuren, 
houdingen, normen en waarden. Sociale in
tegratie kan worden bevorderd door het 
overbrengen van een gemeenschappelijke 
basis in dezen. In Nederland met zijn gro
te levensbeschouwelijke minderheden 
heeft door de onderwijspacificatie aan het 
begin van deze eeuw de nadruk steeds 
meer gelegen op de set van waarden en 
normen, ontleend aan de levensbeschou
welijke minderheid waartoe men zich re
kende, en minder op een nationale set. 
Sociale integratie door het onderwijs in 
termen van het aanleren van gemeen
schappelijke houdingen, gewoonten, nor
men en vaardigheden kan worden bevor
derd of belemmerd door de leerlingcom
positie van scholen. Segregatie langs socia
le lijnen zoals geslacht, levensbeschouwelij
ke, sociale of etnische herkomst kan be
lemmerend zijn voor sociale omgang tus
sen groepen en kan dientengevolge leiden 
tot onbekendheid met, vooroordelen of 
discriminatie van groepen ten opzichte van 
elkaar. Een landelijk gevoerd beleid gericht 
op gemeenschappelijke socialisatie zou in 
de praktijk door verschijnselen van ruim
telijke segregatie ondergraven kunnen 
worden. 
Langs welke weg sociale integratie het 
meest succesvol kan worden bevorderd, 
door middel van de toerusting met con
currerende kwalificaties dan wel door ge
meenschappelijke socialisatie, is in zijn al
gemeenheid empirisch niet te beantwoor
den. Vaststaat dat Nederlandse bestuur
ders en politici beleidsmatig aanzienlijk ho
ger inzetten op kwalificatieverwerving dan 
op het vormen van een gemeenschappelij
ke culturele basis via het onderwijs. De nog 
steeds bestaande schatplichtigheid van Ne
derlandse bestuurders aan de onderwijs
pacificatie is zonder twijfel een verklaring 
van deze politieke voorkeur. 

SCHOOLKEUZE 
De strijd om de dominantie van levensbe

schouwing in het onderwijs, culmineerde in 
het begin van deze eeuw in de onderwijs
pacificatie, dat wil zeggen in een compro
mis dat de verhoudingen voor de rest van 
de twintigste eeuw heeft vastgelegd. Religi
euze denominaties mogen hun eigen scho
len stichten waarna ze door de overheid 
worden bekostigd. Scholen moeten welis
waar voldoen aan centraal vastgestelde 
deugdelijkheidseisen maar ze hebben een 
grote vrijheid waar het gaat om het aanle
ren van gewoonten, houdingen, normen en 
waarden, uiteraard met respectering van 
de basiswaarden van de Nederlandse sa
menleving. Deze invulling van de socialisa
tiefunctie heeft voor de sociale integratie 
twee belangrijke gevolgen. 

internationaal gezien 
koploper in het 

honoreren van de 
levensbeschouwelijke 

en pedagogische 
wensen van ouders 

Ten eerste een door het onderwijs bevor
derde segregatie van normen en waarden 
langs lijnen van levensbeschouwelijke op
vattingen. Ten tweede de vermindering van 
mogelijkheden tot sociale interactie door 
de bevordering van ruimtelijke segregatie: 
op school kunnen leerlingen uitsluitend of 
hoofdzakelijk omgaan met leeftijdsgenoten 
met eenzelfde levensbeschouwelijke ach
tergrond. Een dergelijke ruimtelijke segre
gatie werkt de mogelijkheden voor segre
gatie van scholen op basis van de sociale 
herkomst van leerlingen in de hand, indien 
er een verband bestaat tussen sociale klas
se en godsdienst. 
Ouders kiezen momenteel vooral op 
grond van afstand, veronderstelde kwali
teit, sociale samenstelling en pedagogisch 
concept voor een school, meer dan op ba
sis van stichtingsgrondslag. Tegelijkertijd la
ten veel bijzondere scholen van prote
stantse of katholieke signatuur de stich
tingsgrondslag nauwelijks doorklinken in 
de dagelijkse onderwijspraktijk. Een ont
wikkeling die een verschuiving van segre
gatie op grond van levensbeschouwing naar 
een segregatie op grond van sociale klasse 
in de hand lijkt te werken. 
Het berekende percentage landgenoten 
van buitenlandse afkomst hangt overigens 
sterk samen met wat onder het begrip 'bui
tenlander' of allochtoon wordt verstaan. 
Afhankelijk van de gehanteerde definitie 
bestond de bevolking in 1992 voor 7 pro
cent of 16 procent uit personen van bui
tenlandse herkomst. Het laatste percenta
ge wordt bereikt wanneer men alle perso
nen waarvan een der ouders in het buiten
land is geboren als allochtoon wordt om
schreven. Het lage percentage heeft be
trekking op wat als 'etnische minderheden' 
of de 'doelgroepen van het achterstands
beleid' wordt aangeduid. 
Tot de laatste categorie behoren personen 
van wie ten minste één der ouders gebo
ren is in Turkije, Marokko, een ander land 
aan de Middellandse Zee, Suriname, de An
tillen of een ander niet-geïndustrialiseerd 
land. Door hun specifieke migratiegeschie
denis (trekarbeid, koloniaal verleden) zijn 
het voor het overgrote deel laag tot zeer 
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laag opgeleide groepen met een zeer zwak
ke concurrentiepositie op inkomens-, huis
vestings- en arbeidsmarkt. Zij zijn gecon
centreerd in bepaalde wijken van de grote
re steden. Dit leidt tot concentratie van 
hun kinderen op de scholen in die wijken 
die in de loop der tijd hun benaming als 
'zwarte scholen' hebben verworven. Het 
sociale probleem van de zwarte scholen is 
bij nadere analyse derhalve geen allochto
nenprobleem sui generis maar een pro
bleem van de concentratie van groepen al· 
lochtone leerlingen van ouders die een 
(zeer) zwakke maatschappelijke positie in
nemen en een laag opleidingsniveau heb
ben. Zo heeft van de niet-schoolgaande 
Turken en Marokkanen ongeveer 80 pro
cent hoogstens lager onderwijs genoten 
terwijl dat percentage voor de Surinamers 
en Antillianen ook nog op ruim 30 ligt. 
Sociale posities corresponderen in onze 
samenleving in toenemende mate met de 
genoten opleiding. Beroepspositie, inko
men, cultuurparticipatie, woonomstandig
heden hangen sterk samen met de genoten 
opleiding. Van oudsher is de relatie tussen 
het opleidingsniveau van de ouders en de 
prestaties van hun kinderen in het basison
derwijs duidelijk en stevig. 
Recente onderzoeksgegevens bevestigen 
dat dit verschijnsel ook aan het eind van de 
twintigste eeuw nog steeds bestaat. Uit een 
grootschalig longitudinaal onderzoek 
waarbij op ongeveer 700 basisscholen om 
de twee jaar de leerlingen van de groepen 
2, 4, 6 en 8 worden getoetst met betrek
king tot hun leervorderingen blijkt dat met 
het toenemen van het opleidingsniveau van 
de ouders de leerprestaties van de leerlin
gen stijgen. Dat geldt ook voor de alloch
tone leerlingen: Surinaamse en Antilliaanse 
kinderen doen het beter dan hunTurkseen 
Marokkaanse lotgenoten omdat de ouders 
van eerstgenoemden hoger zijn opgeleid. 
Voorts blijken de verschillen tussen de 
groepen tijdens de basisschool niet wezen
lijk veranderen. Concentratie van leerlin
gen uit sociale groepen die laag zijn opge· 
leid leidt derhalve tot een concentratie van 
zwak presterende leerlingen. Dit zijn ook 
de leerlingen die in het onderwijsbeleid tot 
de achterstandsgroepen worden gerekend. 
Kinderen van immigrantenouders die zelf 
meer dan een lbo-opleiding hebben ge· 
volgd worden in het heersende beleidsjar
gon niet tot de 'allochtone leerling' gere
kend. De 'allochtone leerling' in termen 
van het onderwijsbeleid is derhalve een 
kind van laagopgeleide immigranten. Wan
neer in het vervolg over allochtone leerlin
gen wordt gesproken wordt gedoeld op 
deze groep leerlingen. 
De afweging van de voor- en nadelen van 
concentratie van bepaalde groepen leerlin-



gen in een beperkt aantal scholen kent als 
onderwijskundig en wetenschappelijke 
probleem al een lange traditie. Het wordt 
in deze kringen aangeduid als de effecten 
van heterogeen (of homogeen) groeperen. 
Uit onderzoek blijkt dat het prestatie
niveau van de overige leerlingen van belang 
is voor de prestaties van een individuele 
leerling. Daar zijn twee mechanismen voor 
verantwoordelijk. 
Het eerste mechanisme betreft de ver
wachtingen en handelingen van de leer
krachten. Deze blijken hun gemiddelde 
standaard voor wat kinderen dienen te le
ren aan te passen aan het prestatiegemid
delde van de klas. In klassen met goed
presterende leerlingen ligt daardoor de 
standaard hoger. Deze leerlingen krijgen 
meer en intensiever onderwijs, waardoor 
hun prestaties uiteindelijk gemiddeld hoger 
liggen. 
Het tweede mechanisme bestaat uit verge
lijkingsprocessen tussen kinderen onder
ling. Kinderen blijken, net als volwassenen, 
bij het nastreven van prestaties zich te ver
gelijken met groepsgenoten. Laagpreste
rende leerlingen blijken zich op te trekken 
aan beter presterende. 
Mede op grond van deze bevindingen pleit
te Van Kemenade in de Contourennota in 
de zeventiger jaren al voor een ongedeeld 
systeem van voortgezet onderwijs met zo
veel mogelijk heterogeen samengestelde 
groepen. Van aldus samengestelde groepen 
zouden vooral de laagpresterende leerlin
gen voordeel hebben. Het verschijnsel 
zwarte en witte scholen bestond toen nog 
niet, maar het onderwijskundig en weten
schappelijk probleem is analoog. 
Uit het voorgaande blijkt dat een grote 
concentratie van allochtone leerlingen te
vens een concentratie van laagpresterende 

leerlingen impliceert. Onderzoeksresulta
ten naar de effecten van het aandeel al
lochtone leerlingen in een klas bevestigen 
deze conclusie. Wanneer niet gecontro
leerd wordt voor het gemiddelde presta
tieniveau van de klas en het gemiddelde op
leidingsniveau van de ouders, blijkt het aan
deel etnische leerlingen een vrij sterke in
vloed te hebben op de prestaties van de in
dividuele leerling. Met het oplopen van het 
percentage allochtone leerlingen neemt 
het effect in omvang toe. Wanneer wel 
wordt gecontroleerd voor dat gemiddelde 
prestatieniveau en dat gemiddelde niveau 
van ouderlijke opleiding, blijft er maar een 
klein negatief effect van het aandeel etni
sche leerlingen op de taalprestaties over. 
Niet het allochtoon-zijn van de leerlingen 
is dus het belangrijkste neerdrukkende ef
fect maar het feit dat er allemaal laagpres
terende leerlingen uit de lagere milieus bij 
elkaar zitten. Het concentratie-effect dient 
derhalve niet in etnisch-culturele maar in 
sociaal-economische en sociaal-culturele 
termen te worden begrepen. De conclusie 
moet dus luiden dat naarmate de school 
'armere ouders' heeft de kwalificaties 
(prestaties) meer in het gedrang komen; 
'zwart' is dus hoofdzakelijk een indicator 
van sociale en culturele armoede. Op de 
consequenties voor het beleid komen we 
later terug. 
In de Wet op Het Basisonderwijs wordt 
expliciet vermeld dat het onderwijs kinde
ren moet voorbereiden op het participe
ren in een multiculturele samenleving. On
derzoek wijst uit dat leerkrachten niet 
goed weg weten met deze opdracht. Op 
scholen waar allochtone leerlingen ontbre
ken wordt de noodzaak niet gevoeld om 
aan deze opdracht expliciet te werken en 
op etnisch gemengde scholen is van een al-
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gemeen aanvaard fonds van gewoonten, 
normen en waarden geen sprake. De 
vormgeving van Intercultureel Onderwijs 
staat dan ook nog in de kinderschoenen. 
Uit het onderzoek van Leeman (Universi
teit van Amsterdam) zou de conclusie kun
nen worden getrokken dat daadwerkelijke 
omgang binnen klassenverband tussen au
tochtone en allochtone leerlingen van het 
allergrootste belang is voor attitudevor
ming en het bevorderen van interetnische 
relaties. Lessen over 'anderen' zonder 
daadwerkelijke omgang mèt 'anderen' lij
ken niet erg effectief voor de beïnvloeding 
van het gedachten- en handelingspatroon 
van leerlingen. 

GIDSLAND 
Concentratie van leerlingen naar sociale en 

etnische herkomst hebben overheden in 
heden en verleden er toe aangezet maat
regelen ter bestrijding ervan te onderne
men. De meest besprokene is ongetwijfeld 
het 'busing'-beleid geweest dat in de zesti
ger jaren in de Verenigde Staten is gevoerd. 
Zwarte kinderen uit de getto's werden per 
bus naar scholen in de witte voorsteden 
gebracht. De overheid kon daartoe beslui
ten omdat al deze scholen onder haar be
stuur vielen. De massale weerstand leidde 
tot zulke onverkwikkelijke taferelen en on
bedoelde negatieve effecten dat het 'bu
sing' -beleid is gestopt. 
In Nederland bestaat vrijheid van school
keuze. Ouders kunnen een basisschool kie
zen naar hun voorkeur. Openbare scholen 
zijn verplicht de bij hun aangemelde leer
lingen op te nemen, scholen voor bijzonder 
onderwijs mogen toelatingseisen stellen 
zoals het door de ouders onderschrijven 
van de stichtingsgrondslag. In het verleden 
hebben gemeentebesturen door het stel-
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len van schoolgrenzen geprobeerd leer
lingstromen te reguleren. De door ouders 
aangespannen processen daartegen noop
ten de gemeenten tot grote terughou
dendheid, ook omdat de grondwettelijke 
vrijheid van schoolkeuze politiek en maat
schappelijk zeer gevoelig ligt. 
Basisscholen zijn vooral buurtscholen zo
dat een grote concentratie etnische min
derheden in een buurt vanzelf leidt tot een 
grote concentratie allochtone leerlingen 
op een school. Wanneer het percentage al
lochtone leerlingen zeer hoog wordt, ne
men de ouders van de overblijvende blan
ke kinderen bovendien vaak het besluit hun 
kinderen ook van school te nemen ('white 
flight'). Dientengevolge overstijgt de etni
sche concentratie op veel basisscholen de 
etnische concentratie in de buurt. 
De verschillende Nederlandse kabinetten 
die met groeiende aantallen zwarte scho
len werden geconfronteerd hebben, onge
acht hun politieke samenstelling, het begin
sel van de vrijheid van schoolkeuze gere
specteerd. Voorstellen tot wettelijke maat
regelen ter beperking van de keuzevrijheid 
zijn niet geformuleerd ook omdat daartoe 
waarschijnlijk de Grondwet gewijzigd zou 
moeten worden. Onlangs heeft de staats
secretaris van Onderwijs zelfs een wets
voorstel ter verruiming van de stichtings
grondslag ingediend. Niet langer hoeft 
worden bewezen dat de uitgangspunten 
voor het stichten van een school zijn te 
herleiden tot een 'erkende' levensbe
schouwelijke grondslag. Dat is een voor de 
hand liggende beleidsmaatregel, voort
vloeiend uit de ontwikkeling dat bijzonde
re basisscholen (ongeveer tweederde van 
het totaal) de facto niet meer overeen
komstig de doelstelling van de onderwijs
pacificatie functioneren.Waar wettelijke 
mogelijkheden tot regulering van de 
schoolkeuze ontbreken is er nog steeds 
ruimte voor bestuurlijke maatregelen. Zo 
kunnen gemeenten proberen afspraken te 
maken met schoolbesturen om op vrijwil
lige basis over te gaan tot spreiding. 
Een andere beproefde mogelijkheid is het 
zodanig bevorderen van de aantrekkelijk
heid van zwarte scholen dat blanke ouders, 
al of niet uit de buurt, alsnog voor deze 
scholen kiezen. Daarbij gaat het dan om het 
ontwikkelen van (extra)curriculaire activi
teiten die werken als een 'magneet' (mag
neetscholen). Zo heeft een magneetschool 
in Amsterdam zich gespecialiseerd in 
kunstzinnige vorming. Zowel tijdens als na 
schooltijd worden kinderen in staat gesteld 
aan activiteiten op dit terrein deel te ne
men. De school verwacht dat blanke ou
ders dit aanbod zo aantrekkelijk zullen vin
den dat ze voor deze school kiezen. Enke
le scholen die zich als magneetscholen pro-

fileren, melden inderdaad positieve resul
taten in deze. Systematisch onderzoek naar 
effecten in Nederland ontbreekt echter. 
Vanuit het perspectief van emancipatie van 
minderheden wordt soms ook gepleit voor 
soevereiniteit in eigen kring. Het ontwik
kelen van een krachtige eigen identiteit van 
kinderen zou worden bevorderd door een 
homogene sociale en culturele omgeving. 
Kinderen die op jonge leeftijd te maken 
krijgen met veel (tegengestelde) referen
tiekaders zouden in hun identiteitsentwik
keling belemmerd worden. In het bijzonder 
zou dat kunnen gelden voor allochtone 
jongeren die de facto in meerdere culturen 
opgroeien. Op grond daarvan wordt soms 
een pleidooi gehouden voor splendid isola
tion: eerst een stevige identiteit ontwikke
len binnen de eigen gemeenschap (cultuur) 
om vervolgens met groter kans op succes 
te kunnen participeren in een 'vreemde' 
omgeving. 
Momenteel zijn er een dertigtal Islamiti
sche basisscholen. De ontwikkeling van de
ze kinderen confronterend met lotgenoten 
die op, voor een deel, zwarte scholen zit
ten zou iets over de verschillen in identi
teitsentwikkeling kunnen aantonen. Een 
onderzoek onder vijftien van deze scholen 
toont aan dat de scores voor sociaal-affec
tieve ontwikkeling op deze scholen niet po
sitief of negatief afwijken van vergelijkbare 
leerlingen op andere scholen. Dat geldt 
ook voor hun cognitieve ontwikkeling. De 
betreffende scholen zijn echter nog jong en 
het onderzoek naar deze problematiek is 
bovendien schaars zodat eenduidige uit
spraken over de effecten van opgroeien in 
eigen kring als het om de identiteitsent
wikkeling van allochtone leerlingen gaat 
zijn dus nog niet zijn te doen. 
Vastgesteld kan worden dat de overheid 
het bevorderen van spreiding van leerlin
gen met uiteenlopende etnische en sociaal
economische achtergronden niet hoog op 
de agenda heeft staan. In plaats daarvan 
voert ze een faciliteitenbeleid ten gunste 
van scholen met veel achterstandsleerlin
gen. Deze scholen krijgen extra formatie 
(de zogenaamde 'gewichtenregeling'). 
Omdat het onwaarschijnlijk is dat verschil
len in aanbod van woonruimte zullen ver
dwijnen of dat de vrije schoolkeuze inge
perkt zal worden, zullen tal van omwegen 
bewandeld worden om de effecten van het 
verschijnsel zwarte scholen te bestrijden. 
Hier is immers in feite sprake van een te
genstelling tussen burgerlijke vrijheden van 
woning- en schoolkeuze en de wens om 
aantasting van de cohesie van de Neder
landse samenleving tegen te gaan. Een ex
pliciete politieke keuze voor een van beide 
zal hier te lande niet gauw gemaakt wor
den.·Een en ander strookt met een demi-
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nante politieke onentatie geïnspireerd 
door de harmoniegedachte. Veeleer wordt 
gestreefd naar een verzoening van beide 
streefdoelen. 
Het beleid om zwarte scholen meer leer
krachten per leerling te geven, onder hand
having van de vrijheid van schoolkeuze be
hoort tot deze maatregelen, wat mede zou 
kunnen verklaren waarom deze extra mid
delen de achterstand niet systematisch ver
anderd hebben. Dat wil niet zeggen dat de
ze 'indirecte' beleidsmaatregelen maar ach
terwege moeten blijven: zij kunnen zinvol 
zijn omdat zij de scherpe kanten van de 
achterstand afslijpen en zo de politieke la
ding ervan gedeeltelijk wegnemen. Derge
lijke verzachtende en toedekkende maat
regelen voorkomen zo een politisering van 
de groei van zwarte en witte scholen, 
waardoor zij indirect toch voorkomen dat 
de cohesie in de Nederlandse samenleving 
nog verder wordt aangetast. 
Dat neemt niet weg dat, internationaal ge
zien, Nederland koploper is in het honore
ren van de levensbeschouwelijke dan wel 
pedagogische wensen van ouders. Vrijwel 
nergens kunnen ouders op zo'n korte af
stand van hun huisadres en op staatskosten 
hun kinderen onderwijs laten volgen naar 
hun voorkeur. Ouders uit landen die be
kend staan om hun liberale tradities zoals 
de Verenigde Staten en Canada verbazen 
zich telkenmale over de liberale opstelling 
in deze van de Nederlandse overheid. Van
uit een bepaald perspectief gezien vervult 
Nederland ook hier de functie van 'gids
land'. Indien het verschijnsel zwarte scho
len blijft toenemen en de 'indirecte' bena
deringswijze te weinig zoden aan de diik 
zet, moet bezinning op deze, internationaal 
gezien, extreme positie echter mogelijk 
zijn. Absolute ijkpunten zijn daarbij be
leidsmatig nauwelijks te legitimeren, ver
gelijkenderwijs daarentegen valt er heel 
zinvol te debatteren. Het voorkomen van 
sociaal en economisch onproductieve 
scheidslijnen tussen groepen, is zo'n debat 
in die omstandigheden meer dan waard. 
Voorlopig lijkt het arsenaal aan 'indirecte' 
maatregelen echter nog niet uitgeput te 
zijn en bij de zoektocht daarnaar kan een 
grensoverschrijdende blik behulpzaam zijn. 

T 
Wun Mei;nen en joop Dronkers ZiJn bride 

als hoogieroor ondeiwuskunde verbonder 

ocm het SCO-Kohnstomm Instituut van de 
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De bijdrage is een bewerking van een 

hoofdstuk uit het boek 'Sociale pmblemen tn 

Nedel"land; twaalf beleidslijnen. det"tten 

ongelukken', dat onder redactte van Kees 

Schuyt lil november· bij De Bal re (Amsterdam) 

zal ver·schijnen. 
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De Zuid-Afrikaanse 'Truth and Reconciliation Commission' rond dit jaar haar 

werk af. Op zittingen door het hele land hebben slachtoffers en daders vaak zeer 

geëmotioneerd hun verhaal gedaan. In haar eindrapport zal de commissie moeten 

beslissen wie van de daders amnesty wordt verleend en wie alsnog vervolgd zal 

worden. De belangrijkste vraag is of in Zuid-Afrika, dankzij de commissie, de 

waarheid boven tafel komt 

WAARHEID en er verzoening tot stand 

gebracht kan worden. 

en VERZOENING 
Antjie Krog ( 1952) is één van de bekendste 'Afrikaner' 

dichters. Haar werk is vele malen bekroond. Krog volgde 

alle zittingen van de waarheids-en verzoeningscommissie en 

schreef hierover voor onder meer de Mail & Guardian. 

H et commissielid spreidt de foto's 
uit over de tafel. Een glooiend 

veld met tamboekiegras, een schoonge
waaide lucht, wat vers omgewoelde aar
de. 
'Hij wijst ons de plek. .. we graven. .. we zien 
dat de rode bovenlaag vermengd is met 
zwane ondergrond ... we weten ... en dan stuit 
de schop ergens op ... ' 
'jezus, dit was een harde,' zegt degene die 
het graf heeft aangewezen, de dader. Hij 
fluit zachtjes tussen zijn tanden. 'Wat was 
die dapper. Ze venikte het om te praten.' 
Volgende foto: de grond met een stuk of 
wat beenderen, zorgvuldig blootgelegd. 
Wat peukjes, een lege fles ... 'Graven is 
hard werken,' zegt degene die het graf 
heeft aangewezen. Een man in hemds
mouwen legt het gebeente op een stuk 
zeil naast het graf, als puzzelstukken: de 
wervelkolom, het dunne geplette sleutel
been ... 
Precies boven in de schedel zit een kogel
gat. 
'Ze zat waarschiJnlijk gebukt,' zegt het 
commissielid. 
Ribben. Het borstbeen - ooit bescherm
de dat een hart. 
Om het bekken zit een blauwe plastic 
zak. '0 ja,' herinnert zich degene die het 
graf heeft aangewezen, 'we hielden haar 
naakt gevangen en na tien dagen had ze 
voor zichzelf dit broekje gemaakt.' Hij grin-

Antjie Krog 

nikt: 'God nog aan toe, wat was die dapper.' 
In de ogen van het commissielid glinstert 
de pure woede. Ditzelfde lid vertelde hoe 
hij 's nachts soms wakker wordt 'met 
zo'n razernij in mijn lijf, dat die me wel 
lijkt weg te vagen als een veldbrand.' 

+ 

T ijdens het laatste halfuur van F.W. de 
Klerks politieke verklaring voor de 

commissie was het dit commissielid, dat 
probeerde een verband te leggen tussen 
het beleid van de Nationale Partij en de 
doden in KwaZulu-Natal. Maar net zo 
min als de advocaat van de Waarheids
eemmissie of de andere leden, lukte het 
hem om vat te krijgen op De Klerk. On
gelovig zijn hoofd schuddend zakte hij te
rug in zijn stoel. 
De Klerk verlaat met zijn onwillige dele
gatie de ruimte. Binnen zowel als buiten 
grijpt de woede om zich heen. De men
sen worden overspoeld door razernij en 
radeloosheid. De commissieleden staan 
er mismoedig bij. Aartsbisschop Tutu's 
gezicht is al zijn strakheid en levendigheid 
kwijt. Je ziet de nederlaag op zijn schou
ders drukken. Ik krijg de kinderlijke op
welling om naar hem toe te gaan, zijn ring 
te kussen, zijn kleed aan te raken. Het is 
of iets me voorgoed ontglipt is op het 
moment dat De Klerk naar buiten liep. 
Ik sta voor de Aartsbisschop en kan geen 
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woord uitbrengen. Waar moeten wij op 
dit moment woorden vandaan halen? Wij, 
die hier huiverend en ziek staan te wei
felen voor deze onpeilbare ruimte van 
het Afrikaner verleden? Wat valt er te 
zeggen? Wat moet je verdomme met die 
massa entkroonde feestbedervers, met je 
afkomst, schaamte en rouw? 

+ 

O p die dag gebeurde het- toen begon 
de Grote Inzinking. Het was de dag 

van de Onoverbrugbare Grens. Nog 
nooit waren de mensen van dit land 
elkaar zo dicht genaderd, om het volgen
de ogenblik verder van elkaar af te staan 
dan ooit tevoren. 
De Nationale Partij begon ogenblikkelijk 
het vuurtje van de anti-Waarheidseem
missie-gevoelens op te stoken. De men
sen in en rond de commissie leken het 
hoofd in de schoot te willen leggen het 
proces leek zo onmogelijk, de droom van 
verzoening zo vruchteloos. 
Waar we op gehoopt hebben zal nooit 
werkelijkheid worden. 

+ 
'Je kunt er nu niet tussenuit,' zegt een 

collega, 'het proces moet tot een goed 
einde worden gebracht, anders krijgen 
we nooit meer vaste grond onder de 
voeten.' We vragen de commissie naar 

11 
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haar plannen voor de afsluiting van dit 
jaar. Komt er een zitting om de non-stop 
ondervragingen van daders van het afge
lopen halfjaar af te ronden? Komt er nog 
een plechtigheid ter afsluiting van het 
werk van de commissie, zodat de mensen 
het verleden achter zich kunnen laten? 
De commissie blijft vaag. Ze maakt zich in 
dit stadium allicht meer zorgen over haar 
eindrapport en over de twee kluizen vol 
amnestieaanvragen die nog klaarliggen 
voor de niet zo vlot werkende Amnestie
commissie. 
Wat hebben mensen hier nog te zoeken? 
Is de Waarheidseemmissie het laatste 
bolwerk geworden van naïeve deugd
zaamheid en onmogelijke dromen? 
De leden van de Waarheidseemmissie en 
de mensen eromheen hebben inmiddels 
wel wat weg van hun eigen variant op een 
Vlakplaas-eenheid. Wij van de pers mo
gen alleen met elkaar praten. We trekken 
met elkaar op. We kopen eten voor el
kaar, we beleven elkaars verhalen -we 
maken het proces mee door duizend 
ogen. Op straat lijkt om de andere per
soon op een commissielid; in elke groep 
zien we de Onderzoekseenheid op weg 
naar een doorbraak. We staan op voet 
van jij en jou met de bewakers. We willen 
allemaal ermee kappen. We willen alle
maal niets liever dan dat we weer eens 
op pad mogen. 

+ 

In Tzaneen interview ik een jonge Tswa
na-tolk. De man houdt zich vast aan het 
tafelblad; zijn andere hand in zijn schoot 
kan hij niet stilhouden. 'Het tolken bij 
slachtofferverhoren is moeilijk,' zegt hij, 
'want het gaat de hele tijd in de eerste 
persoon. "Ik zit voor het lijkenhuis ... op een 
muurtje ... Ik moet mijn kind identificeren ... 
Als ik zit te wachten ... zie ik langzaam iets 
onder de deur door lopen ... naar een putje in 
de hoek van het gebouw ... /ets roods, zie ik. .. 
Het is ook groen, zie ik ... Ik ga ervandoor ... 
Ik geloof dat ze me een hele tijd niet hebben 
kunnen vinden." Door dat "ik" houd ik 
geen afstand; het blijft in die eerste per
soon maar in mijn hoofd spelen.' Maar 
hoe houdt u dat vol? 'Dat gaat niet. Drie 
maanden na het begin van de verhoren is 
mijn vrouw met onze baby bij me wegge
gaan, vanwege mijn driftaanvallen. De 
Waarheidseemmissie heeft voor deskun
dige begeleiding gezorgd en die raadde 
me aan ermee op te houden. Maar dat 
wil ik niet. Deze geschiedenis is ook de 
mijne, en ik wil erbij zijn, tot het einde 
aan toe.' 
Het einde. Daar wachten we allemaal op. 
En we gaan ervan uit dat de Waarheids
eemmissie ervoor zal zorgen. 

'Dat is een rampzalige houding,' vindt dr 
Sean Kalisky, psychiater in Valkenberg. 
'De mensen stelden zich bij de Waar
heidseemmissie een soort snelle shot 
voor, of een gang van zaken als bij de rug
by-wereldcup. We doorlopen het proces, 
slaan de armen om elkaar heen en zijn 
voorgoed bloedbroeders. Maar dat is on
zin, faliekante onzin. De Waarheids- en 
Verzöeningscommissie, daar komt de 
waarheid van dit land naar boven. En die 
komt hard aan. Het is goed dat dat ge
beurt. Maar dat is nog geen algehele ver
lossing- iedereen zal individueel op zijn 
of haar eigen persoonlijke wijze in het 
reine moeten zien te komen met wat er 
gebeurd is.' 

+ 

Met een klap komen de anti-Waar
heidseemmissie-standpunten naar bui

ten. De commissie wordt overstelpt met 
eisen en juridische dreigementen. Het 
parlement raakt bedolven onder de de
batten over de Waarheidscommissie. 
Journalisten die over het commissiewerk 
berichten, ontvangen brieven vol vuilspui
terij. 
In de Oranje-Vrijstaat schrijft een colum
nist: 'De Waarheidseemmissie moet wor
den afgewezen, met alle walging die ze 
verdient. Ze probeert de Afrikaner op 
basis van ongecontroleerd bewijsmateri
aal af te schilderen als toonbeeld van het 
kwade. De hele waarheid van de "boere
haters" bestaat uit ongecontroleerd be
wijsmateriaal.' 
'Je moet de hoop niet opgeven,' zegt Ka
lisky. 'Als mensen het nodig gaan vinden 
om te zeggen dat het allemaal niet waar is 
en dat de zaak wordt vertekend, dan is 
dat toch een eerste stap. Een teken, dat 
ze tegenover de Waarheidseemmissie 
hun houding moeten bepalen. Tot nog 
toe zeiden ze niets, tegenwoordig komen 
ze tenminste met tegenwerpingen.' Kalis
ky verwijst naar de vijf stadia die ten do
de opgeschreven patiënten doormaken: 
eerst ontkenning, dan boosheid, valse 
hoop en depressie, om ten slotte uit te 
komen bij aanvaarding. 
'Volgens mij zijn mensen te ongeduldig. 
Waar ik me persoonlijk grote zorgen 
over zou maken, is als blanken wèl nieu
we informatie zouden opnemen, van de 
ene dag op de andere, die hun hele we
reldbeeld op zijn kop zou zetten. Daar 
zijn tientallen jaren en een paar genera
ties voor nodig,' zegt hij. 'Stukje bij beetje 
zullen de waarheden van dit land bij de 
mensen doordringen.' 
Kalisky zegt dat met name blanke Afrika
ners zich verschrikkelijk te kijk gezet voe
len. 'În persoonlijke termen: iemand met 
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een flinke dosis zelfrespect, die aan de 
schandpaal wordt genageld als een 
schurk, zal niet gauw schuldbewust en on· 
derdanig reageren, maar haast altijd woe
dend en verontwaardigd. De Afrikaner 
gemeenschap voelt zich te kijk staan: ze is 
betrapt en wordt aan de kaak gesteld als 
het kwaad. Dat valt echt niet mee.' 

+ 

De meestgehoorde woorden rond de 
Waarheidseemmissie veranderen 

voortdurend, maar één kent een zeer 
constante populariteit: het begrip 'onder
schatting'. Alles van, in en rond de dyna
miek van de Waarheidseemmissie is 'on
derschat'. Bleef over de angstdroom dat 
de commissie er op een bepaald punt zó
ver naast zou kunnen zitten, dat het al 
haar voorgaande successen teniet zou 
doen. De laatste tijd rukt het woord 
'overschatting' op, en wel vlak voor het 
bereiken van de laatste twee mijlpalen die 
de commissie nog moet passeren. Twee 
onmogelijke mijlpalen: verzoening en ge
noegdoening. 
Die twee gaan hand in hand. De een kan 
niet zonder de ander. Als mensen niet 
worden vergeven, zullen ze niet erg be
reid zijn tot genoegdoening. Althans, zo 
redeneerde ik. 
De Klerk, dat was niet meer maar ook 
niet minder dan een politicus op zoek 
naar een forum om de spanningen binnen 
zijn eigen gelederen te kunnen verminde
ren. De rechtlijnige ondervragingsstrate
gie waaraan hij werd blootgesteld, lever
de hem precies het podium waar hij naar 
zocht. 'Maak je maar geen zorgen,' zegt 
iemand, 'de commissie heeft genoeg be
wijs tegen De Klerk. Die zal zijn woorden 
nog wel moeten inslikken.' Maar als hij 
dat doet, en zijn daden worden hem nog 
eens flink ingepeperd, wat dan? Ik vraag 
me dat af. Zal hem dan vergiffenis wor
den geschonken? Zullen ten diepste ver
nederde mensen wel willen meewerken, 
als het aankomt op genoegdoening? Zul
len blank en zwart in kleine plattelandsge
meenten voortaan samenwerken ten 
voordele van diegenen die het meest 
hebben geleden? 

+ 

Ik neem een joodse collega terzijde. Met 
wat voor genoegdoening zijn de Duitsers 
gekomen? Hij somt een indrukwekkend 
scenario op, van gratis vervoer en pen
sioenen tot leiders knielend bij joodse ge
denktekens. En geld -geld uit de Bonds
republiek Duitsland leverde de grootste 
bijdrage aan de volledige industrialisatie 
van Israël... Ik hoor hem met stijgende 
verbazing aan, als ik denk aan de fantasie· 
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loze genoegdoeningsnota die een paar 
maanden terug in elkaar is geflanst. Ik 
wacht me er ook wel voor om hem te 
vragen of er op grond van die genoeg
doening ook maar één mens is vergeven. 
Is schuldbewuste genoegdoening dan 
even hopeloos als ontkenning? 
En ineens lijkt het of een onderstroom 
mij omvertrekt ... Ik voel geen grond meer 
onder de voeten ... Een land had zich in 

mijn hoofd vastgezet, maar het verwaait 
achter me als een blad in het donker- en 
ik hoor een ijl zingen, hoefgetrappel en 
barrières van venijn, onrust en vernieti
ging woelen en sissen onder de opper
vlakte. Ik huiver en zet mijn stekels op. 
Tegen- tegen mijn bloed, tegen het uit
verkoren zijn van mijn bloed. Zal ik voor
goed bij hen horen -ze aan hun geur 
herkennen zoals ik dat dag in, dag uit 
doe? Ja. En onze daden zullen nooit onge
daan worden gemaakt. Wat we ook 
doen. Wat De Klerk ook doet. Tot in het 
derde en vierde geslacht. 

+ 

Snakkend, smachtend - de hoop is nu ge
vestigd op Constand Viljoen (de leider 

van het Freedom Front, die een Afrikaner 
(boeren)volksstaat wil; red.). Er zit een 
bescheiden groep. 
Viljoen spreekt alsof hij iets in woorden 
wil vangen, iets wil terugbrengen, bevesti
ging wil zoeken voor een of ander heilza
me essentie van het Afrikanerskap. Het 
klinkt zo aantrekkelijk. Maar tegelijkertijd 

weet je dat het niet kan. Als Viljoen praat 
over hoe de Engelsen het land van de 
Boeren hebben ingepikt, mompelt een 
Britse journalist: 'Het is warempel een 
schande!' Voor ik het weet schiet ik uit: 
'Kop dicht. Toen De Klerk aan het 
woord was hield je je stil... Viljoen 
probéért tenminste nog iets.' 'Dat kun je 
niet menen - die arme kerel is een ana
chronisme.' Mijn kwaadheid houdt geen 

stand tegenover dat Accent. En die 
Waarheid. 
Viljoen was de enige politieke leider die 
pleitte voor de oprichting volgend jaar 
van een speciale Verzoeningscommissie: 
'Dagelijks ervaar ik hoe de standpunten 
verharden.' 

+ 

N a de eerste afgelegde politieke verkla
ringen vorig jaar, had ik een vraagge

sprek met Aartsbisschop Tutu. 'Ergerde 
het u niet, vier verschillende versies te 
moeten aanhoren van het Zuid-Afrikaan
se verleden?' Hij houdt vier magere vin
gers omhoog onder mijn neus. 'Vier ver
sies ... vier bestaan er van het leven van 
Christus. Welke van de vier zou er maar 
moeten worden uitgegooid, volgens u?' Ik 
probeer een andere vraag. 'Waarom 
klonk het laatste deel van de verklaring 
van het ANC zo paranoïde? Alsof de hele 
wereld één complot is tegen Thabo Mbe
ki.' Tutu maakt een verraste beweging 
met zijn hoofd. 'U zou toch de laatste 
moeten zijn die me dat vraagt. U zit hier 
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elke dag samen met mij te luisteren naar 
wat er is gebeurd in het verleden. Veel 
mensen behoren al tot de tweede of de 
derde generatie van vervolgden. Ken je 
het verleden niet, dan zul je de politiek 
van vandaag nooit begrijpen.' 

Een geëmigreerde vriendin komt langs in 
mijn kantoor. Ze neemt voor mij de te

lefoon aan: 'Je zoon. Hij zegt dat hij een 
lied over Joe Mamasela aan het schrijven 
is en hij zoekt iets wat rijmt op Vlak
plaas.' Ze laat de hoorn zakken. 'Wie is 
Joe Mamasela?' 
Een zware zucht maakt zich los in mijn 
borst. Voor het eerst in maanden - haal 
ik adem. 
De absolutie waar we al niet meer op re
kenen, de hoop op loutering, het verzoe
ningsideaal, de droom van een krachtig 
genoegdoeningsbeleid ... Misschien is dit 
wel het enige wat van belang is - dat mijn 
zoon en ik weet hebben van Vlakplaas en 
van Mamasela. Dat we weten wat er is 
gebeurd. Toen het proces van de Waar
heidscommissie vorig jaar in gang werd 
gezet, voelde je het instinctief aan: sluit je 
jezelf af van het proces, dan word je op 
een goed moment wakker in een vreemd 
land - een land dat je niet kent en dat je 
nooit zult begrijpen. T 

Drt artikel ver·scheen ook rn het kwartaalblad 

'Zuidelijk Afr·ika' Ant11e l<rog spreekt 

27 september in De Balie in Amster·dam 
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De Nederlandse economie zit het milieu ernstig in de weg. 

Het kabinet maakt dit erger door miljarden te investeren in 

wegen, havens en vliegvelden. Terwijl het aan alternatieven 

niet ontbreekt. Wat blokkeert de keuze voor een andere 

milieuvriendelijke economie? Een analyse. 

ERSLAAFD 
Frank Siddiqui 
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Vlak voor de zomer kwam het kabinet met 
de lang verwachte nota Milieu en Econo
mie. Geen overbodige luxe, zo'n werkstuk. 
In steeds bredere kring wordt de milieu
kwaliteit van de economische keuzes van 
het kabinet in twijfel getrokken. Boven
dien: als de overheid beweert dat de mi
lieuproblemen kunnen worden opgelost 
zonder pijnlijke economische ingrepen, 
dan dient zij ook aan te geven hoe dat in 
zijn werk moet gaan. 
Het werd een sof voor iedereen die een 
echte verandering had verwacht. In het 
theoretische gedeelte worden alle clichés 
weer eens in een nieuw jasje gestoken. Het 
'streefbeeld' is absolute ontkoppeling van de 
economische groei en de milieuvervuiling. 
Dat houdt in dat de economie groeit en de 
vervuiling daalt. De gewenste 'duurzame' 
economische groei van drie procent is hors 
discours. Van een 'krimp-economie' (het 
begrip selectieve krimp wordt zorgvuldig 
vermeden) kan geen sprake zijn, vanwege 
de werkgelegenheid en de Nederlandse 
concurrentiepositie. 
Het antwoord van het kabinet komt erop 
neer dat sectoren als transport, chemie, 
basismetaal en landbouw nu eenmaal 'pij
lers van de economie' zijn. Het afremmen 
van de groei van deze sectoren zou sim
pelweg onmogelijk zijn. Meer groei is juist 
goed, want een deel van de winst kan in mi
lieutechnische ontwikkeling worden gesto
ken. Om te laten zien hoe dat kan, zijn per 
sector drie bestaande projecten uitge
zocht als 'boegbeelden'. De sectoren zul
len het werk op vrijwillige basis moeten 
doen, gesteund door prijsprikkels en ont
wikkelings-subsidies. Als klap op de vuur
pijl zegt het kabinet te willen afzien van na
tionale maatregelen om de C02-uitstoot 

te beperken, als bedrijven beloven om tot 
de 'wereldtop' in milieu-efficiency te gaan 
behoren. Die passage is vermoedelijk aan 
de aandacht van minister De Boer ont
snapt, want hier wordt tien jaar C02-be
leid overboord gezet. 
'Dit is eigenlijk een beetje volksverlakkerij', 
vindt directeur Jan Paul van Soest van het 
Centrum voor Energiebesparing en scho
ne technologie (CE) in Delft. 'De analyse in 
de eerste hoofdstukken is aardig, maar het 
werkelijke dilemma wordt onder het tapijt 
geveegd. Er zijn zoveel wetenschappelijke 
publicaties waaruit blijkt dat echte milieu
winst alleen gehaald kan worden door het 
verminderen van de groei van vervuilende 
sectoren. Daar kun je toch niet meer aan 
voorbijgaan?' 
'Verinnerlijking' van het milieu in de prijzen 
staat in de nota, maar voorlopig komt 
staatssecretaris Vermeend met de ver
groening van het belastingstelsel voor de 
21 ste eeuw niet verder dan 165 miljoen 
gulden per jaar. Terwijl zijn adviseurs in de 
commissie Van der Vaart op een noodza
kelijke lastenverschuiving van 3,5 miljard 
per jaar uitkomen. Van Soest: 'De nota is 
weer een prikkeltje hier en een stimulans
je daar. Het mag vooral geen pijn doen.' 
Hoe groot het conflict tussen economi
sche keuzes van het kabinet en het milieu 
in werkelijkheid is, blijkt zonneklaar uit de 
recente Natuurverkenning '97 van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi
lieu (RIVM). Ijkpunt van dat werkstuk is de 
economische groei, die door het Centraal 
Planbureau (CPB) de komende 25 jaar be
rekend wordt op 50 tot 125 procent. 
Daarbij steken de groei van het autoge
bruik (maximaal 25 procent) en de berg 
huislioudelijk afval (maximaal 35 procent) 
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in feite nog niet zo slecht af. Maar de toe
name van C02-uitstoot is sinds vorig jaar 
weer groter dan de economische groei, en 
na 2000 zullen bij het huidige beleid ook de 
andere emissies 'herkoppelen' met de eco
nomische groei. De droom van de ont
koppeling, het 'boegbeeld' van het milieu
beleid van minister De Boer, is daarmee 
ruw verstoord. 
Eén oorzaak is de snelle stijging van het 
huishoudelijk elektriciteitsgebruik (60 tot 
140 procent in 25 jaar). Maar het grootste 
probleem is de groei van de transportsec
tor met 65 tot 200 procent. Het vliegver
keer groeit zelfs met 140 tot 300 procent. 
Die stijging is niet 'autonoom', zoals wel 
beweerd wordt, maar wordt mogelijk ge
maakt door massieve overheidsinvesterin
gen in grote projecten als de Betuwerou-



te, de Tweede Maasvlakte, de HSL-verbin
dingen en nieuwe luchthavencapaciteit. 
Hoe komt het dat tien jaar strijd over 
milieu en economie niet tot andere eco
nomische keuzes leidt? Het kan er niet aan 
liggen dat er geen alternatief is. In 1996 
kwam de milieu-econoom Verbruggen met 
een rapport over het soort economie dat 
je krijgt als je de huidige milieudoelstellin
gen streng doorvoert. Bij een dergelijk be
leid zullen de vervuilende sectoren (trans
port, chemie, intensieve landbouw) krim
pen, terwijl schone bedrijvigheid (diverse 
soorten dienstverlening) zal groeien. In to
taal is er economische groei; iets minder 
dan bij geen milieubeleid, maar daar staat 
tegenover dat het milieu schoner wordt. 
Een andere keuze is mogelijk, is de conclu
sie uit het onderzoek van Verbruggen. 

Dat beweert ook de Duitse wetenschap
per V on Weiszäcker in zijn boek Factor Vier, 
waarin hij pleit voor het opvoeren van de 
'milieuproductiviteit'. Volgens Von 
Weiszäcker is het technisch mogelijk bij 
een verdubbeling van de productie het mi
lieuverbruik te halveren. Het Centrum 
voor Energiebesparing becijferde dat een 
ambitieus investeringsprogramma in ener
giebesparende maatregelen een nieuwe 
economische sector creëert met vijftig tot 
zeventigduizend nieuwe banen. Dat is maar 
een fractie minder dan de werkgelegenheid 
die een verdubbeling van het vliegverkeer 
oplevert. Een alternatieve economische in
vestering van de bovenste plank dus. 
Over de manier waarop alternatieven ge
stimuleerd kunnen worden, bestaat grote 
overeenstemming. Het CPB concludeerde 
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deze zomer in een studie over het milieu
beleid: 'Uit de verschillende analyses komt 
naar voren dat van voldoende sterke prijs
prikkels, indien ze op het juiste schaalni
veau worden toegepast, zeer grote effec
ten kunnen uitgaan op de omvang van de 
emissies, het gebruik van wegen en vlieg
velden, het (duurzame) energieverbruik 
enzovoort.' 
In opdracht van het kabinet onderzoekt de 
commissie Van der Vaart de en komt dit 
najaar met nieuwe voorstellen. Het CPB 
berekende op verzoek van de commissie 
Van der Vaart, die de vergroening van het 
belastingstelsel onderzoekt, de economi
sche gevolgen van een verdubbeling van de 
bestaande energieheffingen. Mits de aller
grootste bedrijven worden uitgezonderd
die komen door zulke heffingen in de pro-

IS 



16 

Verkeer en Waterstaat is als 

biemen of vertrekken naar het buitenland 
- kan de C02-uitstoot blijvend omlaag 
zonder negatief effect op de economische 

groei, aldus het CPB. Om de koopkracht 
en de concurrentiepositie niet aan te tas
ten, moeten de opbrengsten van de heffing 
via belastingverlaging en 'positieve prikkels' 

(voor gebruik van duurzame energie bij 
voorbeeld) worden teruggesluisd naar 
consumenten en bedrijven. 
Het kan dus anders. Een groot probleem is 
echter dat het milieu door beslissers nog 
steeds als een non-issue wordt gezien. Voor 
een leidend instituut als McKinsey is eco
nomische groei en concurrentiekracht nog 
steeds de enige maatstaf. 'De mainstream 
van politici en economen is nauwelijks in 
het onderwerp geïnteresseerd', verzucht 
Han Wieringa, een jonge PvdA-econoom 
die onlangs overstapte van Vereniging Mi
lieuDefensie naar de nieuwe Raad van Ver
keer en Waterstaat: 'Daardoor wordt er in 
het openbaar nauwelijks over alternatieve 
investeringen gepraat. Dat wordt er na
tuurlijk niet beter op als minister Zalm zo'n 
onderzoek als dat van Verbruggen "Marx
istisch-lineair programmeren" noemt. En 
als minister Wijers roept "3 procent, ver
domme, 3 procent", dan bevordert dat de 
publieke discussie niet echt.' 
Ook in de nota Milieu en Economie is eco
nomische groei van drie procent het doel 
der doelen en wordt selectieve groei als 
'krimpeconomie' weggezet. De economi
sche structuur mag niet ter discussie staan, 
en daarom staat er in de nota niets over 
landbouwsubsidies, over de lage energie
prijzen in Nederland en vooral niets over 
de lage dieselaccijns en de afwezigheid van 
heffingen op kerosine. De miljardeninves
teringen in de grote infrastructuurprojec
ten komen helemaal niet aan de orde. 

INNIG 
In een studie voor de WRR (titel: Internatio

nale concurrentiekracht en mainport-stra
tegie) veegde professor A. Pols begin dit 
jaar de vloer aan met de buitenproportio
nele investeringsplannen voor grote pro
jecten. In feite is transport een slecht ren
derende sector die uit is op staatssteun om 
het hoofd boven water te kunnen houden, 
zegt Pols. 'Lage accijnzen, gratis infrastruc
tuur. Het is gemakkelijk als de overheid een 
handje helpt. Maar de economische ratio 
ontbreekt. Het gros van de vertragingen op 
het spoor is te voorkomen door treinen 
sneller te laten optrekken. Daarvoor moet 
de netspanning worden opgevoerd tot 
25.000 volt. Het economisch rendement 
van zo'n investering is groter dan geld ste
ken in een vliegveld, dus het zou een hoge 
prioriteit moeten hebben. Maar de I ,5 mil
jard gulden die de NS voor de modernise-

grootste transport
ondernemer van 

Nederland bezig 
gemeenschapsgeld in 

het eigen bedrijf te 
investeren, terwijl het 

ook zijn eigen milieu

regels kan vaststellen. 

ring vroegen, was er niet.' 
Volgens de hoogleraar infrastructuurplan
ning aan de Technische Universiteit Delft is 
de invloed van de lobbyclub Nederland 
Distributieland (NDL) de voornaamste 
hinderpaal voor rationele economische af
wegingen. 'Met forse overheidssubsidies 
wist Nederland Distributieland haar pro
jecten bovenaan de politieke agenda te 
krijgen. De mainportgedachte zit er bij be
leidsmakers zo sterk in, dat er vijftien mil
jard gulden wordt uitgetrokken voor de 
Betuwelijn inclusief de noordelijke vertak
king. Het gaat hier om maar 3 procent van 
het goederentransport. Dat is toch een 
merkwaardige discrepantie?'De tactiek van 
NDL is de 'mobilisatie van het vooroor
deel', zegt Pols. De concurrentiepositie 
van Nederland - lees: de sector interna

tionaal vervoer - zou in gevaar komen. 
Zonder grote projecten zou Nederland 
het 'Jutland van Europa' worden. 'Neder
land is een distributieland, ik hoorde het 
Wijers onlangs weer zeggen. Het gekke is 
dat we het helemaal niet goed doen op dat 
gebied. Het Nederlandse verveersproduct 
is internationaal gezien laagwaardig.' 
NDL duldt geen tegenspraak en wordt in 
die houding van harte gesteund door de 
ministeries van Verkeer en Waterstaat en 
Economische Zaken. 'Behalve de milieube
weging kan niemand in de verveerswereld 
zich permitteren om nee te zeggen tegen 
Nederland Distributieland. Vrijwel alle 
hoogleraren en aviesbureaus op dit gebied 
zijn afhankelijk van opdrachten van de Rot
terdamse haven, dus houden zij hun mond. 
De fundamentele vragen werden simpel
weg nooit gesteld. Zijn dit wel verstandige 
investeringen? Kunnen ze niet gefaseerd 
worden? Waarom moet het nu meteen?' 
Het belang dat het departement van Ver
keer en Waterstaat zelf heeft bij de grote 
projecten, valt ook niet uit te vlakken. Al
le geplande mega-investeringen komen ten 
goede aan (semi-)overheidsbedrijven die 
innig zijn verbonden met Verkeer en Wa-
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terstaat. Dat geldt ook voor de HSL. Dat 
project is altijd verkocht met het argument 
dat het vliegverkeer van Schiphol naar Eu
ropese bestemmingen zou voorkomen. 
Wordt de rijrichting omgedraaid, dan is 
Schiphol vooral snel bereikbaar voor tran
sit-passagiers die anders Hamburg, Parijs 
of Brussel zouden kiezen voor hun inter
continentale vlucht. 
Verkeer en Waterstaat is verreweg de 
grootste transportondernemer van Ne
derland, en is bezig gemeenschapsgeld in 
het eigen bedrijf te investeren terwijl het 
zijn eigen milieuregels kan vaststellen. Als 
er iets niet in dat plaatje past, zijn het 
heffingen op energieverbruik. 

AFKICKEN 
'De overheid is vaak de grootste tegen
stander van zichzelf, zegt hoogleraar mi
lieukunde Willem Hafkamp. Als projectlei
der van de nota Milieu en Economie heeft 
hij de ambtelijke belangenstrijd tussen 
VROM en de andere ministeries van nabij 
mogen meemaken. Zo moest hij slikken 
dat de besteding van de IC ES-gelden (de In
terdepartementale Commissie Economi
sche Structuurversterking, die investe
ringsplannen mag bedenken voor tientallen 
miljarden guldens) niet in de beschouwing 
mochten worden betrokken. 'Ik vind dat 
jammer. Natuurlijk hangen die investerin
gen samen met het milieu.' Heeft hij er ru
zie over durven maken? 'Ik moet diploma
tiek blijven', zegt Hafkamp. 'Er is discussie 

over geweest, laat dat gezegd zijn. Dat er 
weinig of niets over in de nota is gekomen, 
is omdat het interdepartementale duw- en 
trekwerk over de I CES-gelden nog gaande 
is.' 
Wat Hafkamp er wel in kreeg ('deze nota is 
van het kabinet, hoor, niet van Wim Haf
kamp'), is dat er een 'accentverschuiving' 
nodig is. Van traditionele 'harde' infrastruc
tuur naar infrastructuur voor informatie- en 
communicatietechnologie, kennisinfra
structuur, nieuwe verveerssystemen 
(people movers en light rail) ondergrondse in
frastructuur (buisleidingen, ondergronds 
logistiek systeem) en het milieu zelf als in
frastructuur (bijvoorbeeld transport over 
water en voor koude- en warmteopslag). 'Ik 
hoop toch dat dat iets is waar de Tweede 
Kamer het kabinet later op kan vastpinnen.' 
Hafkamp gelooft niet in selectieve krimp. 
'Je komt er niet door te zeggen dat je geen 
nieuwe wegen en bruggen wilt. Je hebt je 
basisindustrieën nodig. Transport is nodig. 
Klassieke infrastructuur ook. De vraag is 
hoe kun je zorgen dat die sectoren zich 
aanpassen.' 
Hafkamp gelooft in vernieuwing van pro
ducten en productieprocessen die geleide
lijk een omvorming van de economie op 



'De overheid is door 

gang moet brengen. 'Ik ben het oneens met 
mensen die zeggen dat de nota alleen voor
stellen doet voor technologische verbete
ringen. Het hoofdstuk over landbouw gaat 
voor een groot deel over het stimuleren 
van biologische landbouw. Bijvoorbeeld in 
combinatie met landschapsbeheer en eco
toerisme. Dat zijn geen techneutenverha
len, dat gaat echt om een ander econo
misch patroon.' Maar zullen zaken als auto
delen en ketenmobiliteit (vervoer van
deur-tot-deur' via verschillende vervoers
vormen) echt economische veranderingen 
op gang brengen? 'Jazeker. Als er een ech
te vraag ontstaat naar autodelen en keten
mobiliteit, dan moet je je eens voorstellen 
wat er gebeurt als je daar nieuwe trans
portmiddelen voor gaat ontwerpen.' 
Hafkamp noemt de nota zelf ook 'mager'. 
Een belangrijk deel van zijn ideeën over 
procesvernieuwing is in de nota niet terug 
te vinden. 'Wil je andere economische pa
tronen bewerkstelligen, dan heb je ook an
dere instituties nodig. Dat betekent onder 
andere dat de belangen van de overheid en 
de particuliere sector uit elkaar moeten 
worden gehaald. Dat is een taak voor de 
politiek.' De overheid moet collectieve 
voorzieningen garanderen, randvoorwaar
den vaststellen en die handhaven. Dat gaat 
moeilijk als ze zelf partij is. 'De overheid is 
door vergroeiing en identificatie met be
paalde deelbelangen niet meer in staat het 
algemeen belang te dienen. In de bouw zie 
je een zelfde soort afhankelijkheid. De ene 
partij ontwerpt een project, de andere gaat 
het bouwen. Op dat moment zit de teke
naar zonder werk en gaat weer aan de slag 
met een nieuw project. Tegen de tijd dat 
het eerste project af is, zegt de bouwer te
gen de ontwerper: waar blijft nou het vol-

vergroeiing met 

bepaalde deel-

belangen niet meer in 
staat het algemeen 

belang te dienen.' 

gende project/In de verveerswereld zie je 
diezelfde wederzijdse verslaving. En op een 
verslaving is maar één antwoord: afkicken.' 
Nog een voorbeeld waar de verweving vol
gens Hafkamp is doorgeschoten, is Schip
hol. 'Volgens mij moet de overheid kiezen. 
Ze moet de vraag beantwoorden hoeveel 
beslag op het milieu een bepaalde vorm van 
infrastructuur mag leggen? De overheid 
moet daar een norm voor vastleggen, en 
die handhaven. Daarbinnen kan Schiphol 
gewoon geld gaan verdienen, net als Albert 
Heijn. Schiphol wil dat zelf ook het liefst. 
En eerlijk gezegd, als de overheid niet te
gen de luchtvaartsector zegt: 'jullie moeten 
je gaan beheersen', dan is het voor mij per
soonlijk echt afgelopen.' 

AANVAL 
Heel langzaam lijkt er een kentering op 

komst. Zowel in de landbouw als in het 
transport komt de grens van de maat
schappelijke acceptatie in zicht. In de vee
teeltsector deed de varkenspest het werk; 
25 procent minder varkens wil Van Aart
sen, of dat haalbaar is moet blijken. Ook 
Schiphol loopt tegen grenzen aan. Het in
grijpen in de nachtvluchten door Jorritsma 
in augustus, zal waarschijnlijk niet de laat
ste beperkende maatregelen zijn. De 
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PvdA-fractie is zich ervan bewust dat zij 
voor de kiezer elke geloofwaardigheid ver
liest als Schiphol niet aan de wettelijke 
grenzen wordt gehouden. 
Het kernwoord is 'draagvlak'. Voor de gro
te projecten begint dat af te kalven. De 
eerste 'nut en noodzaak-discussie', over de 
Tweede Maasvlakte, heeft de regering ge
dwongen onder ogen te zien dat er ande
re oplossingen bestaan dan de Rotterdam
se havenlobby 'absoluut noodzakelijk' acht. 
Minister Zalm verzet zich tegen minimaal 
vijf miljard gulden subsidie, want dat de 
Tweede Maasvlakte niet rendabel is en 
nauwelijks werkgelegenheid oplevert ligt 
nu op straat. 
Interessant is de discussie binnen de PvdA 
over het verkiezingsprogramma. In een bij
drage daarvoor pleit Tweede-Kamerlid en 
milieu-woordvoerder Ferd Crone voor 
'een verschuiving van betoninfrastructuur 
naar eco-infrastructuur'. Maar Crone zegt 
wel eens vaker iets wat hij later weer in
slikt en daarom is het interessanter dat 
PvdA-ideoloog Paul Kalma zijn premier 
hard aanvalt. 'Waarom worden de infra
structurele uitgaven aan een bredere af
weging onttrokken/', vraagt Kalma zich af 
in 'Enkele eenvoudige gedachten, bouw
stenen voor het verkiezingsprogramma'. 
Kalma doet een aanval op het 'economis
me' dat in de ambtelijke en politieke we
reld opgang maakt. Daarmee treft hij het 
kabinet in het hart, want dat heeft geen en
kele boodschap aan kiezers die meer wil
len dan 'een duurzame groei van drie pro
cent'. Groenlinks zou zich bij die aanval op 
het 'economisme' kunnen aansluiten. 
Soms kun je van je opponenten iets leren. 
De jaarverslagen van Nederland Distribu
tieland zouden verplichte kost moeten zijn 
voor elke campagne-leider. Het is een dub
bele strategie van binnenskamers slim, ge
richt lobbywerk op inhoudelijke punten, en 
naar buiten goed getimede, totaal ongenu
anceerde pressie-campagnes als 'Meer 
geld voor infrastructuur', 'Sneller beslui
ten', 'HSL snel aanleggen' en 'Vijfde baan 
Schiphol nu aanleggen'. Zo'n kreet spreek 
je af, je bestookt het land met een video
clip en elk lid van de club herhaalt de slo
gan in elke publiek optreden minstens drie 
keer, zo autoritair mogelijk. Werkt zo 
goed, dat Wijers het nu klakkeloos na
praat. 
Tegenover die macht van de bedrijvenlob
by staat de macht van de publieke opinie. 
In het mobiliseren daarvan - niet tegen 
verkeerde ontwikkelingen maar vóór aan
sprekende alternatieven - kan de milieu
beweging niet tippen aan NDL. Waar blijft 
de tegenhanger van NDL uit de milieu
hoek? T 
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NUT 
Bij grote projecten 

moet er niet alleen 

inspraak zijn over het 

hoe, maar ook over het 

waarom. Een nut- en 

noodzaakdiscussie zou 

volgens de WRR 

maatschappelijke 

tegenstellingen kunnen 

overbruggen. 

De Maasvlakte en 

Schiphol zijn de 

afgelopen maanden 

bediscussieerd, en het 

viel niet mee, aldus Han 

van de Wiel. Het was 

gezellig maar niemand 

wist waar het over ging. 

Han van de Wiel 

De Nederlandse consensuscultuur heeft 
een nieuwe baby gebaard: de nut- en nood
zaakdiscussie. De onzekere ouders vragen 
zich af of ze er een klein monstertje bij heb
ben of een /ovebaby. 
De conceptie van de nut- en noodzaakdis
cussie vond plaats tijdens de onverkwikke
lijke inspraak over de Betuweroute: in
sprekers konden hoog of laag springen, de 
aanleg van de lijn stond niet ter discussie, 
hoogstens de vraag of het tracé links of 
rechts om de kerk moest lopen. Dat zette 
kwaad bloed bij de insprekers en bevestig-

de bij de belanghebbenden het idee dat in
spraak niet meer dan een ritueel is. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid (WRR) boog zich in 1994 
over deze kwestie en legde de vinger op de 
zere plek: 'Met name de gewoonte zo'n 
project te beschouwen als een technische 
realisatie, die eerst in besloten kring tot in 
details wordt voorbereid en pas daarna 
wordt blootgesteld aan een - dan veelal 
zeer defensief gevoerde - politiek-maat
schappelijke discussie, wekt onnodige 
weerstanden en is de oorzaak van vertra-
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ging.' De WRR stelde voor om vooraf· 
gaande aan een kabinetsbesluit over een 
groot project een discussie te voeren met 
betrokkenen of het project er eigenlijk wel 
moet komen ('precisering van de maat
schappelijke behoefte en doelen waarin 
moet worden voorzien, alsmede een af
weging van alternatieven en hun onder
scheiden effecten') en onder welke voor
waarden. Maatschappelijke tegenstellingen 
komen dan vroeger aan de orde en 'wor
den wellicht overbrugd'. 
Het kabinet nam het advies over en doop-
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De formule zou er van 

opknappen als 
te het de 'nut- en noodzaakdiscussie': tij
dens een gelimiteerde periode mogen be
trokkenen bij een groot project praten 
over de zin en de onzin en pas daarna for
muleert het kabinet zijn visie. 'Het kabinet 
verdwijnt tussentijds', zei minister Jorrit
sma van Verkeer en Waterstaat. Na deze 
'proloog op de inspraak' moet overigens 
het hele inspraaktraject afgewerkt wor
den. 
Vorig najaar beet de tweede Maasvlakte de 
spits af, dit voorjaar volgde een vergelijk
baar project over de toekomst van de Ne
derlandse luchtvaartinfrastructuur (TNLI), 
met name Schiphol. 
Vooraf waren wantrouwen en vooral cy
nisme de overheersende gevoelens bij de 
milieubeweging en bewonersgroepen. Had 
het kabinet niet allang besloten de twee 
mainports, Schiphol en de Rotterdamse ha
ven, te versterken door uitbreiding van de 
infrastructuur? Was met Rotterdam niet al 
maanden voordat de discussie losbarstte 
de afspraak gemaakt dat, ongeacht de uit
komsten van de discussie, Rotterdam en 
het rijk samen verder zouden werken aan 
plannen voor uitbreiding van de Maasvlak
tel Hadden vier betrokken ministers, 
waaronder de minister-president, niet hun 
voorkeur uitgesproken voor een lokatie 
van een tweede nationale luchthaven? 
Kortom, wat is dan nog het nut van een 
nut- en noodzaakdiscussie? 
De scepsis vormde voor niemand een be
letsel om aan de discussies deel te nemen. 
De KLM vindt het 'een goede zaak' om 
voorafgaande aan een kabinetsbeslissing de 
eigen standpunten te formuleren en te lui
steren naar anderen. Voorlichter P. Offer
man van KLM: 'Je kunt je standpunten nu
anceren als je een ander geluid hoort.' De 
KLM wil dat er duidelijkheid wordt ge
schapen om te voorkomen dat de besluit
vorming over de toekomst van de lucht
vaart niet verzandt in oeverloosheid. 'Ten 
tijde van het debat over de vijfde baan heb
ben we hier wel eens gezegd: "Allemach
tig, het gaat wel langzaam". De vraag naar 
vervoer groeit gewoon.' Berustend: 'Het is 
nu eenmaal zo, in Nederland proberen we 
tot consensus te komen.' lnspraakveterane 
lneke Ebbers van de Dorpsraad Badhoeve
dorp en het Platform Leefmilieu regio 
Schiphol had vooraf geen enkel vertrou
wen in de discussie. Haar geloof in de po
litiek is door de jarenlange bemoeienis met 
Schiphol tot ver onder het nulpunt gedaald 
('min, min, min; ze hebben zo weinig ken
nis, zo weinig benul'). Toch deed ze mee. 
'Om te voorkomen dat de tegenstanders 
straks kunnen zeggen: "Had je maar mee 
moeten praten".' Wijnand Duijvendak van 
Vereniging Milieudefensie was en is ge
speend van iedere vorm van cynisme. Hij 

voorafgaande aan de 

nut- en noodzaak
discussie het kabinet 

met een visie komt. 

ontkent dat de kabinetsbeslissing over een 
nieuwe luchthaven al is gevallen. 'Er zijn 
geen geheime kabinetsstukken of zoiets. 
De ministers zijn het onderling niet eens. 
Weliswaar neigt men naar het standpunt: 
uitbreiden binnen strenge voorwaarden, 
maar een kenmerk van het debat is dat nie
mand weet hoe er uitgebreid kan worden. 
Naarmate er meer gestudeerd wordt op 
varianten nemen de kansen van die varian
ten af. Neem een kunstmatig eiland in zee: 
het vogelprobleem blijkt veel groter dan 
gedacht en veiligheidsnormen kun je niet 
negeren.' 
Duijvendak had vooraf aan de discussie zijn 
inzet helder bepaald: 'Alle vragen, proble
men en onzekerheden op tafel krijgen. Dus 
vragen over de kosten en baten, veiligheid 
en geluid om te voorkomen dat ze pas op
komen nadat het besluit tot aanleg is ge
nomen, zoals met de Betuwelijn is ge
beurd. Als je de gegevens vooraf krijgt, 
komt dat het debat ten goede. Criteria 
voor ons om deel te nemen waren een on
afhankelijke leiding en invloed op de on
derzoeksvragen.' 

LESJE GELEERD 
Het debat over de tweede Maasvlakte 

(waarin een antwoord gevonden moest 
worden op vragen over de aard, de om
vang en de urgentie van het ruimtepro
bleem van de Rotterdamse haven) had de 
kenmerken van een heuse brede maat
schappelijke discussie. ledereen die wilde 
kon meepraten of via een schriftelijke en
quête zijn of haar mening kenbaar maken. 
Duizenden mensen vulden vragenlijsten in 
of werden telefonisch aan de tand gevoeld. 
Daarna volgden regionale rondetafelbij
eenkomsten en werkateliers waaraan hon
derden mensen deelnamen. De eindresul
taten werden getoetst middels een repre
sentatieve steekproef onder duizend Ne
derlanders. Bij Schiphol daarentegen kon 
van een brede maatschappelijke nut- en 
noodzaakdiscussie niet worden gespro
ken. Een select gezelschap van nog geen 80 
genodigden -vertegenwoordigers van be
drijven (KLM, vrachtvervoerders, etcete
ra), de FNV, politieke jongerenorganisa
ties, ANWB en milieu- en bewonersgroe
pen - zaten bijeen in besloten vergaderin-
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gen. In vier maanden tijd werden alle on
derwerpen 'afgeraffeld' en de eerste keer 
dat de buitenwacht iets van de discussie 
vernam- tijdens de openlijke ruzie tussen 
milieubeweging en luchtvaartlobby op de 
slotpersconferentie - was tevens de laat
ste keer. 

Het fenomeen van de nut- en noodzaak
discussie verkeert dus nog in een experi
menteel stadium. Niesco Dubbelboer van 
de stichting Agora Europa ('wij werken aan 
het verbeteren van de democratische ver
houdingen') was samen met het Instituut 
voor Publiek en Politiek aangetrokken om 
de discussie over de Maasvlakte te leiden. 
'Vorm en inhoud zijn bevochten op het mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat. Met 
name de afdeling voorlichting van dat mi
nisterie wilde de discussie eigenlijk /ow pro
file houden. Wij wilden daarentegen een zo 
breed mogelijke discussie, waarbij we met 
name veel waarde hechtten aan de deelna
me van lokale bestuurders, maatschappe
lijke organisaties, waaronder het bedrijfs
leven en betrokken burgers. De haven
mensen wilden er eigenlijk geen bewoners 
bij, omdat die er toch geen verstand van 
zouden hebben. Het tegendeel bleek het 
geval.' 
Bij luchtvaartdiscussie had het ministerie 
zijn lesje geleerd: geen brede maatschap
pelijke discussie. Pas onder druk van de mi
lieubeweging kwam de leiding van de dis
cussie in handen van twee onafhankelijke 
adviesbureaus, De Beuk en Awareness, 
maar toen was de vorm van het debat al 
vastgelegd door de ambtelijke project
groep TNLI. Frans Soeterboer van De 
Beuk is achteraf niet gelukkig met de on
dergeschikte positie van De Beuk: 'Wij wa
ren een onderaannemer van de project
groep TNLI. Er zijn momenten geweest dat 
opdrachtgever iets anders wilde dan wij, 
bijvoorbeeld het eindverslag van de dis
cussie. De opdrachtgever zei toen: "Hier 
zitten we niet op te wachten, het is veel te 
inhoudelijk". Dat klopte, we waren met 
het schrijven van dat verslag uit onze rol 
gestapt als pure procesbegeleider, maar 
daar ontkom je niet aan.' De agenda was, 
in tegenstelling tot de vorm van de discus
sie, helemaal open en werd bepaald door 
de deelnemers. 

RUZIE 
De onbekendheid met het fenomeen nut- en 

noodzaakdiscussie was zo groot dat bij de 
luchtvaart-discussie het voor niemand dui
delijk was wat de inzet van de gesprekken 
was. Wijnand Duijvendak van Milieudefen
sie. 'We wisten niet eens welk kabinetsbe
sluit we aan het voorbereiden waren, het 
kabinet zelf had daar ook geen antwoord 
op. Het was onhandig, amateuristisch ge-
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~oe vraag is of je na dit soort 

gesprekken nog acties 
rommel. Alles liep langs elkaar heen. Het 
kabinet besloot bijvoorbeeld pas een aan
tal onderzoeken uit te zetten toen de nut
en noodzaakdiscussie, waar vier maanden 
voor was uitgetrokken, al bijna voorbij 
was.' Andere deelnemers aan de debatten 
bevestigen dit beeld. Niemand wist wat de 
status van de discussie was, zegt Peter 
Kodde van de GroenLinks-jongerenorga
nisatie Dwars. 'Ik weet het nog niet. We 
waren vooral met een experiment bezig.' 
Opvallend mild zijn de deelnemers over de 
inhoud van de gesprekken. Matthijs van 
Muijen van de Jonge Socialisten (PvdA) 
noemde in De Volkskrant de gesprekken 
zelfs 'gezellig'. lneke Ebbers zat in de the
magroep 'mobiliteit', die vier keer bijeen 
kwam. 'De eerste twee keer is er door 
twee heren van de luchtvaartlobby vooral 
gebruld. Bijvoorbeeld dat iedereen recht 
heeft op een vliegvakantie. Ze veegden al
le mogelijke beperkingen van het vliegver
keer van tafel, want anders zou Nederland 
failliet gaan. Later kregen we wel echte dis
cussies en leek er een compromis mogelijk 
over een minder snelle groei en denken 
over alternatieven.'Ook Duijvendak is po
sitief over de gesprekken. 'Een van de op
merkelijke dingen was dat bleek dat ook de 
voorstanders van meer vliegverkeer onze
ker zijn over de economische effecten van 
uitbreiding. Ze worden vooral geleid door 
emoties.' Boeiend was ook, volgens Duij
vendak, te ontdekken dat 'zij', 'de tegen
stander' niet bestaat: Schiphol kiest een an
dere positie dan de KLM of de vrachtver
voerders. 'Dat is nuttig om te weten en 
maakt het debat beter. Tegelijkertijd heb
ben wij ons ook in de kaart laten kijken en 
kennen de anderen onze positie nu ook be
ter.' 
De sfeer was zo prettig en de deelnemers 
werden het onverwacht over zoveel din
gen eens, dat adviesbureau De Beuk het 
aandurfde een slotverklaring op te stellen 
met conclusies uit de groepsverslagen. In 
die slotverklaring stond onder andere dat 
de deelnemers het er over eens waren dat 
het kabinet geen samenhangende visie 
heeft op de vraag hoe groei van de lucht
vaart kan samengaan met vermindering van 
de milieudruk en dat er aanvullend onder
zoek moet komen. Dat was een brug te 
ver: de luchtvaartlobby schrok van de ei
gen uitspraken. Op de ochtend vooraf
gaande aan de slotpersconferentie werd de 
verklaring na intensief lobbywerk van amb
tenaren van de gemeenten Amsterdam, 
Haarlemmermeer en Beverwijk van tafel 
geveegd en vervangen door: aandringen op 
nog meer onderzoek, waar de concept
slotverklaring voor pleit, leidt tot uitstel 
van het besluit over de toekomst van de 
luchtvaart. Frans Soeterboer van De Beuk: 

durft te doen. Wel, wij 

zijn geen andere 
mensen geworden.' 

'Toen het spannend werd nam men weer 
de vertrouwde stellingen in. Er stond niks 
nieuws in de slotverklaring, al hadden we 
er wel de pregnantste dingen in gezet, 
maar als je het op papier ziet staan, komt 
dat slecht uit. De impact van de discussie is 
zonder eindverslag een stuk kleiner, want 
de vijf verslagen van de groepen blijven nu 
losse stukken. Jammer is dat in de beeld
vorming de ruzie op de persconferentie is 
blijven hangen, maar het was een noodza
kelijke ontlading na vier maanden in beslo
tenheid discussiëren.' Het kabinet heeft nu 
een verslag gekregen van 75 pagina's ('Rap
portages heterogene groepen') zonder 
eindconclusie. Overigens heeft het kabinet 
er nooit misverstand over laten bestaan 
dat het rapport zal 'meewegen' in zijn be
sluitvorming - een dergelijke formulering 
biedt ruimte er mee te doen het wil. 

HERRIE 
Dubbelboer van de stichting Agora vindt dat 

de gesprekken zin hebben, ondanks de on
duidelijkheid over de status. Dubbelboer: 
'Een hoge ambtenaar van Verkeer en Wa
terstaat zei me dat dit soort discussies ach
terkamertjespolitiek onmogelijk maakt. Ik 
vind het te vergelijken met een referen
dum. Je moet in alle openheid je argumen
ten geven en bondgenoten zoeken. Tijdens 
de nut- en noodzaakdiscussie over de 
Maasvlakte hebben lokale bestuurders in 
kleine zaaltjes publieke verantwoording 
voor hun standpunten moeten afleggen.' 
Is het een vorm van pacificatie? Dubbel
boer: 'Ook. Dit soort discussies versterkt 
het bestuur en je haalt de angel uit het de
bat. Die dubbelheid zit erin. Maar dat vind 
ik geen bezwaar, ik ben geen man van de 
Verelendung.' Soeterboer van De Beuk 
weet nog zo net niet of het leidt tot paci
ficatie: 'We waren niet uit op consensus. Er 
is nog genoeg munitie over om elkaar te 
bestoken en de tegenstellingen zijn scherp 
neergezet om schijnconsensus te voorko
men. Er is draagvlak gecreëerd voor het 
stellen van de goeie vragen: wat voor be
slissing nemen we eigenlijk? Er is in ieder 
geval geen draagvlak op basis waar van ka
binet nu gemakkelijk een besluit kan ne
men.' 
Wijnand Duijvendak is niet bang ingepakt 
te worden: 'Wij zijn inhoudelijk niet min
der kritisch geworden. De vraag is wel of 
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je na dit soort gesprekken nog acties durft 
te doen. Wel, wij zijn geen andere mensen 
geworden. Ik denk dat het anders is als je 
een zwakke, onervaren organisatie hebt, 
dan moet je uitkijken om in dit soort din
gen te stappen.' De snelle groei van het 
vliegverkeer is de angel in het debat, en die 
trek je er niet zomaar uit, meent Duijven
dak. 'De discussie zal tot het laatste mo
ment over principiële kwesties gaan. Als er 
straks bijvoorbeeld gekozen wordt voor 
een luchthaven bij Zandvoort in plaats van 
bij IJmuiden, komen dan pas de Zandvoert
enaren in verzet. Dat kun je ook met een 
nut- en noodzaakdiscussie niet tegenhou
den. Overigens, als het doel pacificatie is, 
dan zijn daar betere methoden voor. Bij
voorbeeld een jaar in beslotenheid praten, 
zodat je de gesprekspartners losweekt van 
de achterban. Maar het is allemaal niet zo 
doordacht.' 
Het is zelfs allemaal zo ondoordacht dat 
het de vraag is of de nut- en noodzaakdis
cussie in deze vorm een lang leven is be
schoren. De onduidelijkheid over de inzet 
- welk besluit staat ter discussie? - en de 
status van de gesprekken - hoe weegt het 
kabinet de uitkomsten? - doet het mee
praten ernstig lijken op een rondje stoom 
af blazen. Wat met name knelt is het zoge
naamd 'even verdwijnen van het kabinet', 
zoals Jorritsma dat noemde. Het sugge
reert ten onrechte dat de beleidsmakers 
aan het begin van het debat geheel blanco 
zijn. Het is zeer de vraag of de WRR dat 
bedoeld heeft in haar advies. De WRR 
pleitte voor een discussie over behoeften 
en doelen, in plaats van een technocratisch 
debat over uitvoering. Dat betekent niet 
dat het kabinet moet zwijgen, integendeel. 
De formule zou er van opknappen als 
voorafgaande aan de nut- en noodzaakdis
cussie het kabinet met een visie komt op 
het strategisch belang van de investering: 
waarom is het van belang om hoeveel geld 
waarin te steken en wat zijn alternatieven. 
Het maatschappelijk debat heeft dan een 
duidelijke inzet. Als het kabinet vervolgens 
haar definitieve uitgangspunten vaststelt is 
het voor iedereen zichtbaar in hoeverre de 
uitkomsten van het debat zijn meegeno
men. Het eindoordeel is uiteraard aan de 
Tweede Kamer. 
Overigens, als iemand met de WRR denkt 
dat een nut- en noodzaakdiscussie maat
schappelijke tegenstellingen 'wellicht over
brugd' en dus protesten kan voorkomen, is 
dat naïef. Wie niet gelijk krijgt schopt her
rie, en waarom ook niet. T 
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door Hans Schoen 

Behalve dat het een foeilelijk woord is, 
heeft het begrip onthaasting onmiskenbaar 
een sympathieke uitstraling. Het doet den
ken aan het zoete leven, het dolce far nien
te. 
De laatste jaren duikt onthaasting met eni
ge regelmaat op in kringen die zich met mi
lieuvraagstukken bezig houden. Voor velen 
blijkt het een op het eerste gezicht aan
trekkelijk begrip te zijn. Maar wat is er de 
precieze betekenis van en kan het van nut 
zijn voor een politieke beweging die ijvert 
voor een ecologisch duurzame samenle
ving? 
In het Nederlandse politieke debat heeft 

het begrip onthaasting vooral airplay ge
kregen door de nieuwjaarstoespraak (6 ja
nuari 1997) van milieuminister Margreeth 
de Boer tot haar verzamelde ambtenaren. 
Vervolgens is het oorverdovend stil geble
ven rond deze politiek-theoretische novi
teit. Tijd voor een vertraagde reactie uit 
bedachtzaamheid geboren. 

r ·.· I. ONTHAASTING 

J ALS STRESS
BESTRIJDER 

'· Volgens minister de Boer zou 
onthaasting zich tot een sleu-

telbegrip kunnen ontwikkelen. Zij stelt dat 
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haast, snelheid en intensiteit de niet altijd 
positieve kenmerken van de huidige sa
menleving zin. Onthaasting als sleutelbe
grip zou daar een antwoord op zijn. Het 
kan zowel een bijdrage leveren aan verho
ging van de kwaliteit van het leven als aan 
een vermindering van de milieudruk. Met 
de kwaliteit van het leven bedoelt ze grof
weg minder stress in het dagelijkse bestaan. 
Op zich zou het mooi zijn als onthaasting 
er toe bijdraagt om de kwaliteit van de ar
beid en ook van de vrije tijd hoger op de 
politieke agenda te krijgen. Helaas is daar 
tot nu toe geen sprake van. 'Werk, werk en 
nog eens werk' is het eendimensionale po-
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litieke adagium van het paarse kabinet. De 

bijpassende linkse modeterm is participa
tie. De Olympische gedachte losgelaten op 
het arbeidscircuit: meedoen is belangrijker 
dan de kwaliteit van de deelname. 

Wettelijke initiatieven voor het recht op 
deeltijdarbeid en loopbaanonderbreking 
komen langzaam en moeizaam tot stand. 
Terwijl een maatschappij waarin twee wer
kende partners per leefeenheid en ook het 
eenpersoonshuishouden normaal is ge
worden, smeekt om regels die de keuze 
voor een ontspannen combinatie van werk 
en zorgtaken mogelijk maakt. Persoonlijk 
vind ik het jammer dat de negentiende
eeuwse anarchistische traditie om ook het 
recht op luiheid in stelling te brengen tegen 
de dominantie van het economisch nut in 
het ongerede is geraakt. Het is al een ach
terhoedegevecht om mensen met een uit
kering het recht te geven op een eigen keu
ze voor zinvolle tijdsbesteding. 
Volgens de Boer komt zelfs de creativiteit 
meer tot ontplooiing als je er voor gaat zit
ten, de tijd neemt. Dit laatste is op zijn 
zacht gezegd discutabel. Mij lijkt het ten
minste even waar dat invallen en vondsten 
juist tot stand komen als mensen onder 
spanning staan en uitgedaagd worden om 
hun grenzen te verleggen. Niet elk 'Eureka' 
wordt in het lome water van de badkuip ge
boren. Maar goed, het is duidelijk dat ont
haasting als het vertaald wordt in passende 
maatregelen helpt om het persoonlijke le
ven op de werkplek en thuis aangenamer 
te maken. 

2. ONTHAASTING 
ALS MECENAS VAN 
HET CULTURELE 
LEVEN 
Volgens de Boer kan onthaas

ting in het persoonlijk leven ook bijdragen 
aan de vermindering van de milieudruk. 
Dan heeft ze het vooral over de manier 
waarop wij onze vrije tijd doorbrengen. Ze 
stelt dat we in een post-materiële samen
leving met een zee aan vrije tijd leven. En 
met een economie die steeds meer op 
dienstverlening is gericht. In die vrije tijd 
zouden we daarom vooral voor milieu
vriendelijke, tijdsintensieve consumptie en 
dienstverlening moeten kiezen: onderwijs, 
kunst, muziek, sport en sociale contacten. 
Onthaasting als het afzien van materiële 
consumptie betekent minder gebruik van 
energie en grondstoffen. 
Hier raakt de onthaasting aan het wassen
de aantal criticasters van de snelheidscul
tuur. Zij wijzen erop dat alles tegenwoor
dig sneller gaat. We sparen tijd bij het ver
voer van mensen, goederen en informatie, 
en bij het huishouden. Maar toch houden 
we rr.inder vrij invulbare tijd over dan vroe
ger, zoals ook recent het Sociaal en Cultu
reel Planbureau aantoonde. Hoe gaat dat: 

wie zich snel verplaatst, kan meer reisdoe

len kiezen in dezelfde tijd. De onthaaste 
keuze om niet te gaan, blijkt het af te leg
gen tegen de goedkope verlokkingen van 
de reisvrijheid. Wie die keuze wel maakt 

mag zich ·een tijdpionier noemen. Hij of zij 
ruilt materiële welvaart in voor tijdswel
vaart. 
Volgens minister de Boer zou die tijdsin

tensieve consumptie ter vermindering van 
de milieuvervuiling ook nog eens dicht bij 
huis moeten plaats vinden. Want gemoto
riseerde mobiliteit - en dan vooral de ge
vleugelde variant daarvan - is milieubelas
tend. Ze ziet ons liever kunst bekijken in 
Amsterdam dan in Parijs; beter een boek 
voor de kachel dan op het strand in Las Pal
mas. Het ideaallijkt mij wel beschouwd het 
traditionele kloosterleven. Bidden en je cel 
niet verlaten. Misschien dat het veel ge
smade New Age-denken daar waar het gaat 
om aandacht voor introspectie en medita
tie toch nog zo gek niet is. Hoe de minis
ter ons weg denkt te houden van de Spaan
se zon en mondiaal unieke tentoonstellin
gen vertelt ze er niet bij. Wonderlijk ge
noeg bezingt zij niet de lof van de onge
kende mogelijkheden van de nieuwe infor
matietechnologie. Toch licht ze een tipje 
van de sluier op: in de Kennemerduinen is 
een extra ingang van het natuurpark ge
maakt en dat levert 30.000 fietsers extra 
op per jaar. Het doorknippen van een paar 
meter prikkeldraad is kennelijk de maxi
male fysieke handelingsruimte die een 
milieuminister in het zicht van de 21-ste 
eeuw in Nederland krijgt toegemeten. 

Jammer genoeg stelt ze ook hier niet de 
vraag naar wat voor beleid er past bij deze 
vorm van onthaasting. Veel investeren in le
venslang leren en bij voorbeeld de kaalge
plukte muziekscholen een nieuwe veer in 
de kont steken. Oftewel drastische verho
ging van het budget van het departement 
van onderwijs en cultuur lijkt mij dringend 
gewenst. Maar al hangen de musea hier met 
het mooiste vol, dan blijft het nog aantrek
kelijk om naar ver weg te reizen. 
Hier stuiten we namelijk op een valkuil in 
het milieubeleid. Het milieuprobleem leent 
zich bij uitstek voor het vrijblijvend voor
schrijven van individuele gedragscodes. Je 
mag niet verspillen, je mag niet vervuilen, je 
mag niet voor de lol ver weg vliegen en ga 
zo maar door. Dat maakt als je niet oppast 
van milieubeleidsmakers ouderlingen van 
een ecologische zwarte-kousensekte. Dan 
past het begrip onthaasting al snel in het rij
tje van afstotende termen als versobering 
en consuminderen. Op zich geven die ter
men correct aan wat op individueel niveau 
als gevolg van succesvol milieubeleid moet 
neerslaan. Maar als tegelijk een ecologisch 
verantwoord macro-economisch beleid 
achterblijft zal hiervan evenveel wervings
kracht uitgaan als van een Katholieke kerk 
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die de periodieke onthouding warm aan

beveelt. Als de huidige trend is dat er veel 
wordt geïnvesteerd in meer snelwegen en 
vliegverkeer en niet in de leefbaarheid van 
het land, dan is een oproep om thuis te blij

ven weinig wervend. Want dan is het debat 
over investeringen in de infrastructuur en 
de inrichting van Nederland zeer eenzijdig. 
Het verplicht volgen van de economische 
mondialisering is de enige rode draad. Een 
op leefbaarheid gerichte cultuur-politieke 
visie ontbreekt vrijwel geheel. 

~ !·L~~!~::~!:~:RD 
\ . " ·~_. ONDERNEMER 

• Het begrip onthaasting is een 
medaille met ook nog een an

dere kant dan de zachte van de persoonlij
ke onthaasting: namelijk de harde econo
mische kant. De economie als overhaaste 
veelvraat van grondstoffen en als energie
slurper kan ook wel wat onthaasting ge
bruiken. Minister de Boer loopt hier met 
een grote boog om heen. Zij hield ironisch 
genoeg haar ambtenaren wel het oude Chi
nese spreekwoord voor: 'Hebt u haast, ga 
dan zitten'. Terwijl de huidige nadruk op 
economische dynamiek en internationale 
concurrentie vooral gestimuleerd wordt 
om niet de slag met het op keihard werken 
gebaseerde Zuidoost-aziatische economi
sche wonder, de Chinese economie incluis, 
te verliezen. 
Onthaasting zoals net behandeld is een 
subjectief begrip dat in de allereerste plaats 
gaat over individuele beleving. Het laat zich 
parafraseren door het woord ontspanning. 
Als je onthaasting op de economie toepast 
dan is het eerder een collectief en objectief 
begrip. Het gaat er dan om dat het gebruik 
van schaarse milieugoederen als schoon 
water, onvervangbare grondstoffen en 
energiebronnen drastisch wordt vermin
derd of anders gezegd vertraagd. Ook dat 
is een vorm van onthaasting. De vraag is nu 
hoe je dat bereikt? 
Traditioneel is vanaf de jaren zeventig altijd 
de discussie over de economische groei 
centraal gesteld. Variërend van termen als 
krimp, nulgroei en selectieve groei. Naar 
mijn smaak is dat een doodlopende weg. 
Het is in feite een vergelijkbare moralisti
sche benadering als de versobering en het 
consuminderen op individueel niveau. Eco
nomische groei is een resultante van alle 
bedrijvigheid. Een cijfer en veel meer niet, 
dat indirect een aanwijzing geeft over de 
generieke ontwikkeling van de welvaart. 
Als die bedrijvigheid geen roofbouw bete
kent op natuur en milieu dan is er niet zo
veel aan de hand. Dus een onthaasting van 
het gebruik van milieubelastende stoffen 
bereik je niet met het afzweren van eco
nomische groei. 
Het gaat erom dat de productieprocessen 



schoner en minder grondstof- en energie

verslindend worden. Nu zijn daar in het mi
lieubeleid aardige maatregelen voor ver
zonnen. Je kan echt vuile troep verbieden, 
vervuilende sectoren beperken en je kan 

een prijskaartje aan vervuilende aktivitei
ten hangen dat ze uit de markt prijst en 
schonere alternatieven bevordert. Het 
probleem is dat het huidige Nederlandse 

regeringsbeleid deze beleidstechnische 
mogelijkheden nauwelijks benut. 
De regering heeft onlangs in de nota 'Mi
lieu en Economie' haar visie neergelegd 
over de verhouding tussen ecologie en 
economie, maar zonder te kiezen voor 
harde ingrepen en structurele veranderin
gen. De gewenste continue economische 
groei van drie procent per jaar, mag rustig 
op de huidige vervuilende wijze doorgaan. 
In haar nieuwjaarstoespraak repte minister 
de Boer bij de opsomming van belangrijke 
gebeurtenissen dit jaar dan ook niet van de
ze nota die een mijlpaal had kunnen zijn. Dit 
kan je wijten aan een gebrek aan politieke 
moed of een keuze voor andere belangen, 
maar misschien is het veeleer de uiting van 
een politiek onvermogen om milieupolitiek 
echt te integreren met economisch beleid. 

4. ONTHAASTING 
ALS 
DEMOCRATISCHE 
VERNIEUWER 
Het is de Duitse socioloog Ul

rich Beek die dit politieke onvermogen 
heeft blootgelegd. Van hem is de bekende 
typering afkomstig dat wij tegenwoordig in 
een risicomaatschappij leven. De risico
maatschappij is een nieuwe fase in het mo
derniseringsproces na de klassieke indus
triële fase. Door de onbeheersbaarheid 
van maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen wordt onze industriële sa
menleving zelf ondermijnd. De eerste in
dustriële modernisering is in de vorige 
eeuw gereguleerd binnen de grenzen van 
afzonderlijke staten. Staten die de moder
nisering konden sturen door technisch
economische beheersing en vooruitgang, 
en een politiek compromis tussen kapitaal 
en arbeid. We leven nu echter langzamer
hand met een voortdurende aaneenscha
keling van uit de hand lopende risico's, 
waar de geijkte institutionele antwoorden 
finaal te kort schieten. Of het nu de kern
ramp in Tsjernobyl is, het vraagstuk van ge
netische manipulatie of de BSE-crisis. Of de 
nu al voorspelbare wereldwijde drinkwa
tercrisis in de volgende eeuw. We worden 
voortdurend geconfronteerd met risico's 
die niet voorzien zijn en in ieder geval door 
de politiek niet in de hand te houden zijn. 
Risico's ook waar ogenschijnlijk niemand 
voor verantwoordelijk is. 
Hij vindt dat de belangrijkste vraag die de 
ecologische kwestie ons stelt. Hoe organi-

seren we de mondiale samenleving zodat 
we in deze tijd van globalisering dat over
zichtelijkheid en waarneembaarheid van 
het eigen handelen voor anderen weer tot 
stand wordt gebracht. Zodat er ook in

zicht ontstaat wat het eigen handelen in 
economische, politieke en sociale terrein 
op de lange termijn voor gevolgen kan heb
ben. Kortom, hoe komen mensen zover 

om aan collectieve zelfbeperking te gaan 
doen? Zodat de dwang van de mondialise
ring van de economie en het willen vol
doen aan milieueisen geen haaks op elkaar 
staande doelstellingen blijven. Ulrich Beek 
heeft geen pasklare antwoorden, maar hij 
geeft wel een utopische schets. Volgens 
hem is het utopie-arme tijdperk trouwens 
wel zo'n beetje voorbij. Hij pleit voor een 
'wereldburgermaatschappij' waarin een 
einde wordt gemaakt aan wat hij noemt 
onze zelfveroorzaakte onmondigheid. Ze
ker waar het gaat om de ogenschijnlijk au
tonome technologische en economische 
vooruitgang. De principes van verant
woordelijkheid, waarneembaarheid en 
aansprakelijkheid wil hij door het bevor
deren van zelfredzaamheid, besturen op af
stand, decentralisatie en meer federale sa
menwerkingsvormen op staatsniveau. Dan 
is zelfbeperking geen stap terug maar juist 
zelfbevrijding, een stap vooruit. Hij noemt 
het effect van zelfbeperking door al deze 
institutionele veranderingen bij elkaar: ver
langzaming door democratisering. Dit is 
wel een heel verrassende invulling van het 
begrip onthaasting. Je kan tegen deze ge
dachten van Ulrich Beek inbrengen dat ze 

onuitgewerkt zijn, maar mij lijkt het dat hij 
op het juiste spoor zit. Het milieuprobleem 
is niet zozeer een kwestie van menselijke 
activiteiten tegenover te beschermen na
tuur en milieu. Het is ook geen technolo
gisch oplosbare rekensom van hoeveelhe
den emissies. En ook niet een kwestie van 
verandering van de individuele mentaliteit. 
Het is veeleer een crisis van de huidige de
mocratische instituties en staatsinrichting. 
Dat de ecologische kwestie vraagt om ver
anderingen in de hardware van de inrich
ting van onze samenleving is eigenlijk niet 
verrassend. Hetzelfde is immers vorige 
eeuw gebeurd bij het oplossen van de so
ciale kwestie. Het was niet alleen een 
kwestie van het invoeren van sociale ver
zekeringen en van een acht-urige werkdag. 
De sociale kwestie was nooit opgelost 
zonder de komst van algemeen kiesrecht 
en het institutionele bouwwerk van de ver
zorgingsstaat. En dit alles werd in gang ge
zet door een cultuurpolitieke beweging die 
streefde naar gelijke rechten en ontknech
ting. De vraag is of voor de ecologische 
kwestie een begrip als onthaasting ook 
zo'n cultuurpolitieke rol zou kunnen spe
len. 
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~ !"L~NTHAASTING 
( . \(:..~~~ BLIJVERTJE 

•· Het is duidelijk dat dat foei-
lelijke woord onthaasting (het 

mooiere traagheid vloekt waarschijnlijk te 
opzichtig met het vooruitgangsdenken) als 
politiek begrip met veel ontwikkelingen en 
kwesties raakvlakken heeft. Tegelijk laat 
het zich niet makkelijk grijpen en vertalen 
in pasklare antwoorden. De snelle conclu
sie zou dan ook kunnen luiden dat het po
litiek onbruikbaar is, omdat het verwarring 
sticht in het debat over een duurzame sa
menleving. Maar dat is om twee redenen 
een te gehaaste conclusie. 
Ten eerste zijn containerbegrippen mis
schien juist politiek wel nuttig, omdat ze 
zoveel omvatten. Zo maken ze een debat 
over dieperliggende oorzaken van en ver
banden tussen ontwikkelingen en proble
men mogelijk. Bovendien openen contai
nerbegrippen door hun relatieve vaagheid 
een gemeenschappelijke debatruimte, 
waaraan iedere politieke stroming deel kan 
nemen. Ondanks alle kritiek die er op mo
gelijk is, hebben concepten als 'sociale vei
ligheid' en 'duurzaamheid' uiteindelijk indi
rect bijgedragen aan zichtbare veranderin
gen in de werkelijkheid. Of misschien juist 
wel dankzij alle kritische aanscherpingen 
die het debat over deze vage begrippen uit
lokt. 
Ten tweede is onthaasting een poging om 
een cultuurpolitieke invulling te geven aan 
de ecologische kwestie. Het past in een mi
lieupolitieke zoektocht naar een overkoe
pelend begrip dat de kwaliteit van het leven 
en de leefomgeving gelijkelijk recht doet. 
Het zou jammer zijn als de onthaasting van 
minister de Boer - overigens geheel con
form haar eigen onzinnige kerstkaartver
bod - een cnverstuurde nieuwjaarswens 
blijft, die nooit terecht komt op de tafel van 
het politieke debat. Zij heeft helaas zelf bij 
de nu geheel technocratische nota over mi
lieu en economie al een opgelegde kans ge
mist om haar nieuwjaarswens te laten be
klijven. T 

Van de volgende twee publicaties IS dankbaar 

geb1·uik gemaakt: 

Land in z1cht, een cultuurf)o/Jticke VISie op de 

rwmtelijke innchting, onder 1·edactie van 

Maarten HaJer en Femke Halsema, UitgeveriJ 

Bert Bakker, 1997. Daarin vooral het essay 

De hoost van Albertine van Pete1· Peters. 

De wereld als nsicomootschopp~. essays over de 

ecolog1sche criSIS en de pol1t1ek van de 

vooruitgang. van Ulnch Beek, De Bal1e, 1997 
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Oe emotionele en sociale bevrijding van de jaren :zestig 

0 · .. · .· ·· z o e I< n a a r v::b::tn k::~~~;~~:~ P . . · · . rangen en standen . 
. ,. cJe•• .•. n .. ..... ·t, ,',',, .... ,,·t·e, ,,• t· •. IndividUele ~u:;::::::;~:i:;~n:ub::~; 
, , , ',' , ',, ' ,' , , rpinderheidsgroepen de kans zich te 

.. 24 

ond,~rschef4en en een plek te v~roveren, aldus Bas van 

Sto~kom. Een pleidooivoor identiteitspolitiek 

Opgl:)scheept mEt drugs, cff~ioalîteit en falende ná~htshandhavf~g als eerl>~~mptionete democratie': mensen verwporden hun opvat· 
is de politièk er veel aan ~legEn de epstandigE! ;arén zestig van al- tingEn, b~!langen en wensen op ,authentieke wijze waardoor ~e zich 
les de sc~uld te gEvEn. 'We ,b,e~alen nu de rekeriirlg'van de toe• gemakkelijker met elkaar kunnen identificeren. Authentieke com~ 
geeflilkheld in die jaren. die dé poorten van de criminaliteit w~a munic;ttie maakt de omgang-onbevangener en bi,edt indicaties om 
heeft op,En-gezet',-aJdtjs Korthals Altes, de voormalige liberale ini· de integriteit van gesprekspartners qp het spoor' te komen. Op die 
nister van justitie. -i manier WOrdt onder,Jing Vertrouwen gegenereerd. 
,Oök B91kes):einlevett,f9rse kritiek op de sixtiè$:: In ziln essay'Te- , Oàrikzij de j;tren 'zestig, toen de rpmantische geveelshuishoudin& 
·gen çle, .. ~êáe' zegt hij: 'Velen zetten to~n. de Vi~ori!lanse moraal> (opnieuw)bpkwam, bebben morele vermogens als respect voor an· 
ov$~Ci?oord. Maar-,~atkwatn er voor in cl~ plaats! Oe morele ruim· dersdenken<Jen, l~ren emgaan met verschil, openstaan voor en es· 
te d'ie. ontstond werd te vaak gevuld metg,makkelijke ~~~. esca- . thetisch gen)l)egen ontlenen aan het 'vreemde' en 'onbekende' aan 
pistisch drugsgebruik.' naargeestig machismE!.' · krachtgewonnén. Anders dan de c.ritid suggererl'!n, gaat er dus wel 
Onlahgs heeft ook de WO~ideoloog Kinneglog zich bij dit koor aan- degelijk een civiliserende en ordenende werking 1,1it van het ge· 
gésibt:en. In een opmerkelijke analyse s'tèlt l)ij dat de culture~ re- voelsleven, 
volutle >Y:!!n de jaren zes~lg een 'doodklap' heeft.gegeven.aan de twee Oe romantiek, en daarmee de jaren zestig, z.ou mijn inziens aan Je-
pijlers :Vari de westerse beschaving. het klassl.ek humanistische erf~ · gitimiteit kunnen winnen als ,ze wordt opgevat als een civiliserende 
goed dat het vormingsidèaal van Bltdung huldigde en de christelijke · beweging. De toegenomen sensibiliteit van mensen, met name de 
tradities. HIJ bekritiseert de notie van zelfontplooiing die tijdens <$e sterkere onbevangenheid en inleving, biedt goede aanknopingspun· 
jaren zestig opkwam, een n<?tie die uitgaat van eê!i volstrekt uniek ten voor progressieve politiek. meet dan de bevrijdende aspecten 
z~lfdat van nature goeçl tou zijn. 'Als iets "bij je past". dan wef au- van de jaren zestig. Individuele emancipatie, het enige ideaal dat de 

.. thentiek is, j$ het per definitie goed in morele zin.'. De markt, zegt jaren tachtig en negentig enigszins ongehavend heeft overleefd, 
Kinneging verr~send, spint garen bij dit zelfrealisatie-denken. 'Het .blijkt immers vaak een instrument van belangenbehartiging: alleen 
ideaal yan authenticiteit, van het ''jezelf zijn" is qè grootstè marke· voer jezelf opkomen. Oe romantische geveelshuishouding opent 
ting.hit aller tijden, zoals wel blijkt uit de reclamespots waarmee we daarentegen de ogen voor het 'andere'; kwetsbare personen (en 
dagelijks over~pgeld worden' (in deV(}/kskrant, I 8 mei 1'996}, kwetsbare dieren die we menselijke symbolen toeschrijven) krijgen 
Het merendeel der beleidsmakers -.onderhen overigens ook 'link- onvoorwaardelijk respect toebedeeld. 
s1f politici~ lijk~ zich tegen het authentidteîtsideaal té keren dat in 
de'jären zestig is opgekomen, Volgenshen heeft de neefreudiaan
se tegencultuur die het driftleven zou moeten verlossen van be
klemrJ1ende maatschappe!ljt<e verboden, geleld t6t een gebrékaan 
re-aliteitszin, zelfcontrole en plichtsbesef, De huidige publieke eul
t!Jl:ir getuigt daarvan: afwijkende levensstijlen en de quest for excite
ment geven vee1 overlast;, avontuur en kicks staan in dienst van op-

··· pervlakkigl!i behoeftebti!vrediging. . 
Deze minder aantr;ekkelijke aspecten krijgen op dit moment zoveel 
aandacht dat je haast zou vergeten welke morele Winst de authen· 
tieiteit$c\.tltuur heeft gebracht>Het ideaal van zelfVerwerkelijking 
heeft het lev'n onmiskenbaar verrijkt: zelfontkenning, zelfhaat en 
onnodigezelfopoffering worden sinds de jaren zestig niet meer ge
duld. Mensen worden uitgenodigcl hun schll.ilmtegevoelens be" 
spreekbaar te maken. Oe-druk is van de ketel! het krampachtig vast
h~den aan prestige ë~ vermiJden van gezichtsverlies ~:lebben 
plaàtsgemaakt voor ontspannen en flexibele omgangsvormen. Je 
kunt verdriet tónen en fouten toegeven zonder je eigenwaarde te 
verUezen. Niet-verwerkte schaamtegevoelens, kilheid, vertoon van 
mac.'hl;~ al deze trekken yafl eer• en Statusgevoelige perS09nlijf<he· 
den, zijn we te boven1 gekomen. . .. . . ·· 
De o.nderlinge omgangsvoÎimen worden voortaan:geka~kteriseerd 

":' ,', ,, ' 

Dezelfde kritiek als Solkesteln en Kinneging, maar dan verfijnder, 
heeft Fukuyama verwoord in Het einde van de geschiedenis en de laat· 
ste mens. Zonder zich rechtstreeks tegen de jaren zestig te keren, 
verzet hij zich tegen de ethiek van authenticiteit die het hart vormt 
van het moderne, democratisc;he norm complex. Naar z:ijn idee holt 
deze ~tfiiek de democratie val') binnenuit uit. De maatstaf van au
thentiCiteit brengt namelijk een verlammend relativisme teweeg: 
Het verlangen naar 'voortreffelijkheid' en superioriteit is afgedankt 
en heeft plaatsgemaakt voor absolute gelijkheid van waarden. 
In een authenticiteitsc.ultlmr wordt namelijk niemand aangemoe~ 
digd om. superieur aananderen te zijn. We zeggen niet gra;tg dat 
een bepaalde levensstijl of bezigheid meer de moeite waard is dan 
een andere. We zijn tot de opvattinggeneigd dat alle levensstijlen 
even veel waard zijn. leder mens verdient respect, hoe miserabel 
en verloederd .zijn of haar leven ook is. Elke manier van leven is 
even goed als een andere, alle mensen worden omhelsd. Dit rela
tivisme, constateert Fukuyama, leidt tot de bevrijding van de mld: 
delmatigen, die te horen krijgen dat ze zich nergens voor hoever~ 
te schamen, ooi< voor hun luiheid niet. 
Moraal impliteert dat men een onderscheid niaakt tussen beter. en 

' 
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De norm voor respect heeft zich 
ontwikkeld van eerbied voor 

slechter, tussen goed en kwaad. Omdat dit onderscheid een schen
ding van het authenticiteitsideaal zou betekenen, redeneert Fukuy
ama, zien mensen er liever van af om vast te stellen welke manie
ren van leven de voorkeur zouden verdienen. Ze vallen vervolgens 
terug op de bevestiging van het leven zelf: wat iedereen heeft of 
verlangt wordt opgewaardeerd (veiligheid, comfort en gemak). 
Tengevolge hiervan constateert hij een verlies aan vakmanschap en 
prestaties op het gebied van de moraal en de wetenschap en het 
vervagen van bijvoorbeeld het onderscheid tussen goede en slech
te leerprestaties op school en tussen 'hoge' en 'lage' kunst. De mo
derne samenleving zou enkel nog bestaan uit 'mensen zonder 
borst', mensen die eigenbelang en rationeel denken vooropstellen, 
zonder trotse zelfbewustheid. Nietzsche sprak in dat verband van 
'laatste mensen': tevreden en zelfgenoegzaam zonder enige ambitie 
anderen te overtreffen. Met Nietzsche meent Fukuyama dat gelijk
berechtiging niet de bevrediging geeft die aan excelleren en het 
overtreffen van anderen kan worden ontleend. 
In een aantal opzichten lijkt Fukuyama gelijk te hebben. Veel wijst 
erop dat in de westerse democratieen het eeuwenoude verlangen 
naar superioriteit en ongelijke erkenning uit het politieke leven is 
verbannen. Het 'einde van de geschiedenis' lijkt in die zin aange
broken. 
Fukuyama's stelling dat moderne mensen geen ambities meer zou
den hebben en dat de strijd om erkenning zou zijn uitgeblust, over
tuigt echter niet. De opkomst van het authentlciteitsideaal is naar 
mijn idee juist niet gepaard gegaan met het opgeven van aspiraties, 
maar met een groter verlangen zich te onderscheiden. Ook in de 
moderne democratie worden verschillen gehonoreerd, zij het op 
geheel andere wijze. Onderscheid is vooral gebaseerd op authen
tieke prestaties en capaciteiten die onze affectieve interesse weten 
op te wekken. Het klassieke scala van sociaal prestige (hoog/laag) 
heeft daardoor geen vaste ordening meer. 
Op het omgeploegde veld van sociaal aanzien treedt de geïndividu
aliseerde maatstaf op de voorgrond: een persoon is waardevol als 
hij of zij zich door bijzondere eigenschappen of innerlijke capaci
teiten van anderen weet te onderscheiden. Psychologische distinc
tie (zich in expressief of existentieel opzicht onderscheiden) neemt 
de plaats in van sociale distinctie (zich door stand of klasse onder
scheiden). Niet status- maar identiteitsverschillen geven de toon 
aan. De top van de sociale ladder wordt niet meer gevormd door 
'hoogstaand' (superioriteit) maar door 'origineel' of 'eigen'. Dit be
tekent niet dat wij niet meer zijn ge"fnteresseerd in 'beter en slech
ter' .Integendeel, de individuele maatstaf van waardering dwingt ons 
ertoe verschillen tussen prestaties of vermogens beter te beargu
menteren. Ook het zelfbeeld ontkomt niet aan een kritische dia
loog. De Canadese filosoof Taylor beklemtoont dat ieder zijn of 
haar claim op 'anders zijn' dient te verantwoorden: wij definieren 
onze identiteit dikwijls in strijd met de verwachtingen die 'signifi
cante anderen' (ouders, leraren of andere, voor ons gezaghebben
de groepen) van ons hebben. Mijn identiteit geniet geen a priori er
kenning door anderen. Erkenning moet door dialoog en uitwisse
ling gewonnen worden en deze pogingen kunnen falen. Bij het ma
ken en onderhouden van onze identiteit blijven we van anderen af
hankelijk. Het ideaal van authenticiteit wordt dus nooit in isolement 
vormgegeven. Kortom, bij ontstentenis van vaste maatstaven zijn 
we meer dan ooit gevoeliger voor het oordeel van (significante) an
deren. Immers, erkenning is geen vast gegeven. 
In een standensamenleving verliep de toewijzing van eer langs voor
spelbare banen. De vaste rangordening werd zelden op de proef 
gesteld of getest. Significante anderen waren vaak 'hogergeplaat
sten'. Mensen gingen af op hetgeen ze zeiden vanwege hun positie, 
vaak niet op grond van hun argumenten. In de moderne democra
tie is dit type afhankelijkheid sterk verminderd. We stellen belang 
in andermans oordeel omdat het vrijwillig en onbeva~ener wordt 

status en fatsoen, naar eerbied 
voor ~anders zijn,. 

geuit; de meningen van degenen waarvoor je zelf interesse en re
spect hebt, krijgen een groter gewicht. 
Sinds de jaren zestig is dit laatste nog eens versterkt door het be
lang dat aan het 'innerlijke' en 'eigene' wordt toegekend; mensen 
willen 'echte' gevoelens zien. Vals of oppervlakkig gedrag wordt 
eerder afgekeurd. Mensen zijn onbevangener en tonen meer inle
ving. Identificatie is uit het keurslijf van rangen en standen getreden 
en heeft zich verbreed. We stellen de menselijke waardigheid ster
ker op de voorgrond en respecteren groepen en personen waar
van de integriteit of 'heelheid' kan worden beschadigd. 
De norm voor respect heeft zich ontwikkeld van eerbied voor het 
'hogere' (status en fatsoen) naar eerbied voor 'anders zijn'; van een 
onkwetsbare attitude gekenmerkt door ontzag afdwingen en an
deren psychisch schaden, naar een attitude waarin ieders integri
teit bescherming wordt geboden. Respect duidt voortaan op 'ont
zien' en 'omzien': de ander in zijn of haar waarde laten en er tege
lijk voor zorgen dat de ander niet verkommert. 

Deze 'waarden revolutie' is van groot belang. Het biedt namelijk ook 
aan nieuwkomers en buitenstaanders de mogelijkheid zich te be
wijzen en lof te oogsten. Authenticiteit wordt een middel om aan 
deze groepen, vaak ongeacht hun vermogens of verrichtingen, er
kenning te verlenen. Hierin schuilt echter ook het door Fukuyama 
benoemde gevaar van relativisme. Een aanwijzing daarvoor is dat 

gezaghebbende personen (commentatoren; tv-presentatoren) er 
soms toe neigen kansarme personen of groepen valse lof toe te 
zwaaien. Ze hebben de neiging hun prestaties relatief gunstiger te 
beoordelen. Sommigen laten zich meeslepen met de gedachte dat 
geweigerde erkenning een vorm van onderdrukking zou zijn. 
Dit gevaar van relativisme moet echter niet worden overschat. Als 
iets aparts of iets unieks wordt gewaardeerd, de schilderkunst van 
aboriginals bijvoorbeeld, kun je niet meer terugvallen op klassieke 
maatstaven of normen waaraan je gewend was. Dat betekent niet 
dat de maatstaf van authenticiteit het rijk alleen heeft. Enige blijk 
van kunde en vakmanschap is wenselijk. Rauwe zang kan prachtig 
zijn, maar liefst gedoseerd en in een enigszins geordende structuur. 
Erotiek wordt meer op prijs gesteld dan platte seks. 
Een reëler gevaar kan erin schuilen als gekwetste minderheids
groepen en etnische groepen het gebrek aan maatschappelijk re
spect dat zij ontvangen trachten te compenseren door hun eigen 
cultuur te overstileren. Deze zogenaamde 'politiek van erkenning' 
- eigen taal en tradities tot inzet maken van politieke strijd - heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat de hoge verwachtingen die 
het ideaal van gelijkheid met zich meebrengt, niet altijd worden in
gelost. Daar waar gelijkheid zou moeten zijn maar waar je ongelijk 
wordt behandeld (of daarvan sterk de indruk hebt), voel je je snel
ler miskend. Om anderen duidelijk te maken dat je net als iedereen 
hoort te delen in waardigheid, plaats je je eigen identiteit sterker 
op de voorgrond. 
In de moderne samenleving waar het gelijkheidsideaal wordt om
armd, wordt miskenning minder geduld dan voorheen. Mensen 
worden gevoeliger voor discriminatie en andere vormen van min
achting. Veel minderheden begeven zich in een permanente strijd 
om het gekrenkte groepsgevoel te corrigeren en de waarde van hun 
zelfbeeld te verhogen. Formele gelijkberechtiging kan er dan juist 
toe leiden dat minderheidsgroepen zich gediscrimineerd voelen. 
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De oorzaak daarvan is het negeren van verschil. Als zwarten of ho
moseksuelen gelijk worden gesteld aan de grote massa, worden ze 
van hun authenticiteit beroofd. Het 'anders zijn' wordt verdoezeld 
en de minderheidsidentiteit gaat op in een dominante meerder
heidsidentiteit. Juist deze assimilatie, beklemtoont Taylor, is de 
hoofdzonde in het ideaal van authenticiteit. Assimilatie volstaat niet, 
zeker niet bij aanhoudende maatschappelijke ongelijkheid. Etnische 
minderheden wensen zich in positieve zin met de eigen groeps
kenmerken te identificeren. Het zwartzijn wordt onderkend als een 
bron van kracht: black is beautiful. 
De Amerikaans-Ghanese filosoof Kwame Appiah heeft aangegeven 
dat het stileren van een eigen culturele of etnische identiteit van 
grote waarde is voor de emancipatie van minderheidsgroepen. My
then en herinneringen, zegt hij, verschaffen groepen die zich uitge
sloten, genegeerd of onderdrukt voelen, collectieve waardigheid. 
Voor deze redenering valt veel te zeggen. Als je je gesteund weet 
door de eigen gemeenschap. voel je je veiliger en minder gèisoleerd. 
Als het zelfbeeld overtuigend is, hoef je je minder bedreigd te voe
len en heb je des te minder de behoefte af te geven op andere groe
pen. Je bent ook eerder in staat om met de nieuwe omgeving in 
contact te treden. Ontmoetingen kunnen alleen effectief zijn als 
partners in hun eigen waarden geloven. Identiteit verschaft mensen 
de zekerheid om met een open blik andere culturen tegemoet te 
kunnen treden en initiatief te durven nemen. 
Anders gezegd, zonder een bepaalde mate van zekerheid over de 
waarde van je eigen vermogens valt niet in te zien hoe je je belan
gen kunt articuleren en jezelf kunt ontwikkelen. Dit zelfvertrou
wen, in staat zijn te handelen zonder innerlijke angsten en bedrei

gingen, is een noodzakelijke voorwaarde om een defensieve hou
ding te boven te komen en uitwisseling met anderen op gang te 
brengen. 
De vraag is echter of we met het beklemtonen van etnische en cul
turele identiteiten geen nieuwe tirannie in huis halen. Het gevaar 
bestaat dat mensen zich obsessief hechten aan deze identiteit: ze 
wordt het enige en allesoverheersende doel van het leven. Boven
dien kunnen de collectieve mythen en herinneringen de persoon
lijke vrijheid beperken; het individu wordt klem gezet. Het kan er
toe leiden dat mensen vergeten dat hun individuele identiteiten 
complex en veelvoudig zijn samengesteld. Het kan er ook toe lei
den dat ze zich niet meer kunnen identificeren met leden van an
dere groepen. Collectieve identiteiten hebben de neiging alles op 
te slokken, 'to go imperia!', zegt Appiah. 

Inderdaad zal het scenario van segregatie veel gekwetste groepen 
in de verleiding brengen zich tegen de meerderheid af te zetten, 
banden door te snijden en zich te laten meeslepen door politieke 
woede. In dat geval wordt het ideaal van een authentieke cultuur 
niet langer door democratische maatstaven, dat wil zeggen dialoog 
en uitwisseling, bemiddeld. Het verlangen naar afscheiding zet een 
regressieve ontwikkeling in gang. Het heeft dan ook dezelfde ge
breken als een fundamentalistische religie: gebrek aan bewustzijn 
van de feilbaarheid van eigen aanspraken en aan respect voor an
dersdenkenden. 
Versterking van specifieke identiteiten lijkt alleen aanvaardbaar als 
cultureel scenario. Een democratie kan zich culturele verdeeldheid 
veroorloven als alle groepen beseffen dat ze gebaat zijn bij een ge
meenschappelijk kader van grondrechten, open toegang en een ge
meenschappelijk debat. Met de politieke ambities van etnos (of re
ligie) kan een democratie beter niet belast worden. 
Wat zijn dan nog de mogelijkheden voor identiteitspolitiek? Het 
lijkt lonend om in het culturele domein (kunst, sport, recreatie, et
cetera) uitdrukking te geven aan deze politiek. Het publiceren van 
de eigen cultuur is voor buitenstaanders een uitnodiging zich ver-

bonden te voelen. Zodra er openheid is, kan wederzijds respect 
ontstaan op basis waarvan verdere ontwikkeling mogelijk is. De 
presentatie van een eigen identiteit hoeft dus niet in het teken van 
afscherming of vijandigheid te staan. 
Bij het toegankelijk maken van het cultuurgoed van regio's en etni
sche en culturele gemeenschappen spelen economisçhe overwe
gingen een grote rol. Zo prijzen steden en regio's hun specifieke 
schatten aan en wordt het profiel aangepast aan de nieuwe context 
van de global vi/lage. In dit proces draagt het lokale of het authen
tieke ertoe bij competitieve voordelen te bereiken. Subculturen 
met de eigen kleding, muziek en restaurants, vertegenwoordigen 
een specifieke economische waarde waarvoor toenemende inte
resse bestaat. Het belang van het lokale productiemilieu en de daar· 
in verankerde tradities lijkt dan ook toe te nemen. Zo is het ont· 
werpen van mode, meubels en grafisch werk in hoge mate plaats· 
gebonden en is verplaatsing ervan moeilijk. 
Lokale en culturele tradities kunnen steden en regio's een econo
mische voorsprong geven. Er staat een premie op 'anders zijn' en 
particulariteit. Authentiek aanbod loont. Met name voor de steden 
is deze culturele variëteit en creativiteit van groot belang. Steden 
zijn erbij gebaat dat zoveel mogelijk publieke ruimten (authentieke 
pleinen, straten en buurten) worden benut; de confrontatie van 
verschillende stijlen en uitingsvormen geeft de stad vitaliteit en dy
namiek. Daarentegen hebben massaculturele producten van bij
voorbeeld McDonald's en Toys 'R' Us weinig onderscheidende waar· 
de. 
De overheid zou de creatieve en innovatieve activiteiten van sub
culturele groepen en etnische gemeenschappen kunnen onder
steunen. Subsidies aan ateliers, werkruimtes voor kleine onderne
mingen, evenementen en festivals, de bouw of herinrichting van 
multifunctionele wijkcentra, 'eigen' scholen en musea: dat alles 
draagt bij aan een rijkere stedelijke ervaringswereld. 

Liberalen als Bolkestein hebben hun twijfels bij de attractiviteit van 
etniciteit en culturele authenticiteit. Zij stellen vast dat de wereld
markt de dienst uitmaakt en dat culturele en etnische minderheden 
weinig anders resteert dan zich aan te passen aan de wetten van de 
economie. Zij blijven gehecht aan het monoculturele ideaal van 
nutsmaximalisatie en van de soevereine consument die massapro
ducten en shoppingmails prefereert. Zij verwachten dat culturele en 
etnische minderheden dit ideaal zullen overnemen en hun culture
le wortels zullen loslaten. Het zou daarom, naar hun idee, niet re
alistisch of zinvol zijn om vast te houden aan 'verouderde' identi
teiten. 
Het lijkt mij een onjuiste interpretatie. Als het tempo waarin gren
zen vervagen sneller wordt, zal het verlangen naar identiteiten die 
houvast bieden des te sterker worden. Als er meer ontbinding 
wordt gesignaleerd, zal het motief van 'authenticiteit' aan belang 
winnen. 
Niettemin maken mondialisering en globalisering lokale en culture
le gemeenschappen bewust van de relativiteit van de eigen identi
teit. Ze worden tot een herinterpretatie van de eigen manieren van 
'zijn' gedwongen. Identiteit is nooit afgerond en altijd in de maak. 
Het verlangen naar een uniek en apart zelfbeeld wordt er niet min
der om. Identiteit, de ervaring van verschil en anders zijn, is en blijft 
een reële en belangrijke morele en psychologische kracht, juist in 
een global vi/lage. De behoefte aan specifieke identiteiten zal veel 
duurzamer zijn dan liberalen veronderstellen. T 

Bas van Stokkom is hoofdredacteur van justitiële verkenningen'. Dit 
artikel is ontleend aan zijn boek: 'Emotionele democratie; over morele 

vooruitgang', dat eind oktober verschijnt bij uitgeverij Van Gennep in de 
serie 'Kennis, openbare mening en politiek'. 
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Hoe verder na 
PRONK? Het vertrek van Pronk na de 

verkiezingen zal, als het aan de 

politiek ligt, tevens het einde zijn van 

een aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Wat betekent 

dat voor de hulp? Theo Ruyter wil flink snoeien in de hulp wegens de 

verslavende werking, het koloniale karakter en het gebrek aan succes. 

Het is tijd voor een minister van Milieu en Ontwikkeling, met als 

belangrijkste taak structurele hervormingen in Nederland. 

Theo Ruyter 
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De functie van minister voor ontwikke
lingssamenwerking moet bij de volgende 
kabinetsformatie verdwijnen, vinden alle 
grote politieke partijen behalve de PvdA. 
Aldus vatte NRC Handelsblad eind juli de 
stand van de zaken samen in de politieke 
discussie over het inmiddels ruim dertig 
jaar oude beleidsterrein. Minister Pronk 
houdt zich voorlopig op de vlakte. Als hij 
nu al te kennen zou geven dat hij niet in zijn 

huidige functie wil terugkeren, zou dat zijn 

populariteit in en buiten zijn partij kunnen 
schaden en daarmee zijn kans op een an
dere - zwaardere - post in een nieuw ka
binet verkleinen. Maar ondertussen staat 
wel vast dat zijn rol als pleitbezorger van 
de arme landen in de wereld is uitgespeeld. 
Hij mag dan nog steeds koketteren met zijn 
oud-linkse imago, de Pronk van de jaren ze
ventig in het kabinet-Den Uyl is allang on

der h~t juk doorgegaan van de paarse 
Pronk, de mede-architect van de 'herijking' 
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van het buitenlands beleid waarmee op
nieuw - net als in het prille begin van de 
hulp in de jaren zestig- het Nederlands ei
genbelang centraal werd gesteld. 
CDA, VVD en D66 schijnen wel wat te 
voelen voor een staatssecretaris die kan 
toezien op de besteding van zo'n zes mil

jard gulden per jaar. Veel meer dan dat laat
ste hoeft er namelijk niet te gebeuren. De 
hoogte van de begroting ligt min of meer 
vast en niemand zal daar nu aan willen tor-



Zo kan een kersverse 

academica in 
nen. Over de kwaliteit van de hulp valt op 
korte termijn ook weinig discussie te ver
wachten. Onze volksvertegenwoordigers 
hebben dat altijd een veel te moeilijk on
derwerp gevonden en zolang 'de samenle
ving' zich evenmin echt druk maakt over de 
effecten van de hulp, kunnen de politieke 
partijen dat ongestoord blijven negeren. 
In het maatschappelijk middenveld moet de 
discussie over 'wat na Pronk' nog op gang 
komen, maar het ligt voor de hand dat men 
zich nogal defensief zal opstellen. Ik baseer 
die verwachting op de stellingname in re
cente publicaties zoals 'Kostbaarder dan 
koralen' ( 1995) van Novib-directeur Max 
van den Berg en Bram van Ojik en 'Gren
zen aan de hulp', een dit jaar verschenen 
bundel waaraan dertien auteurs uit deels 
academische kring deels ontwikkelingsor
ganisaties hebben meegewerkt. 'Kostbaar
der dan koralen' is representatief voor de 
gevestigde orde in de sector ontwikke
lingssamenwerking, omdat het weigert de 
hulp als zodanig en dus ook de eigen rol 
daarbinnen fundamenteel ter discussie te 
stellen. Men wil best toegeven dat er de af
gelopen decennia het een en ander is mis
gegaan en heeft bijvoorbeeld geen moeite 
met de internationale vuistregel dat je een 
kwart tot een derde van de hulpprojecten 
als mislukt moet beschouwen, maar men 
koestert de optimistische verwachting dat 
de tekorten gecorrigeerd kunnen worden 
door opnieuw 'de armen' als doelgroep van 
de hulp centraal te stellen. 
'Grenzen aan de hulp' is vooral een hand
boek voor studenten die willen weten wat 
er in de ontwikkelingshulp zoal te koop is. 
Het laat duidelijk zien dat ontwikkelingssa
menwerking zich ontwikkeld heeft tot een 
aparte sector met een eigen jargon, diver
se specialismen en dienovereenkomstige 
belangengroepen, te vergelijken met het 
welzijnswerk binnen de nationale grenzen. 
De kritiek op de hulp, die de laatste jaren 
vooral in het buitenland in hevigheid toe
nam, wordt keurig vermeld, maar men 
blijkt niet in staat of bereid daar conse
quenties aan te verbinden en houdt ge
woon vol dat de (hulp)show must go on. 

HOGE DUNK 
Mijn belangrijkste bezwaar tegen de hulp is 
dat ze pretendeert mensen in hun waarde 
te laten of die waarde te herstellen, terwijl 
de hulp in feite de mogelijkheid van zowel 
individuen als hele volken om hun lot in ei
gen hand te nemen, inperkt of zelfs af
neemt. Waar halen we het recht vandaan 
voortdurend en naar het ons uitkomt bij 
anderen binnen te lopen, hen uit te horen 
en voor te schrijven hoe ze zich moeten ge
dragen! Als hulpverleners nog willen stil
staan bij die vraag, valt men gewoonlijk te-

Nederland je 

volkomen onschuldig 
meedelen dat ze 'iets 

metgender gaatdoen 
in Ethiopië'. 

rug op de formule dat 'ze' er toch om ge
vraagd hebben. Dat is te gemakkelijk. 
Ontwikkelingshulp- het woord ontwikke
lingssamenwerking werd pas later geïntro
duceerd - kwam op in de periode waarin 
voormalige Europese koloniën bezig waren 
zich los te maken van de diverse moeder
landen. Dat onafhankelijkheidsstreven be
tekende een bedreiging van de resultaten 
van het kolonisatieproces, dat er primair 
op gericht was landen en volken te inte
greren in een door de kolonisatoren be
heerste wereldeconomie. De hulp werd 
voor de ex-kolonisatoren een middel om 
de formele politieke onafhankelijkheid te 
ondermijnen en daarin zijn ze, mag nu wel 
worden vastgesteld, uitstekend geslaagd. 
De economische afhankelijkheid is geble
ven en sterker geworden en parallel daar
mee zijn de geesten zodanig bewerkt dat 
waarden en normen uit het Westen van 
weleer - het Noorden van nu -voorbeeld 
en norm geworden zijn voor het overgro
te deel van de wereldbevolking. De ideo
logie van de vrije markt had tot voor kort 
nog wel wat tegenwicht in het Noorden. 
Maar dat is de afgelopen jaren snel ver
schrompeld, zodat Dorien Pessers al eind 
1992 in een van haar columns onze sa
menleving kon typeren als 'een gemanipu
leerde en geüniformeerde massa onmach
tige individuen, die wel beschikken over in
komensbronnen maar niet over machts
brennen waarmee de bestaande orde in
grijpend zou kunnen worden veranderd'. 
De bevolking van het Zuiden is en wordt 
gedwongen dezelfde weg op te gaan. 
Hier manifesteert zich de continuïteit van 
het koloniaal verleden: de bezette landen 
werden als minderwaardig gezien, de in
woners moesten bekeerd of beschaafd 
worden en hun eigen gewoonten en tradi
ties uitgeroeid. Dit proces gaat onder de 
vlag van de hulp of ontwikkelingssamen
werking door tot op de dag van vandaag. 
Zo kan een kersverse academica in Ne
derland je volkomen onschuldig meedelen 
dat ze 'iets met gender gaat doen in Ethio
pië'. We weten niet beter, in dit geval, dan 
dat vrouwen in die landen onderdrukt zijn 
en de hoge dunk van onszelf doet de rest. 
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Omdat de hulp een hoger doel dient, na
melijk de aanpassing van mensen aan de ei
sen van het economisch systeem, worden 
verschijnselen als hulpverslaving op de 
koop toe genomen. Wangari Maathai, op
richtster van de Green Belt Movement in 
Kenia, had het twee jaar geleden tijdens de 
SocialeTop van de VN in Kopenhagen over 
het bedelnapsyndroom. Daarmee bedoel
de ze dat ze in eigen land en ook in haar ei
gen organisatie keer op keer wordt gecon
fronteerd met het feit dat door toedoen 
van de hulp het vertrouwen in eigen kun
nen volkomen is ondermijnd. Van tijd tot 
tijd hebben hulpverleners zich wel ge
dwongen gezien het gebrek aan resultaat 
van hun inspanningen te verklaren, maar 
dat leidde er doorgaans niet toe dat ze hun 
werk als zodanig ter discussie stelden. 

HINDERKRACHT 
Typerend voor de verzakelijking van de hulp 

in de afgelopen tien jaar is dat aan het be
grip 'ontwikkeling' nauwelijks meer een 
woord wordt vuilgemaakt. Men gaat er 
maar van uit dat het iets met arme mensen 
in verre landen te maken heeft en dat het 
voor alles materieel en economisch van 
aard is. Ontwikkelaars weten van alles en 
nog wat over ontwikkeling daar, vooral 
over wat eraan mankeert, maar zijn vreem
den in eigen land. Vandaar dat daar niet zel
den gepreekt wordt wat hier onhaalbaar of 
achterhaald is. Er wordt voortdurend ge
meten met twee maten. Denk aan de se
lectieve manier waarop gepraat en ge
schreven wordt over mensenrechten, zo
dat schendingen altijd elders en nooit hier 
plaatsvinden - werk hebben is ook een 
mensenrecht. Of neem het thema corrup
tie: anderen worden daarop aangekeken en 
het feit dat ook Nederlandse bedrijven in 
het buitenland gewend zijn smeergeld te 
betalen (aftrekbaar voor de belasting hier!) 
wordt van een andere orde geacht- als het 
al tot het publiek bewustzijn doordringt. 
Telkens weer gaat het hierbij om het waar
de-oordeel dat de rest van de mensheid 
nog de weg moet afleggen die wij in het 
Westen al achter ons hebben gelaten. Ont
wikkeling als een soort natuurverschijnsel, 
in plaats van als een proces waar mensen 
en machtsverhoudingen een hoofdrol in 
spelen en dat tot verschillende resultaten 
kan leiden. Omdat wij ons hier nauwelijks 
kunnen voorstellen dat er andere- betere 
-samenlevingsvormen bestaan of mogelijk 
zijn. 
Ondertussen hebben zich in het huidige 
decennium twee verschijnselen voorge
daan, die aandacht opeisen als het gaat om 
'ontwikkeling' en die van belang zijn voor 
de samenhang tussen ontwikkelingspro
cessen in verschillende delen van de we-
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reld: de ecologische crisis, sinds de milieu
conferentie van 1992 in Rio de Janeiro on
verbiddelijk op de agenda, en de mondiali

sering (of globalisering) die weliswaar voor 
een deel gebakken lucht is maar daarom 
niet minder reëel in de dagelijkse politiek. 
Rio 1992 is waarschijnlijk de meest funda

mentele aanklacht sinds Marx tegen het van 

oorsprong West-Europese productiesy
steem: als we zo doorgaan staat het voort
bestaan van de aarde als bron van natuur

lijke hulpmiddelen voor menselijk leven èn 

als zinkput voor het afval van menselijke 
bedrijvigheid op het spel. Velen- zeker po
litici - weten met de ecologische kwestie 

geen raad want die botst met de zo toege

juichte mondialisering. Mondialisering, in 

haar huidige verschijningsvorm, is voor al
les een voorzetting en intensivering van het 

eerder genoemde aloude streven naar een 

geïntegreerde wereldmarkt waarin goede
ren en diensten vrij over de wereld kunnen 

zwerven, gestuurd door het kapitaal van 

door kolonisatie rijk geworden landen en 

hun multinationale ondernemingen. In fei

te gaan de dienaren van de mondialisering 

nog steeds uit van een 18de-eeuwse uto
pie, namelijk een wereld van vrijhandel 

waarin ieder zo zijn eigen dingen maakt en 
die vrolijk ruilt voor dingen die anderen be

ter of goedkoper kunnen maken. In deze 
denkwijze groeien bomen nog altijd tot in 

de hemel, hoef je nog steeds geen prijs

kaartje te hangen aan schone lucht, water 

en grond (de (ree goods van de traditionele 

economie) en is de aarde van elastiek. Ver

reweg de meeste economen in Nederland 

(en elders) rekenen zich nog steeds rijk 

door allerlei collectieve kosten van ons 

productiesysteem buiten beschouwing te 
laten. En daarmee negeren ze dat verdere 

(inkomens)groei in het Noorden onvermij
delijk de ruimte voor groei in het Zuiden 

kleiner maakt, omdat de natuurlijke hulp

bronnen nu eenmaal niet eindeloos kunnen 

worden aangetast en afgebroken. Dit ver
band is onder andere indringend 

naar voren gebracht in het roemruchte ar

tikel van Wereldbank-medewerkers Ro
bert Goedland en Herman Daly 'Why 
Northern income growth is not the solu

tion to Southern poverty' uit 1993. Minis

ter Pronk zegt de auteurs op internationa

le conferenties na dat veranderingen in de 

consumptie- en productiepatronen van de 
rijke landen hoognodig zijn, maar eenmaal 

terug op Schiphol schijnt hij dat weer ver

geten te zijn. 

DURF 
Wat doorbroken zou moeten worden is het 

beleidsmatig onderscheid tussen ontwik

keling hier en ontwikkeling daar: de minis
ter voor Ontwikkelingssamenwerking be

kommert zich om ontwikkeling in arme 

landen en zijn collega's nemen Nederland 

voor hun rekening. Het besef dat die twee 
met elkaar te maken hebben is in het re

cente verleden veel sterker geweest. Zo 

was er in de jaren zeventig een herstructu
reringspotje, beheerd door de ministers 

Pronk die toen nog geen 'burgemeester in 
oorlogstijd' was, en Lubbers, toen minister 

van Economische Zaken. De bedoeling van 
deze begrotingspost was Nederlandse be

drijven te stimuleren ruimte te scheppen 

voor de verwerking van grondstoffen in 

ontwikkelingslanden (als producenten van 

die grondstoffen). Een voorbeeld was het 

houtbedrijf Bruynzeel, dat aangemoedigd 

werd voortaan de boomstammen in Afrika 

te verwerken tot op zijn minst halffabrika

ten. De noodzakelijke herstructurering in 

Nederland die dat met zich meebracht, kon 

uit dat potje gefinancierd worden. In de 
loop der jaren is dat potje stap voor stap 
veranderd in een begrotingspost voor 'ont

wikkelingsrelevante exporttransacties', dat 
wil zeggen een instrument voor exportbe

vordering, op kosten van de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking. 
Het verband tussen ontwikkeling hier en 
ontwikkeling daar in het licht van de eco

logische crisis wijst op de wenselijkheid van 
een minister voor Ontwikkeling en Milieu. 
Zo'n nieuwe minister zou vooral hinder

kracht moeten krijgen ten aanzien van het 

heersende economisch systeem. Niet al

leen in het belang van meer ruimte voor 

ontwikkeling in het Zuiden, maar ook in 
het belang van een verbetering van de kwa

liteit van het bestaan hier in Nederland. 

Ontwikkeling moet opnieuw gedefinieerd 

worden, met name in menselijke en ecolo
gische termen. Dat betekent- wat Neder

land betreft - dat wij als mens en als bur

ger de economie weer voor ons laten wer

ken in plaats van andersom (weg met de 

sollicitatieplicht, stop de 24 uurs-econo
mie).Wat ontwikkelingssamenwerking be

treft mag er flink gesnoeid worden in het 

huidige budget. Alleen al vanwege de fnui

kende gevolgen van de hulpverslaving is er 

alle reden om in ieder geval de reguliere bi

laterale hulp te beëindigen, wat mij betreft 

volgens de co/d turkey-methode maar de
snoods op termijn. Een verdrag inzake 

duurzame ontwikkeling leek een tijd lang 
een redelijk alternatief, omdat dat voorzag 

in een gelijkwaardige en wederzijdse werk
relatie. Maar het experiment van een der

gelijk verdrag met Costa Rica, Bhutan en 

Benin is onder druk van de Tweede Kamer 

volkomen uitgekleed en als alternatief on

bruikbaar gemaakt. 

De door afschaffing van de bilaterale hulp 

vrijkomende gelden zouden tenminste 

voor de volgende vier doelen bestemd 

moeten worden: I) structurele hervor

mingen in Nederland (bijvoorbeeld finan

ciering van een basisinkomen), 2) de kwijt
schelding van schulden van de armste ont
wikkelingslanden, 3) het stimuleren van re

gionale samenwerking in het Zuiden en 4) 

Noord-Zuid samenwerking binnen het ka

der van (sterk versoberde en gedemocra
tiseerde) VN-instellingen. Verdere details. 

zoals handhaving van een begrotingspost 

voor noodhulp - even nodig als het Rode 

Kruis - en een verscherpt toezicht op par

ticuliere organisaties die op hun manier 
ontwikkelingshulp willen bedrijven, kunnen 

in een volgend stadium worden uitgewerkt. 

Het hulpbeleid is niet een van de sterkste 
kanten van GroenLinks, zeker niet van de 

fracties aan het Binnenhof. In het verleden 

heeft GroenLinks zich, net als andere pat·

tijen, wat te gemakkelijk vastgeklampt aan 

de hoogte van de begroting voor ontwik

kelingssamenwerking en te weinig gekeken 

naar de kwaliteit en feitelijke effecten van 

de hulp. Te vaak valt ook de term armoe

debestrijding als het hoogste doel van alle 

ontwikkelingssamenwerking, zonder dat 



dat gekoppeld wordt aan rijkdombestrij
ding. Groenlinks zou onder ogen moeten 
zien dat je als land niet waarachtig bezig 

kunt zijn met opheffing van de armoede in 
de wereld en 1e tegelijkertijd profileren als 
vijfde of zesde investeerder en handelsna
tie. Nederland loopt op het ogenblik dui

delijk voorop in de hiervoor geschetste 
mondialisering, met alle consequenties 
voor het Zuiden van dien, en dan kun je als 
politieke partij niet doen alsof je daar part 
noch deel aan hebt. 

In het programma en het optreden van de 
partij zitten vele beginnetjes van structure
le verandering in Nederland. Maar vaak 
krijg ik het gevoel dat men het laatste stap
je niet durft te zetten. Neem de discussie 
over Ruigoord versus de Amsterdamse 
Afrika-haven: er is veel sympathie voor de 
bewoners, maar uiteindelijk praat men 
toch de machthebbers en traditionele eco
nomen na dat de werkgelegenheid in het 
geding is. Alsof eindeloze discussies in de 
partij over - ik noem maar wat - basisin
komen, herverdeling van werk, het zwaar
der belasten van kapitaal, de bescherming 
van biodiversiteit, de grenzen van Neder
land-Distributieland en zo meer van nul en 
generlei waarde zijn geweest. 
Groenlinks heeft genoeg argumenten om 
ronduit en met overtuiging te erkennen dat 
de ecologische crisis het kernprobleem van 
deze tijd is en dat het een kwestie is van ei
genbelang- ook in economisch opzicht
daarnaar te handelen. En dan denk ik niet 

aan de 'wereldorde' waar Paul Rosenmöl

ler blijkens zijn verhaal in 'Een toekomst in 

aanbouw' (essaybundel, geschreven ter 
voorbereiding van het Groenlinks-verkie
zingsprogramma; red.) zoveel voor voelt, 
namelijk die van een wereldfederatie met 
een hoofdrol voor de VN. Die orde is al 
bijna een eeuw lang niet meer dan een 
vroom doel geweest en dus meer een 
voorwerp van aanbidding dan van prakti
sche politiek. Ik denk aan de nog bestaan
de handelingsruimte op lokaal en nationaal 
niveau. De eerder genoemde Herman Da
ly brak bij zijn afscheid van de Wereldbank 
in 1994 een lans voor het benutten van die 
marges: 'We moeten ons losmaken van de 
ideologie van wereldwijde economische in
tegratie door middel van vrijhandel, bewe
gingsvrijheid voor kapitaal en door de ex
portsector geleide groei, en onze toevlucht 
nemen tot een meer nationale benadering.' 
Het zou Groenlinks moeten aanspreken, 
want het wijst op de fundamentele behoef
te van de mens greep te krijgen op zijn ei
gen bestaan. T 

Theo Ruyter rs medewerker van Bath Ends 

Ooit gehoord van een ondernemersvoor'
man dre zegt dat de lonen flink mogen stij
gen? 'Aan het ernde der dagen zult gij 

vreemde gezichten zren', zullen miJn rooms
katholieke ouders waarschrJnlrJk zeggen. Maar 
de verklar·rng voor de uitspr,aak van voorzit

ter Evers van de MKB Nededand dat er vol

gend jaar rurmte is voor 6 procent loonkos

tenstrJgrng ligt dichter biJ hurs. De belangen
organisatie van het midden- en klernbedriJf is 
nret opeens lrnks gewor·den maar weet ge

woon waar haar matenële belangen lrggen, 

namelijk biJ de brnnenlandse koopkracht. 
Srnds de toenmalige vakbondsleider Kok rn 
1982 met ZIJn ondernemers-collega Van 
Veen het Wassenaarse matrgingsakkoord af

sloot ziJn de loonstrjgrngen in ons land syste
matisch beperkt gehouden. Ter· rechtvaardi

grng van deze deal ziJrl vooral twee argu
menten aangevoer·d: het belang van de ex

port voor de Nederlandse economie en het 

rdee dat meer winst tot meer werk lerdt. Op 
berde r·edeneringen valt veel af te drngen. 

Voor· wat betr·eft het eerste ar·gument on

der·str·eept de MI<B-vomzrtter met ZIJn re

cente uitspraken nog eens dat er een keer

ZIJde zrt aan deze fixatre op de expor't. On
dernemer·s betalen elk voor zrch het lrefst zo 
mirl mogelijk loon, maar· hebben er als gmep 

belang brJ dat hun collega's het per-soneel 

beter· betalen, omdat ze anders hun produc

ten niet kwijt kunnen. Voor ondernemers 

drc op de brnnenlandse markt afzetten bete

kent loonmatiging minder koopkracht en dus 

mrnder omzet En die brnnenlandse markt rs 

goed voor· het overgrote deel van de eco
nomrsche groer en werkgelegenherd. In het 
economenweekblad ESB ber·ekende onder

zoekster Van der· Zwet van De Neder·land

sche Bank de totale brJdrage van de burten
landse handel aan het nationaal rilkomen op 
rets minder· dan een der,de. Omdat het brj 

export om kapitaalintensiever-e aktrvrterten 

gaat kunnen we de dir·ect en rndirect van de 

export afhankelijke werkgelegenheid rn ons 
land daamm schatten op ongeveer 30 pro

cent. Omgekeer'd is dus zo'n twee derde 

van het nationaal inkomen en 70 procent 

van de banen dus n1et van de export afhan

kelijk. Bij monde van het MKB komt het deel 

van de ondernemers dre brnnenlands afzet

ten dus voor haar belangen op. 

Het tweede nu al Jar·enlang gehanteerde ar·

gument om loonmatrgrng te ver'dedigen rs 
dat hogere wrnsten goed zijn voor de werk

gelegenheid. Toen de kranten onlangs meld

den dat verschillende vakbonden overwegen 

volgend Jaar een wat forsere looneis te stel
lerl wist FNV-voorzitter· Ladewijk de Waal 

nret hoe snel hrJ moest ver·klaren dat het be

leid gericht zal blijven op matigrng. HrJ noem

de rn dat kader explrciet de arbeidsinko

mensquote (AIQ) en prees zich -Je hoor't 
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het weinig van een vakbandsvoorman -ge
lukkig dat deze de afgelopen tijd sterk ge
daald is. Deze AIQ, die geacht wordt aan te 

geven hoe gmot het aandeel van de lonen 
in het nationaal inkomen is, daalde de afgelo
pen 15 Jaar met gemiddeld maar liefst I pro

cent van het nationaal rnkomen per Jaar en 

komt volgens voorspellingen van het Cen

traal Planbureau volgend Jaar onder de 80 
procent. De inverse van de AIQ rs de winst
inkomensquote (WIQ), die een rndicatie 

heet te geven van het aandeel van de win

sten rn het nationaal inkomen. Deze WIQ 

stijgt sinds 1982 dus met gemiddeld I pro
cent per Jaar en komt in 1998 boven de 20 
procent. Het is dan ook een understatement 

om te zeggen dat het matigingsbeleid de on
dernemers geen windeieren heeft gelegd. 

Voor nàg meer matrgrng en nàg hogere win
sten is geen enkel serieus economrsch argu

ment te bedenken. 

Alle reden èn economische ruimte dus voor 

een zeer forse looneis zou Je denken, om te 

beginnen voor de I miljoen hurshoudens (2 
miljoen personen) dre volgens het onlangs 
ver'schenen joarboci< Welvoortsverdeling 1997 
van het CBS van een laag inkomen moeten 
leven. Mrsschren moet FNV-voor-zitter De 

Waal de documentatieafdeling van ziJn vak
centrale vragen om nummer 4 (februan 

1978) van het Tijdschrift voor Politieke Eko

nomie nog eens uit de mottenballen te ha

len om een kopietje te maken van de ver

nietrgende kr·itrek dre Wiemer· Salver·da rn 

dat nummer' lever'de op de onderbouwrng, 

de ber·ekenrng, de vele her·definrëringen en 

het polrtieke mrsbrurk dat gemaakt wor·dt 

van de AIQ. De conclusie van dat verhaal 

zou eigenlijk op elk vakbondskantoor· rn ons 
land in een mooi omrande lrjst moeten wor

den opgehangen: 'De ar·beidsrnkomensquote 
is een wanbegrip en een voorbeeld van de 

(bewuste of onbewuste) maatschappelrJke 

partijdigheid dre veel van de economrsche 

wetenschap kenmed<t. Afschaffing van het 
begrrp is zeer gewenst.' T 

Robert Went 
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RICHARD RORTY 
Richard Rorty, een van de belangrijkste hedendaagse filosofen, wijst het 

'postmodernisme' als politiek onbruikbaar van de hand. Hij stelt daar het 

'pragmatisme' tegenover dat ruimte laat voor hoop op een betere wereld. In zijn 

binnenkort te verschijnen boek roept Rorty 'Cultureel-Links' in Amerika op haar 

anti-Amerikanisme te laten varen, te stoppen met theoretiseren en 

hervormingsgezinde politiek te gaan bedrijven. Als hij Nederlander was zou Rorty lid 

zijn van Groenlinks, aldus Jan Flameling, die er bij was toen Rorty deze zomer drie 

maanden doceerde in Nederland. 

Jan Flameling 

Op twaalfjarige leeftijd werkt de kleine Ri
chard als onbetaald hulpje op het kantoor 
van de (trotskistische) 'Worker's Defense 
League'. Overtuigd van de noodzaak van 
de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid 
brengt hij door zijn ouders geschreven 
persberichten rond in New York. Als jon
getje ook zwerft hij door de bergen en 
bossen van noordwest New Jersey op 
zoek naar wilde orchideeën, gefascineerd 
als hij is door deze bloemen. Wanneer hij 
eind jaren veertig besluit filosofie te gaan 
studeren, zo vertelt Rorty in zijn intellec
tuele autobiografie Trotsky and the wild or
chids, gaat hij op zoek naar een intellectu
eel kader dat zijn waardering voor Trots
ky en zijn belangstelling voor wilde orchi
deeën met elkaar kan verzoenen. Het is de 
speurtocht naar een theorie die het stre
ven naar rechtvaardigheid weet te verbin
den met het streven naar objectieve ken
nis van de werkelijkheid. 
Richard McKay Rorty, geboren in 193 I te 
New York, behoort tot de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de hedendaagse 
wijsbegeerte. Tegelijkertijd staat hij be
kend als het enfant terrible van de filosofie 
en als de 'rood-wit-blauwe Nietzsche'. 
Een beroemd filosoof wordt Rorty (in de 
jaren zeventig) omdat hij uitgerekend het 
streven naar objectieve kennis van de wer
kelijkheid als een dwaalspoor beschrijft. In 
1979 verschijnt Phi/osophy and the mirror of 
nature- onmiddellijk geprezen als een van 
de belangrijkste filosofische publicaties van 
na de Tweede Wereldoorlog. Het boek 
wordt echter ook omschreven als een 
oorlogsverklaring aan de filosofie en als het 
overlijdensbericht van de wijsbegeerte. 
Het waagt een grootscheepse aanval op de 
metafoor van de menselijke geest als spie
gel van de werkelijkheid. Deze metafoor is 
kenmerkend voor de Westerse wijsbe
geerte en vanzelfsprekend voor ons alle
daagse denken. De filosofie-kritische 

Links moet 
C~:an de slag 

boodschap van 'Philosophy and the mirror 
of nature' luidt: laten we de geest niet lan
ger opvatten als een spiegel van de werke
lijkheid maar als een neurofysiologisch on
derzoeksobject. Kennis is niet een aantal 
nauwkeurige spiegelingen van de werke
lijkheid maar een binnen een bepaalde ge
meenschap gerechtvaardigd geheel van uit
spraken. En filosofie is niet het onderzoek 
naar de wetten van de spiegeling maar 'een 
stem in het gesprek van de mensheid'. 
Welke consequenties hebben deze prag
matische opvattingen van waarheid en ken
nis echter voor het streven naar sociale 
rechtvaardigheid? Als objectiviteit een idee 
fixe blijkt te zijn, kan solidariteit dan nog fi
losofisch gelegitimeerd worden? Is objec
tieve kennis van de maatschappelijke wer
kelijkheid niet een noodzakelijke voor
waarde voor het streven naar een recht
vaardige samenleving? Welke implicaties 
heeft het pragmatisme voor de moraal en 
de politiek? In de jaren tachtig tracht Ror
ty een antwoord te vinden op deze vragen, 
hetgeen wel wordt omschreven als 'de 
wending naar politieke theorie en cultuur
filosofie' in zijn werk. 
In een aantal spraakmakende artikelen (zo
als Thugs and theorists) en zijn in 1989 ver
schenen boek Contingency, irony and so/ida
rity presenteert hij zijn visie op de verhou
ding van ('postmoderne') filosofie en poli
tiek. Áls pragmatisch denker stelt hij vast 

dat de taal die wij gebruiken, het zelfbeeld 
dat wij hebben en de gemeenschap waarin 
wij leven slechts producten van toeval en 
tijd zijn. Er bestaan alleen historisch en 
contextueel bepaalde herbeschrijvingen 
van de werkelijkheid, de mens en de maat
schappij. Rorty acht het noodzakelijk noch 
mogelijk om 'het gesprek van de mensheid' 
van filosofische grondslagen te voorzien. 
Het streven naar solidariteit is gebaseerd 
op saamhorigheidsgevoel. Het is niet het 
effect van abstract-theoretische pamflet
ten maar het resultaat van sentimentele 
verhalen (of bioscoopfilms en televisiepro
gramma's). Deze wijzen ons op, en richten 
zich tegen, de wreedheid in ons en om ons 
heen. De politiek-filosofische, boodschap 
van het boek luidt: maak een onderscheid 
tussen publieke en private doeleinden van 
het door ons gebruikte, filosofische/theo
retische vocabulaire. Het publieke, links 
politieke streven naar rechtvaardigheid 
kan onderscheiden worden van het priva
te, 'postmodern' filosofische streven naar 
creatie van nieuwe conceptualiteit. Staak 
de zoektocht naar een intellectueel kader, 
een theorie, die publieke hoop en politiek 
weet te verbinden met private ironie en 
zelfcreatie. 
Het lijkt erop dat Rorty's voorstel voor 
een privaat-publiek splitsing alle politiek 
kwalijke kanten vertoont van het 'postmo
dernisme', namelijk estheticisme, cynisme 
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en defaitisme. Kan het pragmatisme geen 
ironisch conservatisme worden verweten? 
Is Rorty, die zich een libero/ noemt, niet ge
woon een burgerlijk liberaal als Frits Bol
kestein? Dergelijke vragen zijn Rorty de af
gelopen jaren vaak gesteld en gedurende 
de drie maanden dat hij de Spinoza-leer
stoel aan de Universiteit van Amsterdam 
bezette heeft hij geprobeerd deze vragen 
te beantwoorden. 

IDEALEN 
Rorty stelt vast dat er twee projecten van de 

Verlichting waren. Het politieke project 
streefde ernaar de hemel op aarde te 
scheppen: een wereld zonder kasten, klas
sen of wreedheid. Het filosofische project 
was de poging om een nieuw, alomvattend 
wereldbeeld te leveren waarin God was 
vervangen door Natuur en Rede. 
Diegenen die beweren dat de Verlichting 
mislukt is, nemen aan dat deze twee pro
jecten van de Verlichting onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Zij menen dat 
veranderingen in het vocabulaire van intel
lectuelen ofwel de grondslagen ofwel de 
bovenbouw vormen van sociaal-politieke 
veranderingen. Maar stel nu eens, zegt 
Rorty, dat intellectuele en sociaal-politieke 
veranderingsprocessen relatief onafhanke
lijk van elkaar verlopen. Kunnen intellectu
ele en politieke transformaties niet los van 
elkaar in twee verhalen beschreven wor
den? 
Het ene verhaal zou gaan over de politie
ke en morele vooruitgang die tot nu toe is 
geboekt. Het vertelt hoe we proberen om 
een fatsoenlijke maatschappij tot stand 
brengen, waarin de maatschappelijke in
stellingen de mensen niet onnodig verne
deren. Het is het verhaal over (bijvoor
beeld) de toenemende bereidheid om be
delaars aalmoezen te geven, het einde van 
de slavernij, de tien-urige werkdag, het 
stemrecht voor vrouwen, de verzorgings
staat en de afschaffing van de anti-homo 
wetgeving. 
Het tweede verhaal zou gaan over intel
lectuele vooruitgang, over de speurtocht 
naar een geschikter wereldbeeld dan dat 
van de Verlichtingsdenkers. Het vertelt 
hoe intellectuele vooruitgang is geboekt 
door het anti-autoritaire streven van de 
Verlichting te radicaliseren. Het is een ver
haal dat het ontzag van de Verlichtingsden
kers voor de 'Waarheid', de 'Natuur' en de 
'Rede' omschrijft als een overblijfsel van 
kinderlijke angst en bijgeloof. Het legt uit 
dat het Verlichtingsidee van de rede (als 
een vermogen dat doordringt tot de wer
kelijke aard der dingen) de uiting was van 
een verlangen om jezelf te vernederen 
voor het gezag van de 'Natuur' of de 'Wer
kelijkheid'. Het beschrijft hoe rationaliteit 

toen gehoorzaamheid betekende en nu ge
spreksbereidheid. Het vertelt hoe het hui
dige wereldbeeld is ontstaan - een nieuw 
wereldbeeld dat niet meer pretendeert 
een nauwkeurige weergave te zijn van de 
wijze waarop de natuur buiten ons of de 
morele wet in ons werkelijk is. Het ver
klaart waarom voor ons vragen over de 
objectiviteit van waarden en de grondsla
gen van normativiteit zinloos zijn gewor
den. Het legt uit waarom wij - na Darwin 
en Nietzsche- alleen nog maar een keuze 
hebben tussen voor ons (over)leven meer 
of minder bruikbare beschrijvingen. 
Het verhaal over intellectuele vooruitgang 
geeft aan dat wij het wereldbeeld van het 
Verlichtingsdenken, dat wil zeggen het filo
sofische project van de Verlichting, als ach
terhaald (kunnen) beschouwen. Het is een 
verhaal dat wordt verteld door het prag
matisme èn door neo-Nietzscheaanse filo
sofen als Heidegger, Derrida en Foucault. 
Het pragmatisme wordt daarom wel eens 
tot het 'postmoderne' denken gerekend. 
Er bestaat (volgens Rorty) echter een be
langrijk verschil tussen beide hedendaagse 
filosofische stromingen. 
'Postmoderne' denkers menen dat er wel 
een verband bestaat tussen intellectuele en 
politieke vooruitgang, tussen de filosofi
sche en politieke projecten van de Verlich
ting. Intellectuele vooruitgang was moge
lijk door het wereldbeeld van de Verlich-
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ting te vervangen. Politieke vooruitgang is 
ook alleen mogelijk door een andere poli
tiek. 'Postmoderne' filosofen wantrouwen 
de politieke idealen van het Verlichtings
humanisme: vrijheid, gelijkheid en demo
cratie èn de traditionele politieke instellin
gen en praktijken die er het resultaat van 
zijn. Het politieke project van de Verlich
ting moet eveneens overboord gezet wor
den. Het gehele project van de Verlichting 
is mislukt. 
Pragmatische denkers als Rorty betreuren 
de drang van de 'postmoderne' filosofie 
om intellectuele en sociaal-politieke revo
luties te synchroniseren. Het verlangen om 
een wereld te scheppen zonder wreedheid 
is dieper en duurt langer dan welk filoso
fisch wereldbeeld ook. 'Postmoderne' 
denken is zonder meer van nut geweest 
om vooruitgang te boeken op intellectueel 
gebied. De kritiek op het Verlichtingsratio
nalisme hoeft echter niet de pessimistische 
politieke implicaties te hebben die sommi
ge 'postmoderne' filosofen hebben ge
schetst. Het pragmatisme meent dat het 
politieke project van de Verlichting kan en 
moet worden voortgezet. Het doel: maxi
male vrijheid en minimale vernedering is nu 
nog even wenselijk als toen. De enige weg 
om dat doel te bereiken is via geleidelijke 
sociaal-democratische hervormingen van 
de wetgeving en de maatschappelijke in
stellingen. 'Postmodern' denken is niet van 
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Het verlangen om een 

wereld te scheppen 
nut om vooruitgang te boeken op politiek 
gebied en is (dus) niet van belang voor de 
politiek. 
Rorty wijst dus het 'postmodernisme' af, 
maar alleen vanwege de politieke hope
loosheid die er vaak het gevolg van is. Op
merkelijk was het daarom toen de Frank
furter Allgemeine Zeitung en het NRC 
Handelsblad schreven over een ommekeer 
in Rorty's denken. Volgens de Frankfurter 
Allgemeine zouden de trefwoorden, die 
met Rorty's nieuwe filosofische aanvallen 
verbonden zijn, niet langer ironie, contin
gentie en pluralisme luiden. Bovendien zou 
Rorty 'afscheid hebben genomen van het 
optimisme van het Amerikaanse pragmatis
me.' Het was een reactie op een voorpu
blicatie uit Rorty's nieuwe, binnenkort bij 
Harvard University Press te verschijnen, 
boek Achieving our country: /eftist politics in 
twentieth-century America. Dit boek, dat ik in 
zijn geheel heb mogen bestuderen, is een 
schets van de ontwikkelingen van Iinks
Amerika in deze eeuw. 
Vóór de Vietnamoorlog was het vanzelf
sprekende beeld dat Iinks-Amerika had van 
de Verenigde Staten dat van een eindig, 
menselijk en historisch project dat de hoop 
op een kasteloze en klasseloze maatschap
pij uitdrukte. 'Een land dat tot stand dien
de te worden gebracht door een consen
sus te scheppen over de noodzaak van her
vormingen.' Hervormingsgezind-links (ook 
wel: Oud-Links) was ervan overtuigd dat de 
ongelijkheid in de Amerikaanse maatschap
pij verbeterd kon worden door de instel
lingen van de constitutionele democratie te 
gebruiken. 
In de begin jaren zestig ontstond Nieuw
Links dat deze overtuiging niet langer deel
de. Het betekende het einde van een her
vormingsgezinde linkse politiek, het einde 
ook van de trots van linkse intellectuelen 
op het eigen land en van de hoop op een 
betere toekomst voor Amerika. Nieuw
Links distantieerde zich namelijk niet alleen 
van de Vietnamoorlog maar ook van de an
ti-communistische Koude Oorlog èn van 
de hervormingsgezinde linkse beweging (de 
Democratische Partij, de vakbonden en de 
professoren) die de strijd tegen de Sovjet
Unie had gesteund. Rorty benadrukt dat 
Nieuws-Links zeer belangrijk is geweest 
voor Amerika. De woede en burgerlijke 
ongehoorzaamheid van Nieuw-Links zorg
den voor het einde van de Vietnamoorlog. 
Op deze wijze behoedde het Amerika voor 
het verlies van haar morele identiteit. 
Hervormingsgezinde linkse politiek had -
tot 1964 - weinig opgeleverd voor vrou
wen, Afro-Amerikanen en homoseksuelen. 
Oud-Links beschouwde de mishandeling 
van de zwakken door de sterken in het al
gemeen, en rassendiscriminatie in het bij-

zonder wreedheid is 

diep en duurt langer 
dan welk filosofisch 

wereldbeeld ook. 

zonder, grotendeels als een bijproduct van 
economische onrechtvaardigheid. De sa
distische vernedering van zwarte Amerika
nen (en andere groeperingen) vatten zij op 
als een neveneffect van de hebzucht waar
van de kapitalistische economie was door
drongen. Wanneer een eind zou zijn ge
maakt aan de geïnstitutionaliseerde heb
zucht, dan zou langzamerhand het sociaal 
geaccepteerde sadisme verdwijnen, luidde 
het economisch deterministische uitgangs
punt van hervormingsgezind links. In de ja
ren zestig erkende Iinks-Amerika echter 
dat het sadisme diepere wortels had dan 
economische ongelijkheid en onzekerheid. 
Nieuw-Links richtte zich dan ook eerder 
tegen sadisme dan tegen hebzucht. De erf
genamen van Nieuw-Links hebben- binnen 
de academica - gezorgd voor een nieuwe 
linkse beweging: Cultureel-Links. 

TROTS 
Academisch en cultureel links acht het niet 

genoeg om wetten te verbeteren of naar 
hervormingen te streven. Van belang is dat 
'het systeem' - niet langer omschreven als 
een verzameling van economische regelin
gen maar als een manier van denken (mind
set) - verandert. Deze manier van denken 
-soms 'technocratische rationaliteit', soms 
'fallogocentrisme' genoemd - ligt ten 
grondslag aan zowel hebzucht als sadisme. 
Als gevolg van de inspanningen van Cultu
reel-Links is de wijze, waarop mannen met 
vrouwen omgaan, blanken met zwarten en 
heteroseksuelen met homoseksuelen, in
derdaad veranderd. Amerika lijkt daardoor 
meer op een beschaafde maatschappij dan 
dertig jaar geleden. Hoewel er sprake is van 
minder sociaal geaccepteerd sadisme, zijn 
de economische ongelijkheid en onzeker
heid echter toegenomen. Het risico bestaat 
dat de Verenigde Staten van Amerika- me
de als gevolg van de globalisering van de ar
beidsmarkt - een samenleving zal worden 
die verdeeld is in (erfelijke) kasten en klas
sen. Dientengevolge dreigt het fascisme de 
kop op te steken -ook in Amerika! 
Het is volgens Rorty dan ook van belang dat 
academisch- en Cultureel-Links verandert, 
dat Iinks-Amerika zich verenigt en dat Cul
tureel-Links weer trots wordt op Amerika. 
Als linbe intellectuelen zich het l10ofd bre-
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ken over hoe hun land tot stand te bren
gen, moeten zij zich geen zorgen maken 
over de grondslagen van normativiteit, de 
onmogelijkheid van rechtvaardigheid of de 
oneindige afstand die hen scheidt van de 
Ander. Op politiek gebied moet Cultureel
Links een stop op theoretiseren instellen. 
Als Cultureel-Links werkelijk de levensom
standigheden van de meerderheid van de 
bevolking in het land wil verbeteren, is het 
noodzakelijk om bondgenootschappen te 
sluiten met mensen buiten de academica. 
Cultureel-Links dient een verhouding te 
beginnen met (wat is overgebleven van) 
hervormingsgezind links en de vakbonden. 
Cultureel-Links dient haar anti-Amerika
nisme te laten vallen en voor haar zelf èn 
haar bondgenoten in de vakbonden inspi
rerende beelden van Amerika te constru
eren. Beelden die het weer mogelijk maken 
om er trots op te zijn een Amerikaans bur
ger te zijn, om Amerika op te vatten als een 
land dat te veranderen is en om samen met 
mensen anders dan jezelf hervormingsge
zinde linkse politiek te bedrijven. Links
Amerika dient zich weer in te zetten voor 
stuksgewijze tot stand gebrachte hervor
mingen binnen het kader van de markteco
nomie en een representatief regeringsstel
sel. 
Het nieuwe boek is geen filosofische en po
litieke 'ommekeer' van Rorty. Integendeel. 
In een passage benadrukt Rorty dat de 
door cultureel-linkse intellectuelen veel ge
lezen filosofen Nietzsche, Heidegger, Fou
cault en Derrida terecht kritiek hebben ge
leverd op de aanwezigheidsmetafysische 
benadering van de werkelijkheid, de carte
siaanse subject-notie, het Verlichtingsratio
nalisme en de correspondentietheorie van 
de waarheid. Rorty beklemtoont dat de po
ging van deze 'postmoderne' filosofen om 
op alternatieve wijze te denken over de 
verhouding van taal en werkelijkheid, het 
zelf, verantwoordelijkheid en rechtvaardig
heid van nut is voor het private streven 
naar zelfcreatie. Er is dus geen sprake van 
een filosofische ommekeer. En ook niet van 
een politieke wending. Uitgaande van het 
manuscript lijdt het geen twijfel dat Rorty 
nog steeds een voorstander is van hervor
mingsgezinde linkse politiek. Hij blijft een 
fel tegenstander van racisme, klassetegen
stellingen en het patriarchaat. Rorty, die in 
Nederland vast lid van GroenLinks zou zijn. 
heeft alleen moeite heeft met de opvatting 
dat 'postmodern' denken bruikbaar zou 
zijn voor hervormingsgezinde linkse poli· 
tiek. T 

jon Flomelrng rs (i losoor en ormchter van het 
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EUROPA KENT 
HAAR 

EIGEN 

De Europese Unie is geen macht die 

anderen haar wil kan opleggen. Haar kracht 

ligt in een naar binnen gerichte pacificatie, 

aldus Mi ent Jan Faber. Het bevorderen van 

de civil society moet centraal staan in het 

buitenlands beleid. 

1KRACHT NIET 
I 

Mient Jan Faber 

Onder de Europa-watchers groeit lang
zaam maar zeker consensus over wat Eu
ropa niet is en vooralsnog ook niet wor
den zal. Europa, lees de Europese Unie 

(EU), is geen federatie-in-wording. Sommi
ge politici, zoals de Franse ex-minister en 
Europarlementariër Jack Lang, die onlangs 
heftig uitviel tegen het povere Verdrag van 
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Amsterdam, willen dat nog steeds niet ge
loven. Een federatie is een bondsstaat met 
een machtscentrum en duidelijk gemar
keerde grenzen. Welnu, de EU is iets ge-
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Dit soort oorlogen lossen 

heel anders, het is vooral een civiele groei
gemeenschap. Een hoofdkenmerk van de 
EU is dat ze zal blijven groeien tot ver in de 
volgende eeuw. De agenda in Brussel zal 
door die voortdurende groei worden be
paald en dus steeds naar buiten toe gericht 
zijn. Zelfs als zou men willen, dan nog ont
breekt de tijd om zich serieus bezig te gaan 
houden met wat in het jargon 'verdieping' 
van de EU is gaan heten en waaronder 
door politici in sommige landen vooral fe
deratievorming werd verstaan. De Unie is 
al lang niet meer het federatie-project 
waarvoor de vaders van de Europese Ge
meenschap hetjaren geleden (wellicht heel 
even) hielden. De lidstaten van de Unie 
hebben sinds jaar en dag gekozen voor een 
functionalistische benadering en dus niet of 
veel minder voor een klassiek politieke be
nadering met als doel het scheppen van een 
nieuwe superstaat. Zeker, sommige lidsta
ten, Duitsland voorop, hebben lange tijd 
die politieke droom gekoesterd. Maar de 
Duitsers hadden ook eigenlijk geen keus. 
Na de Tweede Wereldoorlog konden zij 
zich alleen nog maar voegen in bredere 
verbanden, in de NAVO onder het veilig
heidsprotectoraat van de VS en in een po
tentieel verenigd Europa, de latere EU. Tot 
op de dag van vandaag proberen Duitse 
politici nog vol te houden dat het jongste 
paradepaardje van de Unie, de EMU, een 
bij uitstek politiek project is, een nieuwe 
stap op weg naar een federatief Europa. 
Maar hun aantal en overtuigingskracht 
slinkt met de dag. Want de EMU betekent 
gewoon een beter georganiseerde markt, 
de rest is bijzaak. 
Na de val van de Muur kon iedereen we
ten dat het uur U was aangebroken voor 
Europa. De communistische schijneenheid 
in het Oosten viel in duigen. Maar de poli
tieke schijneenheid van het Westen ver
dampte eveneens, want de EU werd zich in 
één klap bewust van het feit dat het echt 
een fenomeen zonder grenzen is. En dus 
geen staat-in-wording. Bovendien, als de 
Unie ooit gewild had de weg naar staats
vorming in te slaan, dan had zij toch ook 
een machtscentrum moeten creëren, een 
plek waar de belangrijkste besluiten be
treffende de binnenlandse en buitenlandse 
politiek hun beslag zouden krijgen. Maar 
aan die hete aardappel heeft niemand zich 
ooit gewaagd. Want iedereen weet dat het 
werkelijke machtscentrum van de Unie in 
Duitsland ligt. Maar niemand, ook de Duit
sers niet, was en is bereid dat te formali
seren. Europa heeft geen hart, geen ze
nuwcentrum dat het voortbestaan van de 
Unie als zodanig waarborgt. En dus dob
bert de Unie voort, zonder politieke koers 
naar het schijnt. 
De EU is heftig bekritiseerd vanwege haar 

zich nu eenmaal niet 
alleen langs 

diplomatieke weg 
op. E.r is soms brute 

macht voor nodig. 

gebrek aan daadkracht op de Balkan. Die 
kritiek kwam ook van binnen uit. Het Eu
ropese Parlement heeft de Unie met de re
gelmaat van de klok opgeroepen om nu 
eens robuust op te treden en de strijden
de partijen, de Serviërs in het bijzonder, de 
les te lezen. Het deed nogal meewarig aan 
het Europese Parlement steeds maar weer 
te zien proberen verder te springen dan 
zijn polsstok lang is. Ook de Commissaris 
Buitenland van de Europese Commissie, 
Hans van den Broek, liet herhaaldelijk 
doorschemeren het eigenlijk eens te zijn 
met het Europese Parlement. Kennelijk be
grijpen zelfs de meest betrokkenen nog 
steeds niet wat hun eigen Unie nu eigenlijk 
voorstelt en wel of niet kan bewerkstelli
gen. Men leeft voort met een droom uit 
lang vervlogen tijden. De voorlichtings
campagnes van en over de Unie die met 
grote regelmaat over het scherm vliegen 
en in de brievenbus vallen, zouden zich ook 
eens op de binnenste doelgroep, het eigen 
(politieke) personeel, moeten richten. En 
dan met name moeten gaan over de eigen
lijke zin van en de feitelijke onzin over de 
Unie. Nogmaals, de Unie is geen superstaat 
(in wording) en kan daarom geen combi
natie van politieke en militaire macht naar 
buiten projecteren en te gelde maken in 
oorlogsgebieden. Voorzover de Unie een 
pacificerende rol heeft, is die rol naar bin
nen gericht. En dat komt door het samen
vallen van twee verschijnselen. Ten eerste 
zijn de lidstaten van de Unie stabiele de
mocratieën. En ten tweede heeft de a-po
litieke functionalistische benadering die 
binnen de Unie gehanteerd wordt, onze sa
menlevingen zo stevig aan elkaar geknoopt 
dat de grondstelling uit de theorie van de
mocratie peace (democratieën voeren geen 
oorlog tegen elkaar) hier, inderdaad op
geld doet. Het feit dat de Unie niet naar 
buiten, maar wel naar binnen pacificeert is 
overigens van enorme betekenis en zou in 
het EU-groeiproces mijns inziens een veel 
meer expliciete rol moeten spelen. Ik kom 
hier later op terug. 

SPROOKJE 
Terecht hebben velen geconcludeerd dat de 

VS onontbeerlijk waren voor de beëindi
ging van de oorlog in Bosnië. Pas toen de 
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VS de bereidheid toonden haar politieke 
en militaire macht te projecteren op de 
Balkan regio, bonden de Serviërs in. Dat 
deze projectie gebruik maakte van proxies 
(troepen van een derde land, hier Kroatië) 
behoort bij het spel en zal de ethici onder 
ons met walging vervullen, maar zo gaat dat 
nu eenmaal. Europa had laten zien dat ze 
niet bij machte was iets te bewerkstelligen, 
ondanks de verfijnde diplomatie van in het 
bijzonder lord Carrington. Dit soort oor
logen lossen zich nu eenmaal niet alleen 
langs diplomatieke weg op, helaas. Er is 
soms brute macht voor nodig. En die be· 
zat de EU niet. Erger nog, de lidstaten had
den stuk voor stuk zo hun eigen interesses 
in en benaderingen van de Balkan regio. 
Een van de grootste stommiteiten van de 
EU was dat ze aanvankelijk het eerstge
boorterecht opeiste en de VS te verstaan 
gaf even uit de buurt te blijven omdat de 
EU het varkentje zelf wilde wassen. Wel, 
die les is inmiddels geleerd. Het is nu weer 
overal: na U! De angst zit er kennelijk zo 
goed in dat ook in het geval van een (klei
ne) koude oorlog, zoals op Cyprus, de EU 
ogenblik plaats maakte voor de VS toen die 
aankondigden dat Holbrooke zelfwel even 
langs zou komen om de zaak te regelen. 
Terwijl de EU hier nu eens een uitgelezen 
kans had om te laten zien wat pacificatie 
naar binnen toe zou kunnen betekenen in 
het geval Cyprus tot de Unie zou toetre
den. Want precies daar zou immers de 
kracht van de Unie moeten kunnen liggen; 
ze kan oude aartsvijanden in een nieuw 
verband (Unie) bijeenbrengen en tot vrien
den maken. Of is ook dat inmiddels verle
den tijd en is het verhaal van Duitsland en 
Frankrijk die na drie keer binnen een eeuw 
tegen elkaar ten oorlog te zijn getrokken, 
de eeuwige vrede tekenden binnen de Eu
ropese Gemeenschap, voor velen niet veel 
meer dan een sprookje uit een lang verle
den tijd geworden? 
Het lijkt er veel op als je de huidige uit
breidingsplannen wat nader in ogen
schouw neemt. In 'Agenda 2000' worden 
de Europese landen in vier categorieën 
verdeeld: de huidige leden, de nabije leden 
(binnen tien jaar), de verweg leden (binnen 
25 jaar) en zij die nooit ofte nimmer lid zul
len worden. Het lijkt wel of met grote 
zorgvuldigheid vermeden is om tegelijker
tijd twee buurlanden op te nemen die mo
gelijk nog met oude niet verwerkte vetes 
zitten, met grensproblemen, of met we
derzijdse minderheden van doen hebben. 
Hongarije behoort tot de nabije leden, 
maar buurland Roemenië niet; Tsjechië be
hoort tot de nabije leden, maar Slowakije 
niet; Polen behoort tot de nabije leden, 
maar Litouwen niet. De criteria waarop de 
landen gemerkt zijn en ondergebracht in 



Daar ligt de kracht van de 

Europese Unie: ze 
groepen, zijn niet gebaseerd op de oor
spronkelijke en vermeende 'pacificatie
kracht-naar-binnen' van de EU, maar puur 
functionalistisch gerelateerd aan het acquis 
communautaire. 
Terecht hebben sommige landen uit de 
verweg groep zich afgevraagd of de EU niet 
bezig is nieuwe scheidslijnen in Europa te 
trekken door de wijze waarop ze selec
teert. Zouden Frankrijk en Duitsland ooit 
samen tot de Europese Gemeenschap zijn 
getreden als toentertijd soortgelijke crite
ria zouden hebben gegolden? De EU breidt 
zich weliswaar steeds verder uit, maar is al 
doende ook bezig nieuwe scheidslijnen te 
definiëren in Europa. Zeker, na toetreding 
van de nabije leden is het nog steeds mo-

kan aartsvijanden in 

een nieuw verband 
bijeenbrengen en tot 

vrienden maken. 

De EU zou wel eens steeds kieskeuriger 
kunnen worden. Intern stapelen de tegen
stellingen tussen de lidstaten zich immers 
op en dat heeft uiteraard gevolgen voor 
het tempo van de uitbreiding. Daarom leek 
de NAVO een goed alternatief voor de 

Vrcdescon(erent1e over Joegoslavië 1n 1991, (oto: Roe/ Rozenburg I HH 

gelijk en waarschijnlijk dat ook enkele van 
de verweg leden rond het midden van de 
volgende eeuw zullen toetreden tot de EU. 
Maar in wat voor een Europa zullen onze 
kindskinderen dan inmiddels leven? 
Vele landen hadden de bui al zien hangen. 

korte termijn. Het had er aanvankelijk alle 
schijn van dat ook de NAVO zich reali
seerde dat in de toekomst veiligheidsver
zekering in Europa vooral naar binnen ge
richt zou zijn, waarbij een groeiende EU 
het sluitstuk van een veilig Europa zou 
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worden. Op de burelen van de NAVO 
werd ijverig gestudeerd op een ingrijpende 
gedaanteverwisseling van het bondgenoot
schap. De NAVO moest worden omge
vormd van een defensieorganisatie in een 
veiligheidsorganisatie, hetgeen zoveel wil 
zeggen dat niet meer rekening hoeft te 
worden gehouden met een externe vijand, 
maar dat vanaf nu tezamen met alle ande
re staten in Europa de interne vrede en vei
ligheid, op dit continent, moet worden ge
waarborgd. Het Partnership far Peace-pro
gramma was een veelbelovende aanzet in 
die richting. Binnen de kortste keren meld
den vrijwel alle Europese landen, tot in de 
Kaukasus aan toe, zich aan voor het Part
nerschap dat een prachtige opmaat leek te 

worden voor een politieke discussie over 
een collectief Europees veiligheidsstelsel. 
Zover is het helaas niet gekomen. Het 
Partnerschap bleef steken in bilaterale be
trekkingen en kreeg geen gemeenschappe
lijke politieke noemer. De krachten in het 
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De omvorming van de NAVO 

werd doorkruist door 
bondgenootschap die liever alles bij het 
oude wilden houden, bleken sterker. Het 
omvormingsproces van de NAVO werd 
doorkruist door een uitbreidingsproces 
dat grotendeels gestoeld was op oude 
vooronderstellingen, te weten: de vijand 
zit (nog steeds) in het Oosten en we die
nen alle opties open te houden om in staat 
te zijn ons op het ergste voor te bereiden. 
Kortom: wie vrede wil, bereide zich voor 
op de oorlog! De VS besloten, geheel op 
eigen houtje, om Polen, Hongarije en Tsje
chië uit te nodigen om tot de NAVO toe 
te treden. Om deze pil voor Rusland enigs
zins te verzachten kregen de Russen een 
Stichtingsakte (de naam alleen al!) aange
boden waarin de veiligheidsrelaties tussen 
de NAVO en Rusland zijn neergelegd. Op
vallend is dat in deze akte onomwonden 
staat dat de NAVO zich het recht voorbe
houdt haar troepen, met alles erop en er
aan, indien nodig naar voren te schuiven, 
dus tot aan de grens met Rusland. Zeer 
voor de hand liggende maatregelen, bij de 
vorming van een naar binnen gericht col
lectief veiligheidsstelsel, zoals het oprui
men van overbodige wapens, in het bijzon
der de kernwapens, werden niet genomen. 
Integendeel, de kernbewapening zit weer 
in de lift. Rusland heeft zijn no ftrst use-ver
klaring ingeslikt, de Britse regering van To
ny Blair heeft met enthousiasme de mo
derne Trident omarmd en de modernise
ring van de nucleaire bewapening draait 
overal op volle toeren. Een nieuwe strate
gie voor het militaire gebruik van kernwa
pens is nog niet gevonden, maar dat is 
slechts een kwestie van tijd want de wil is 
weer aanwezig. In combinatie met de uit
breidingsplannen leek het wel alsof de NA
VO te kennen gaf: 'we komen eraan'. Dat 
velen in Rusland deze move beschouwden 
als een ernstige vernedering van hun land, 
laat zich raden. De Europese lidstaten van 
de NAVO volgden gedwee het dubbelzin
nige Amerikaanse gedrag. Eerst doen of je 
een collectief veiligheidssysteem (het Part
nership for Peace) wilt introduceren, om 
vervolgens als het puntje bij paaltje komt 
te profiteren van de zwakte van de Russen, 
het bondgenootschap te versterken en op 
te rukken naar het Oosten. En natuurlijk 
totaal vergeten dat ter gelegenheid van de 
eenwording van Duitsland nog door vele 
Westerse politici met de hand op het hart 
gezworen was dat er geen misbruik zou 
worden gemaakt van de aftocht van de 
Russen. 

TROEF 
Nu wordt de soep niet zo heet gegeten als 

zij wordt opgediend. Zowel de EU als de 
NAVO mogen dan, anno 1997, bezig lijken 
Europa langs nieuwe scheidslijnen te ver-

de uitbreiding die 
grotendeels gestoeld 
was op de oude 
vooronderstelling: de 
vijand zit (nog steeds) 
in het Oosten. 

delen, het wil nog niet zeggen dat er geen 
weg terug meer is. Het wordt echter wel 
tijd dat er bewegingen opstaan, dwars 
door Europa heen, die zich luidkeels gaan 
afvragen wat we nu eigenlijk willen met, en 
aan het doen zijn in Europa. Alle machts
spelletjes ten spijt, de kracht van Europa is 
haar civiele oriëntatie. Europa moet het 
hebben van de civil society. Ze heeft niet, zo
als de VS, daarnaast ook nog de beschik
king over een politiek-militair machtspo
tentieel. Civil society is een containerbegrip, 
er past zeer veel in. De markteconomie is 
bijvoorbeeld een onderdeel van de civil so
ciety, net zo goed als, pak weg, de vredes
beweging. De onuitgesproken en onbe

wuste politieke filosofie van Europa (EU) 
is, dat door de civil society over de eigen 
grenzen heen te projecteren het mogelijk 
is andere Europese landen binnen de EU te 
trekken en met hen in vrede en voorspoed 
te leven tot in lengte van dagen. Die filo
sofie komt enigszins tot uitdrukking in de 
verschillende programma's (Phare/Tacis) 
die de Europese Commissie heeft opgezet 
ter stimulering van de civil society buiten de 
EU. Het is alleen allemaal nog zo weinig 
doordacht en expliciet geformuleerd. Toe
treding van nieuwe leden wordt vaak be
schouwd als ware het louter en alleen een 
belang van die nieuwkomers, en niet ook 
een nadrukkelijk eigen belang van de EU. 
De redenering is doorgaans: zij moeten 
zich aanpassen aan ons en- zeker- wij zijn 
bereid hen daarbij een steuntje in de rug te 
geven. Maar er is nauwelijks sprake van een 
politiek bewustzijn dat ons er (bijvoor
beeld) toe brengt te zeggen: wij moeten 
een beleid ontwikkelen om Bosnië binnen 
de Unie te halen, want alleen zo kan een 
toekomstige catastrofe (voor Europa) 
voorgoed vermeden worden. Degene die 
zulks oppert, wordt als een naïeveling be
schouwd die kennelijk niets begrijpt van de 
grote mensenwereld. Bosnië, zo wordt 
hem of haar vriendelijk doch streng ge
leerd, moet zich eerst zelf eens behoorlijk 
leren te gedragen. Het gaat nog vele lange 
jaren duren, aleer dat land rijp is voor nau-

de Helling -jaargang I 0 - nummer 3 - najaar I 99 7 

were banden met ons (EU). Ondanks alle 
mislukkingen, bezwijken de lidstaten van 
de EU nog steeds voor de verleiding om 

net te doen alsof ze nog wel iets van hun 
vergane glorie kunnen projecteren op Bos
nië, want de VS mogen toch niet alleen met 
de eer gaan strijken. De mogelijkheden die 
men gezamenlijk, binnen het raam van het 
louter civiele Europa (de EU) wel heeft, 
blijven onbesproken, onderontwikkeld en 
dus onbenut. Terwijl buitenlandse politiek 
toch op zijn minst gedeeltelijk en vaak in 
hoge mate een projectie van je eigen 
kracht is. Je zet je sterkste troeven in om 
elders je zin te krijgen. De EU heeft nog 
steeds niet geleerd hoe ze moet omgaan 
met haar sterkste troef, de civil society, op 
buitenlands politiek terrein. Het bevorde

ren van de civil society in andere landen 
wordt op zijn best gezien als een vorm van 
ontwikkelingshulp, wat ook weer niet al te 
serieus hoeft te worden genomen. Een po
litiek debat over de projectie (naar buiten) 
van de civil society, als hoofdinstrument van 
onze buitenlands beleid, is nog nimmer in 
enig Europees Parlement gevoerd. Het 
wordt tijd dat daarmee een begin gemaakt 
wordt, in de politiek, maar ook in de poli
tieke wetenschap en natuurlijk binnen de 
civil society zelf. T 

M1ent Jon Fobcr JS algemeen secretaris van 

hel InterkerkeliJk Vredesberaad (IKV) 



Omdat we dachten: we doen dit Jaar eens 

iets heel anders, gingen we naar Bulganw 
'Bulgarije? Is dat n1et zo'n treung BalkanlandJe 

dat aan het wanbeheel' van voormal1ge com

munisten ten onder is gegaan?', was de reac
tie van voormalig-communistische kenn1ssen 

toen WIJ vertelden over onze vakantiebe

stemming. De meesten van hen wilden nog 
niet dood gevonden worden in het voo1,ma
l1ge Oostblokpal'adijs aan de Zwarte Zee. 
Wij moesten het natuul-lijk zelf weten, maar 

we zouden daar n1ets dan armoede en ver
val aan treffen. En trouwens: kon Je daal- ei

genliJk wel fatsoenlijk eten? 
Volgens de krit1sche reisgids die we kochten 

1s BulganJe zich al aardig aan het ontwikkelen 

in de nchting van een Vl-iJ Land. Want 1n ste

den als Sofia kan Je al Lev1s-sp1jkerbroeken 

kopen en je z1et er ook al veel jongeren met 

een skateboard. En dat had het straatbeeld 
alwee1- een stuk vrolijker gemaakt dan het 

was onder de social1st1sche dictatuur, meen
den de sch1'ijvers, een tweetal pmg,-essieve 
Amenkaanse liberals met een wal-m klop

pend hart voor de vel-armde Bulgaren die 
jamme1- genoeg alleen nog maal- een heel 
klein beetje kunnen ru1ken aan de geneugten 

van de vriJe markteconomie. 

In onze badplaats aan de Zwa1te Zeekust 

wordt onze aandacht meteen getrokken 

door een groepje zol-gvuldig opgemaakte 

Russische dames aan de rand van het hotel

zwembad. In hun minuscule b1kin1's- de bil

len moeten natuurlijk ook bruin -,waarover 

ze aan het eind van de middag fel gekleurde, 
dom-z1cht1ge omslagdoeken d!-agen, zien ze 
e1- u1t alsof ze langdurig gestudeerd hebben 

voor Cosmo girl. Het vermoeide vrouwelijke 

personeel (gemiddeld jaarsalaris honderdvijf

tig gulden) werpt Jaloers blikken naar de re

presentanten van de opkomende Russische 

m1ddenklasse. Zij hebben Chanel 5, Max Fac
tor I 2 en een man d1e het grote geld in

bi'engt. Daar kunnen de Bulgaarsen alleen 

maar van dromen. En dat doen ze ook als ze 
na ellenlange bal1e- of schoonmaakdiensten 
hun dutjes doen. Net zoals hun seksegeno
ten die 1n sof1a dagelijks naar de markt gaan 

om een paar bosjes kamille of wat tomaten 
te verkopen. 

Als Je wilt zien hoe het er in een voo1-mal1g 
Oostblokland voo1- staat, moet Je naar de 

vrouwen kijken. Z1tten ziJ doorgaans goed in 

de verf en stl-ak in de Japon dan 1s het land al 

behoorlijk opgestoten in de vaart der neoli

berale volkeren. In BulganJe doen de dames 

een moord voor een goede kleurspoeling en 

een kissproo(-lipstick. Net zoals hun opge
schoten kinderen z1ch pas echt cool voelen 
met een blikje Coke en een echte hambur
ger. En hun mannen reikhalzend u1tz1en naar 

een (l1efst Japans) autootje voor de deur. 
Want 1n de ogen van 1emand die niets te 
velteren heeft, z1t De VnJheld vool'al in 

koopkracht. 

Twee weken BulganJe hebben ons bijkans 1n 

de armen gedreven van Jan Manjnissen. On

ze voormalige-communistische kennissen 

hadden gelijk. Er heerst armoede en verval 

in het land van de oude D1m1trov. Wanbe

heer van de oude kameraden, gecombi

neerd met hardnekk1ge pogingen het Balkan
land zo snel mogelijk salonfähig te maken 
voor westel-se bedrijven. Een paar Bulgaren 
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worden daar erg riJk van en ook de plaatse
lijke maffia vaart er wel bij. Maar hele volks

stammen ziJn hun baan kWIJtgeraakt of wer

ken zich het leplazerus tegen een salaris 

waarvan ze nog net wat brood en een stukje 
geitenkaas kunnen kopen. Zelden zulke 
Amerikaanse toestanden gezien als 1n Bulga
,-,Je. 

Op het telTaS van het chique W1ener Café 
1n Sofia ontmoeten we een melancholieke 

Bulgaar d1e dertig jaar geleden naa1- Zweden 

em1greerde omdat hij daar een goede baan 

kon knJgen. Nu is hiJ op vakantie in ziJn ge
boorteplaats. Hij gen1et een pensioen van 

zo'n vijfduizend gulden per maand. Her ben 

1k miljonaw', zegt h1j besmuikt lachend. Daar

om mijdt hij het contact met familieleden, 

want die zien in hem vooral een grote geld

zak. Volgens hem is Bulgarije een grote puin

hoop geworden. 'Dat met die vriJe markt
economie kan nooit wat worden, omdat 
niemand een cent te makken heeft. W1e 

gaat er nou Investeren 1n een land waann 
niemand iets kan kopen? En in de publieke 
sector 1s zowat alles kapot. Ik ben destijds 

veltrokken omdat ik hier te we1nig mogelijk
heden had, nu zeg ik: toen was alles beter.' 

Grimmig wijst hiJ naar het trottoir, dat gro
tendeels bestaat uit kapotte stoeptegels. 

'Een grote puinhoop', zegt hiJ nogmaals. 

In dat W1ener Café hebben we trouwens 

lekker gegeten. T 

Marja Vuijsje 
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DEMOCRATIE EN MILIEU 

Een 
Hoeveel democratie heeft een groene samenleving nodig? 

Dat is het belangrijkste debat tussen groene filosofen. De 

stroming die pleit voor méér heeft de overhand. 

VETORECHT voor 
VARKENS 

Paul Lucardie 

Tot eind jaren zestig was groen een kleur 
zonder politieke betekenis. Voor zover 

men al van milieuproblemen sprak, be
schouwde men ze als technische en niet als 
politieke problemen. Het rapport 'Gren
zen aan de groei' voor de Club van Rome 

bracht daar verandering in. Volgens het 

rapport zou de economische groei en 
daarop gebaseerde maatschappelijke voor
uitgang binnen een generatie op ecologi
sche grenzen stuiten. Dat was een forse 
klap voor alle heersende politieke stro-

40 de Helling -jaargang I 0 - nummer 3 - najaar /99 7 

mingen, zowel marxisten en andere socia

listen als liberalen. Beide hadden immers 
vooruitgang en groei nodig voor verwe

zenlijking van hun politieke idealen, hoe 
verschillend die verder ook waren. Beide 
stromingen hadden dan ook moeite met de 

\ 
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Wat mij betreft zou een 

vertegenwoordiger 
politieke consequenties van de nieuwe 

ecologische inzichten. 

Sommige wanhopige groene liberalen en 

socialisten zochten daarop inspiratie in ou

dere, conservatieve ideen, waarbij niet al

leen vooruitgang en groei maar ook vrij
heid en gelijkheid overboord gezet wer

den. Ze vreesden dat in een democratisch 

systeem de meerderheid van de burgers 
zou weigeren de grenzen aan de groei te 
erkennen en kortzichtig vast zouden hou

den aan het streven naar meer consump

tie en meer productie. Alleen een autori
tair bewind met hulp van ecologisch on

derlegde deskundigen zou de ondergang 

van onze beschaving door ecologische 

rampen en uitputting van energie en 

grondstoffen kunnen voorkomen. Een der

gelijk 'ecocratisch' bewind werd in de jaren 

zeventig bepleit door voormalige liberalen 
en sociaal-democraten als Garrett Hardin, 
William Ophuls en Robert Heilbroner, 
maar ook door een dissidente marxist als 

de Oost-Duitser Wolfgang Harich. 

SCHANDAAL 
De autoritaire opvattingen trokken veel aan

dacht. Ze stuitten echter op toenemende 
kritiek binnen de groene politieke stro

ming, die na het midden van de jaren ze

ventig geleidelijk tot ontwikkeling kwam. 

In de eerste plaats bleek het milieubeleid in 

autoritair geregeerde landen over het al

gemeen weinig hoopgevend voor ecolo
gen. Autoritaire heersers hechten door
gaans nog sterker dan democraten aan 

economische groei. Ze hebben die nodig 

om enige populariteit te winnen, maar 
vooral ook om militaire macht op te bou
wen. 
In de tweede plaats gaan de ecocraten uit 

van een enigszins gedateerde en naïeve we

tenschapsopvatting. Je hoeft geen post
moderne deconstructivist te zijn om twij

fels te koesteren over de objectiviteit van 

voorspellingen in het rapport voor de Club 
van Rome. Zelfs als deskundigen het eens 

worden over de invloed van bepaalde men
selijke handelingen op het milieu - wat al 

tamelijk zelden voorkomt - dan nog ver

schillen ze in hun afweging van de kosten 
en baten van die handelingen. Het oordeel 

daarover is inter-subjectief, dus mede af
hankelijk van de normen en waarden der 

betrokkenen. Het vormen van een derge
lijk inter-subjectief oordeel vereist een 

open discussie, waarbij niet alleen infor

matie over 'objectieve' feiten en processen 

maar ook over normen en waarden van de 

betrokkenen wordt uitgewisseld. Dergelij

ke ongedwongen discussies vinden zelden 

plaats in een autoritair klimaat. 

De ethische bezwaren tegen een autoritai
re ecocratie zijn uiteraard ook inter-sub-

van planten en dieren 

zelfs een veto mogen 

uitspreken indien 
haar of zijn groep 
massaal afgeslacht 
dreigt te worden, 
zoals nu met varkens 

gebeurt. 

jectief en berusten veelal op waarden als 
vrijheid en gelijkheid, die de meeste groe
ne theoretici hoog willen houden - even
als overigens de meeste leden van groene 

partijen en milieubewegingen in de prak

tijk. Sommige groene filosofen gaan een 
stap verder en zoeken een centrale waar

de waarop zowel democratie als ecologie 

een beroep zouden kunnen doen, om elke 

botsing tussen beide bij voorbaat uit te 

sluiten. De Australische Robyn Eckersley 

beschouwt respect voor de autonomie en 

zelf-productie van elke levensvorm als een 

dergelijke centrale waarde. Onder levens

vorm verstaat ze zowel mensen en dieren 
als planten. Respect voor de autonomie 
van alle mensen impliceert een vorm van 

liberale democratie, met bescherming van 

individuele grondrechten. Respect voor de 
autonomie van dieren en planten betekent 
bescherming van bedreigde soorten en 
hun biotopen, maar ook tenminste een mi

nimum aan vrijheid voor vee en huisdieren; 

in uiterste consequentie wellicht afzien van 

veeteelt en leven van vruchten, noten en 

granen. Niet alle groene filosofen trekken 

deze consequentie overigens, al delen de 
meesten wel het 'ecocentrische' standpunt 

van Eckersley dat alle levensvormen een in

trinsieke waarde hebben en ons respect 

verdienen. 

STEMRECHT 
De groene filosofen lijken tegenwoordig dus 

vrijwel unaniem elke vorm van autoritaire 

'ecocratie' af te wijzen. Dat wil echter niet 

zeggen dat ze enthousiast de bestaande li

berale of parlementaire democratie zoals 

wij die kennen omhelzen. Hun kritiek daar

op kan in een viertal punten samengevat 

worden. 

Ten eerste geven in een liberale democra

tie vaak goed georganiseerde groepsbelan
gen de doorslag ten koste van een diffuus 

algemeen belang bij een schoon milieu. Au-
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toritaire ecocraten als Hardin hadden niet 

helemaal ongelijk met hun waarschuwing 

voor een tragedy ofthe commons: in een li

beraal systeem tracht elke burger of elke 

staat voor zichzelf zoveel mogelijk grond
stoffen uit de natuur te halen en de kosten 

zoveel mogelijk op anderen af te wentelen. 

Waarom zou ik me tot een bepaald vis
quotum beperken als mijn buurman ge
woon door gaat met de zee leeg te vissen? 
In theorie zou de nationale overheid of een 

internationaal gezag dit individualistische 
'liftersgedrag' moeten afstraffen, maar in 

de praktijk blijken bepaalde belangen vaak 

sterker. De Australische politicoloog 

Burnheim wijt dit vooral aan de power-tra
ding, machtruil, die politici in een liberale 

democratie gebruiken om hun positie te 

versterken en hun achterban tevreden te 

stellen. Als een politicus bijvoorbeeld de 

AOW wil verhogen, steunt hij of zij in ruil 
voor stemmen de eisen van vissers en vee

houders. Natuurliefhebbers hebben in dit 

ruilproces volgens Burnheim weinig te bie
den. Deze opvatting lijkt me iets te pessi
mistisch, gezien de organisatiegraad van de 

milieubeweging en de successen die ze 

toch regelmatig behaalt. 

Een ander aspect van de tragedy ofthe cam
mans is gebrek aan informatie en discussie 

over de politieke gevolgen - op langere 

termijn- van onze individuele voorkeuren. 

In een parlementaire democratie houden 

politici weliswaar rekening met de voor
keuren van hun kiezers, maar stellen die 
zelden ter discussie. Kiezers willen daar 

doorgaans ook niet mee lastig gevallen 

worden, ze laten politieke discussies liever 
over aan hun vertegenwoordigers en zo
genaamde deskundigen. Politici voeren die 
discussie echter zelden en beperken zich 

meestal tot strategische onderhandelin
gen, theatrale schijn-discussies en techni

sche consultaties van deskundigen. De 'on

gedwongen discussie' over feiten, normen 

en waarden die Barry en Hayward nood

zakelijk achten voor een goed milieubeleid, 
komt in een liberale democratie dan ook 

veel te weinig voor. 
Het liberalisme waarop onze parlementai

re democratie gebaseerd is, maakt boven
dien een scherp onderscheid tussen de 

sfeer van de politiek en de privé-sfeer, 
waaronder zowel werk als huishouden val

len. In principe moet de politiek zich niet 

met die privé-sfeer bemoeien, hooguit be

paalde randvoorwaarden bewaken. De 

meeste vervuiling van het milieu vindt in de 

privé-sfeer plaats, hetzij in het bedrijfsle

ven hetzij in het huishouden. Een liberale 

overheid zal daar alleen tegen op willen 

treden indien particuliere belangen met el
kaar botsen; ze weigert echter, burgers en 

bedrijven te verplichten tot een bepaalde, 
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milieuvriendelijke wijze van consumeren 
en produceren. Eco-feministen als Val 
Plumwood stellen daar tegenover: 'het 
persoonlijke is politiek', zowel in de om
gang tussen seksen als tussen mens en mi
lieu. Ze deinzen overigens meestal terug 
voor de radicale, zo niet totalitaire conse
quenties die opheffing van de scheiding tus
sen politiek en privé-sfeer met zich mee 
zou kunnen brengen. 
Een vierde (en origineler) punt van kritiek 
komt van de eerder genoemde ecocent
risten (Eckersley, maar ook Christoff, 
Young, Barns, Dryzek en Mills): dieren en 
planten hebben geen stemrecht in een par
lementair-democratisch systeem. Ons na
geslacht heeft dat trouwens evenmin: hun 
belang wordt dan ook even gemakkelijk ge
negeerd als dat van levende wezens zonder 
stem. Beide categorieën zijn dus afhanke
lijk van het altruïsme van de stemhebben
de burgers - en dat is niet sterk ontwik
keld in een liberale samenleving, waar ie
der individu vooral zijn of haar eigen belang 
najaagt. 

KARBONADE 
Kritiek dus op de bestaande democratie, 

maar voor zover de groene denkers het 
ergens over eens zijn, is dat de vaststelling 
dat een ecologisch verantwoorde samen
leving niet minder maar juist méér demo
cratie vereist. Over de richting en vorm 
van die democratisering verschillen de 
theoretici uiteraard van mening. 
Het meest radicaal is waarschijnlijk Alan 
Carter met zijn anarcho-socialistische uto
pie: een co-operatieve economie, 'zachte' 
kleinschalige technologie, geweldloze ver
dediging en directe democratie. Voorzich
tiger en vager zijn de denkbeelden van John 
Dryzek en Bronwyn Hayward over een 
'discursieve democratie', gericht op dis
cussie in plaats van verkiezingen en strate
gische onderhandelingen. Wouter Achter
berg, filosoof aan de Universiteit van Am
sterdam, lijkt een stuk realistischer met 
zijn pleidooi voor een 'associatieve demo
cratie'. Hij ontleent dit idee aan Paul Hirst. 
Vrijwillige organisaties (associations) moe
ten van de overheid regelende bevoegdhe
den krijgen, ook op milieu-gebied. Voor 
een deel gebeurt dat natuurlijk al: Natuur
monumenten beheert natuurgebieden, het 
Landbouwschap treft regelingen voor boe
ren, NWO verdeelt subsidies voor weten
schappelijk onderzoek. Vroeger noemden 
we dat corporatisme, nu heet het soms 
'horizontalisering'. In de praktijk werken 
deze organisaties vaak niet zo democra
tisch als Hirst en Achterberg zouden wen
sen. De overheid zou die interne demo
cratie volgens hen meer moeten bevorde
ren - een vrome wens? 

De overheid krijgt een nog belangrijker rol 
in de visie van Marius de Geus, politiek fi
losoof aan de Leidse universiteit en een 
vruchtbaar publicist. Hij pleit al enige tijd 
voor een 'telescopische staat'- niet te ver
warren met de 'glurende staat'. De Geus 
bedoelt dat de overheid zich in en uit moet 
laten schuiven als een telescoop, nu eens 
actief ingrijpen en dan weer afstand hou
den tot de samenleving. Naar mijn idee 
doet ze dat al lang, waarbij meestal druk 
van belangengroepen het in- dan wel uit
schuiven veroorzaakt. 
Nog iets concreter zijn Eckersley, Saward 
en Christoff met hun voorstellen om in de 
grondwet naast liberale en sociale ook 
ecologische grondrechten op te nemen. 
De antropocentrist Michael Saward denkt 
daarbij aan een recht op gezondheid en dus 
een schoon milieu voor mensen, de eco
centristen Eckersley en Christoff willen 
ook dieren en planten grondrechten gun
nen. Mike Mills oppert zaakwaarnemers 
aan te wijzen die de rechten van dieren en 
planten verdedigen, zoals dat ook gebeurt 
bij onmondige mensen (minderjarigen of 
zwakzinnigen). Burnheim gaat nog een stap 
verder: die zaakwaarnemers moeten door 
het lot aangewezen worden, uit een kring 
van deskundigen die zich daarvoor be
schikbaar stellen. Loting lijkt op het eerste 
gezicht strijdig met democratie, maar hoeft 
dat helemaal niet te zijn. Tenslotte wezen 
juist de uitvinders van de democratie 2500 
jaar geleden in Athene door middel van het 
lot de belangrijkste civiele bestuurders aan 
- alleen militaire leiders werden gekozen. 
Burnheim wil deze procedure- door hem 
'demarchie' gedoopt - trouwens ook op 
andere terreinen toepassen. Loting lijkt mij 
inderdaad een betere manier om zaak
waarnemers aan te wijzen dan verkiezing, 
omdat bij een verkiezing andere belangen 
gaan meespelen, namelijk de belangen van 
de kiezers. Dat is ook het bezwaar van de 
'open groene zetel' die De Groenen willen 
aanbieden aan vertegenwoordigers van 
kinderen, bedreigde volkeren en bomen, 
planten en dieren (punt I 0 van hun verkie
zingsprogram in 1994). Een sympathiek ge
baar acht ik zo'n 'open groene zetel' ove
rigens wel. Wat mij betreft zou een verte
genwoordiger van de genoemde onmondi
ge groepen zelfs een veto mogen uitspre
ken indien haar of zijn groep massaal afge
slacht dre!gt te worden, zoals nu met var
kens gebeurt. Zolang dat recht niet bestaat 
en mensen straffeloos een miljoen dieren 
mogen vermoorden, valt ook wel enig be
grip op te brengen voor de burgerlijke on
gehoorzaamheid of monkey-wrenching die 
groene activisten in Australië en Amerika 
al regelmatig in praktijk brengen, door bij-

de Helling -jaargang I 0 - nummer 3 - najaar I 99 7 

voorbeeld veetransporten onklaar te ma
ken of bomen met spijkers tegen omzagen 
te beschermen. Robert Young gaat me ech
ter iets te ver in zijn verdediging van deze 
niet geheel geweldloze acties, die soms op 
gespannen voet staan met een democra
tisch respect voor de wil van het volk. De 
meerderheid van het volk wil waarschijn
lijk wel een goedkope karbonade blijven 
eten. Maar ik blijf optimistisch hopen dat 
die meerderheid uiteindelijk in het geweer 
zal komen tegen de bic-industrie en alle 
absurde wreedheden die onze democra
tisch gekozen overheid daarvoor nodig 
acht. T 
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REPLIEK 

LUitgedaagd door Marinus Verhagen concretiseert 

Ewald Engelen zijn 

pleidooi voor een 

associatieve democratie. 

democratisering 
Een links antwoord op het neo-liberalisme. 

ll'wald Engelen 

In de klassieke retorica speelt welwillend
heid - benevo/entia- een cruciale rol; zij is 
het smeermiddel dat communicatie tot 
dialoog maakt, en zonder haar is iedere 
hoop op 'rapport' een ijdele. Aan deze re
torische welwillendheid ontbreekt het Ma
rinus Verhagen in zijn reactie op mijn essay 
(Helling nummer 2, 1997). Ik zou een on
volledige weergave hebben gegeven van 
het 'staat-markt' debat. Ik zou in mijn ana
lyse van de crisis van de verzorgingsstaat 
gemakzucht paren aan onvoldoende diep
gang. En ook zou ik zowel in vaagheden als 
in bekendheden grossieren als het aan
komt op alternatieven. 
Wat betreft het eerste punt verrast het me 
Verhagen in hetzelfde kamp aan te treffen 
en tegelijk met veel misbaar te horen be
weren dat het om een ander kampement 
gaat. Ook ten aanzien van het tweede punt 
is overduidelijk van malevolentia sprake. 
Wij beroepen ons gewoon op andere 
bronnen. Hij op economische, ik op be
stuurskundige en sociologische. Als aan
vulling was deze constatering op haar 
plaats geweest, niet als terechtwijzing. 
Maar om mij niet zelf te bezondigen aan 
kwaadwillendheid: slaat Verhagen dan ner
gens de spijker op de kop? Dat doet hij ze
ker, en wel als het gaat om het alternatief 
dat ik trachtte te presenteren. Inderdaad 
grossier ik daar in vaagheden. Ik zou mij 
daar natuurlijk gemakkelijk van af kunnen 
maken door te zeggen dat dat een collec
tief project is en dat het teveel gevraagd is 
van een auteur om bruikbare, gedetailleer
de voorstellen te formuleren voor de op
lossing van vraagstukken als werkloosheid, 
free rider-problemen, afwentelingsproble
men en vergrijzing. Ik zal dat niet doen. In 

plaats daarvan zal ik kort de weg schetsen 
die 'links' mijns inziens moet gaan, en dat is 
een andere dan Verhagen meent dat ik 
voorsta. Want het is niet het neo-corpo
ratisme van Cohen en Rogers dat bestu
dering verdient. Dat is inderdaad meer van 
het bekende, en we weten inmiddels dat de 
corporatistische vorm van belangenrepre
sentatie eerst en vooral een elitaire is en 
met democratie niet zoveel uitstaande 
heeft. Ik noemde dit neo-corporatisme dan 
ook de minimum-variant. 
Aantrekkelijker, maar ook vager want ra
dicaler en dus onbekender, is de maxi
mum-variant van Hirst. Dit is, met nadruk, 
geen variatie op het corporatisme-thema. 
Hier staat radicale democratisering voor
op. Niet, zoals in de directe democratie
golf van de jaren zeventig, door iedereen 
ten allen tijde overal inspraak in te geven
met al het tijdsbeslag van dien-, maar juist 
door een proliferatie van het aantal be
sluitvormingscentra. Scholen, belangen
groeperingen, one issue-bewegingen, 
sport- en recreatieclubs, vakbonden, cha
ritatieve instellingen, institutionele beleg
gers, partijen, ondernemingen, lokale, re
gionale en centrale overheidsorganen, op 
voorwaarde dat zij de mogelijkheid tot ac
tieve participatie van hun leden/bur
gers/deelnemers waarborgen, nemen zij 
belangrijke taken en bevoegdheden (inclu
sief belastingheffing) over van het staatsap
paraat. Daar waar rechten met voeten 
worden getreden, waar belangen structu
reel worden achtergesteld en waar in
spraak wordt gemonopoliseerd door de 
geschoolden, de machtigen, de rijken of 
stomweg door de best georganiseerden, 
daar zal een actief participatiebeleid zelf-
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organisatie van achtergestelden moeten 
stimuleren om ondemocratische scheef
groei tegen te gaan. 

AANDELENSPREIDING 
Dit roept de vraag op naar de verhouding 

tussen centrale overheid en het dichte, 
veelvormige en kleurrijke weefsel dat sa
menleving heet. Zoals uit het bovenstaan
de al enigszins valt op te maken, bepleit ik 
niet- pace Verhagen-een versterking van 
de associatieve democratie 'ten koste van 
de representatieve democratie'. De cen
trale overheid vervult belangrijke taken op 
het gebied van belastingheffing (interregio
nale redistributie, vaststellen van limieten 
en dergelijke), conflictbeslechting, het ga
randeren van constitutionele rechten plus 
handhaven van interne en externe veilig
heid. De parametrische of voorwaardelijke 
besluiten die het federale parlement neemt 

gaan alle burgers aan en behoeven dus de
mocratische legitimiteit. Ter verkrijging 
daarvan is representatie uit oogpunten van 
schaal, expertise en tijd onvermijdelijk. Se
lectie van capabele representanten en mo
bilisatie van kiezers zijn taken die toevallen 
aan politieke partijen. Dat alles is bekend 
en staat niet ter discussie. 
Wel bepleit ik veel ruimere bevoegdheden 
voor groepen burgers om de parametri
sche ruimte die een centrale overheid 
nieuwe stijl laat, naar eigen inzicht in te vul
len. De weg erheen verloopt tegelijk van 
boven naar beneden en omgekeerd. lede
re volgende fase in de devolutie van rech
ten en bevoegdheden naar kleinere groe
pen en lagere instanties moet correspon
deren met een toename in de organisatie
graad van de samenleving. Dit vereist niet 
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alleen een radicale maar geleidelijke in

greep in de organisatiestructuur van het 

ambtelijk apparaat, zowel devolutie van ta

ken van hogere naar lagere overheidsorga

nen als overdracht van overheidstaken aan 

quasi-publieke organisaties. Tevens is een 

radicale hervorming vereist van de econo

mische dimensie: van kapitaalverschaffing, 

eigendomsverhoudingen en corporate con
trol and gavernanee tot aan de dagelijkse 

werkomgeving. Een combinatie van ver

groting van zeggenschap van de 'eigenaars' 
over het investeringsbeleid van institutie-

nele beleggers; wettelijk geruggesteunde 
verruiming van investeringscriteria met so

ciale en ecologische; geoormerkte zetels 
voor werknemers, lokale belangen en mi

lieubelangen in de raad van commissaris
sen; het van overheidswege opzetten van 

investeringsbanken voor de creatie van 

kleinschalige economische experimen
teerzênes; het stimuleren van aandelen

spreidingsschema's, inclusief de bijbeho

rende inspraakmogelijkheid; uitbreiding 

van wettelijke medebeslissingsrechten van 

ondernemingsraden met vetorechten over 

strategische managementsbeslissingen; het 

opzetten van taakverrijkingsprogramma's 

naar Duits of Zweeds model; het opnemen 

van stress-preventie verplichtingen in Ar-

ba-wetgeving- het zijn dit soort voorstel
len waaraan dan moet worden gedacht. 

Een dergelijke cocktail van voorstellen is 

nimmer beproefd. Concrete voorbeelden 

van Hirsts associatieve democratie zijn dan 

ook niet te geven. Dat geldt niet voor de 

bestanddelen ervan. Codeterminatie is lan

ge tijd een belangrijke verklarende factor 
achter het Westduitse economische suc
ces geweest. Evenals de betrokkenheid en 

stabiliteit van het Duitse bank-gecentreer

de financieringssysteem. Inderdaad is dit 
succes tijdelijk gebleken. Dit laat evenwel 
onverlet dat beide instituties uiterst effec

tief zijn geweest in het tegengaan van col

lectieve handelingsproblemen. R&D, scho

ling, arbeidsrust en andere 'productiefac

toren' met het karakter van publieke goe

deren bevinden zich in deelstaten als Ba

den-Württemberg nog immer op een in

ternationaal hoog peil, evenals de Duitse 

arbeidsproductiviteit. Dat zijn lessen die 
ook voor Nederland relevant zijn. 

Dat geldt eveneens voor Amerikaanse er

varingen met aandelenspreidingsschema's. 
Hoewel in potentie een patent middel te
gen demotivatie en arbeidsverzuim en dus 

arbeidsproductiviteitsverhogend, blijkt het 
die effecten alleen af te werpen wanneer 

aandelenbezit gepaard gaat met substan

tiële medezeggenschapsmogelijkheden. 

Ook dat is een inzicht waarmee bij stimu

lering van dergelijke schema's van over

heidswege rekening gehouden moet wor

den. En dat gaat wel iets verder dan de 
tamme voorstellen van de commissie-Pe
ters, of de lopende discussie over het be

lasten van aandelenopties. 

GELEIDELIJK 
Wat betreft de oplossing van grote, pran

gende kwestie als werkloosheid, free ri
der-problemen, afwentelingsproblemen en 

vergrijzing- natuurlijk heeft een voorstan

der van associatieve democratisering daar 

wel het een en ander over te zeggen. Zou 

het niet zo kunnen zijn dat het huidige 

werkloosheidsprobleem ten minste deels 

het gevolg is van doodordinaire arbeids

productiviteitsstijging; we produceren nu 
eenmaal veel meer met veel minder, zoals 

blijkt uit het feit dat het aantal arbeidsuren 

anno 1997 op het niveau van 1960 ligt, on

danks gestegen welvaart, gestegen werk
loosheid en gegroeide populatie. Dit feit 
noopt tot herziening van het onderscheid 
tussen b-etaalde en onbetaalde arbeid. Een 

modern links werkgelegenheidsbeleid zou 

dan een beleid van radicale herverdeling 

van arbeid onder behoud van inkomen 

moeten zijn, in combinatie met een voort

varende 'vermarkting' van de zorgarbeid 

die momenteel om niet in huishoudelijk 

verband wordt verricht. 

de Helling- jaargang I 0- nummer 3- najaar /997 

Heel modieus rijgt Verhagen aan zijn ket
ting van zorgen de parel van de vergrijzing. 

Dit demografische angstvisioen dreigt ons 

omslagstelsel onbetaalbaar te maken en 

noopt ons tot privatisering en verfondsing. 

Waarom daarentegen niet gekozen voor 

een universeel publiek pensioenfonds met 

grotere zeggenschap van contribuanten 
over het investeringsbeleid teneinde on
dernemingen een sociaal en vooral werk

gelegenheidsstimulerend beleid af te dwin

gen/ Geen probater middel om onze ou
dedagsvoorziening betaalbaar te houden 
en ook in de toekomst zeker te stellen dan 

vergroting van het aantal contribuanten 

door herverdeling van arbeid. 

Tot slot wil ik kort ingaan op de oblique te

genwerping van Verhagen dat institutione

le vondsten zich niet zomaar laten transpo

neren. Zij zouden alleen floreren in hun na

tuurlijke habitat. Pad-afhankelijkheid is in

derdaad een fenomeen dat zich met terug
werkende kracht in institutionele geschie

denissen laat ontwaren. Maar dat impli

ceert nog niet dat zij biologische groeipro
cessen gelijken. Het vermeende mechanis
me erachter is dat politieke compromissen 

zich plooien rond een eindige lijst van in
stitutionele oplossingen die naadloos aan

sluiten op bijbehorende culturele praktij

ken. Compromissen inderdaad, maar ein

dig is die lijst van institutionele oplossingen 

allerminst en naadloos sluiten instituties 

nimmer aan op specifieke praktijken. Pu

blieke debatten gaan nu juist over welke 
oplossingen op de lijst mogen, en juist 
doordat instituties en praktijken nimmer 

parallel lopen zijn institutionele transfor

maties een feit. Praktijken laten zich niet 
transponeren, akkoord. Maar dat geldt niet 
voor institUiies. Wat evenwel niet wil zeg

gen dat institutionele imitatie ook overal 

dezelfde gedragseffecten zal hebben. De 
wereld is complexer dan dat. 

Het is om die reden - complexiteit - dat 

strategieën van geleidelijkheid de voorkeur 

verdienen boven institutionele breuken, en 

het is ook daarom dat reconstructie-voor

stellen moeten aangrijpen bij het bestaan

de. Verhagen noemt dat 'oude wijn in nieu
we zakken', mijns inziens is dat de enige 

verstandige manier van politieke innovatie. 

En omdat wij niet weten welke geschiede
nis wij maken, is het zaak daar zo veel mo

gelijk mensen bij te betrekken. Velen we
ten en kunnen nu eenmaal meer dan een. .. 

Ewold Engelen rs ArO brj de vakgroep 

Pmktrsche Wijsbegeerte van de racu/tcrt de1 

WrjsbegecJ1c van de Unrversrtert van 

Amsterdam 



Kwartaalblad over vredesvraagstukken 
• opiniërend, diepgravend, uitgesproken • 

Asielverzoek afgewezen: wat nu? 

Het Nederlands vreemdelingenbeleid ontwikkelt zich steeds 
meer in de richting van korte procedures, opvangen en 
terugsturen aan de grens en het omlaagbrengen van het 
aantol asielzoekers. In de nieuwe editie van Loopgraven 
geven verschillende 'insiders' hun mening over dit beleid. 
Wat zijn de consequenties van het veranderde vreemdelingen
beleid voor de asielzoeker? Wonneer is terugsturen 
verantwoord? Kon de vluchteling zelf een goede inschatting 
maken van de veiligheidsrisico's in zijn land? 
In Loopgraven passeren uiteenlopende meningen de revue. 

Het volgende nummer van Loopgraven komt uit op 
l december en heeft als thema 1 crisis in de noodhulp1

• 

Loopgraven is een magazine van hetinterkerkelijk Vredesberaad (IKV). 
in samenwerking mei de IKON. Voor een proefexemplaar of een 
abonnement ad. f 40,- per jaar kunt u conloci opnemen met het IKV, 
Postbus 85893, 2508 CN Den Hoog 
Tel.: 070-3507100, Fox: 070-3542611, E-mail: ikv@onlenno.nl 
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WB -berichten 
PUBLICATIES 
Groen ondernemen: werken 
aan milieu-innovatie in bedrij
ven 
Redactie: Paul Bmset en jan Kastje 

fl. 20,- (boek, 1997, 120 pag.) 

Nieuwe werkgelegenheid: een 
inventarisatie van positieve 

werkgelegenheidseffecten bij 
een effectief milieubeleid 

Gerrit de Wit 

Studie in opdracht van Groen
Links uitgevoerd door het Cen
trum voor energiebesparing en 
schone technologie 
fl. 10,- (boek, 1996, 32 pag.) 

Wie het milieu spaart, be
spaart: hoe groene modernise
ring en sociale politiek samen
gaan 

Jacques van Nederpelt, Wieger uan 

den Bos en Paul Bmset 

fl. 15,- (boek, 1996, 64 pag.) 

Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collectief 
stelsel van bovenminimale uit
keringen 
Redûctie: Henk Krijnen 

fl. 29,50 (boek, 1995,272 pag.) 

Landbouwen aan de toekomst 

Redactie: Prml Bûnet, Titia vtln 

/_eeuwen Cl/ Tirn \lerhoel 

fl. 22,50 (bock 1994, 128 pag.) 

De groene doorbraal~ 
Lums Reijnders, Ria Beclcers, l.eo 

jansen en Henk Tïeleman 

fl. 15,- (bock, 1994, 60 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal bui
tenlands beleid 
Redûctie: Gerrit Pas en Rodrigo 

Pi nto Scholtbach 

A. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

KERNGEGEVENS 
wetenschappelijke raad voor GroenLinks: Harry IJtlrt 

den Berg, Roelof'Blekn; Hrzrry Borghouts, Ria Brouwers, Marcelurm 

Dam, ]os Dekker, }rm Willem Duyvendrzk, Ham Feddema, Meindert 

Femzemû, Nico Kielstm, Ti ti a lJttn Leeuwen, Leo Molenaar, Johan Nie

zing, Frans Permings, Wouter Roest, ]olm Steegh, Brzrt lillil Steenbergen en 

Marinus Verhagen. 

bestuur: }eroen Srzris (voorzitter), Tineke urm der Schoor (secretaris), 
Hans Sc/Jmuen (penningmeester), Wi!!ibrord de Cmaj'(uirgevcr de 

Helling), }os uan der Lam (publiciteit) en Bs Veenis (namens her partij
bestuur) 

medewerkers: Paul Bmset- Ondersteuning bestuur wetenschap
pclijk bureau- Projectleider Ruimtelijke ordening en infrastructuur
coördinatie novemberdebatten-ondersteuning campagneream; jel!e 

van der Meer- Hoofd- en eindredactie de Helling, Gerrit Przs- On
dersteuning Werenschappelijke Raad voor GroenLinks- Coördinatie 
project 'Europees migratie /asielbeleid'- Projectleider 'Multiculturele 
samenleving' -ondersteuning campagneteam; Mûthilde Stre{jl:erk

Ondersteuning Economische Commissie- begeleiding doorrekening 
verkiezingsprogramma- coördinatie armoede-conferentie. 
projectmedewerkers: Chrit Ke.r.rels, jan Kastje en Roelam 

Noppe. 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3'ï0.3 RA Utrecht- 030 2.39 99 00 

EVEN VOORSTELLEN ... 
Sinds de zomer heeft het wetenschappelijk bureau er een nieuwe me
dewerker bij. Marbilde Streefkerk zal als beleidsmedewerker sociaal
economische vraagstukken de doorrekeningen van her nieuwe verkie
zingsprogramma door het CPB en RI V M begeleiden. Bovendien 
maakt zij plannen voor een ronde-ratèl-confercnrie in december over 
de individualisering van belastingen en sociale zekerheid. Maar nu is 
zij vooral druk met de armoede-conferentie van GroenLinks. 

ARMOEDE-CONFERENTIE 
Zaterdag 4 oktober houdt GroenLinks in de SteEmuskerk in Urrechr 

Overvecht een conferentie over het armoede-vraagstuk. Naast een ple
nair deel kent de middag een tiental workshops over arbeidsvoorzie
ning, additionele arbeid, vrijwilligerswerk, schulden, woonlasten, al
lochtonen & participatie, cliëntenrechten, gezondheid & armoede, 
werk & zorg en de structurele oorzaken van armoede. lnfclrmatie en 
opgave: 030-2399900. 

SYMPOSIUM MINDERHEDENBELEID 
Hoe moet het z;erder met het minderhedenbeleid? was de centrale vraag 
van her WB-symposium op 25 april. Ook voor iedereen die nier naar 
het symposium is geweest, is er een uitgebreid verslag over meer ba

nen, allochtoon ondernemerschap, de emancipatoire kracht van mm

keeën en zorg-op-maar. Het verslag is voor f 7,50 (inclusief portokos
ten) te bestellen: 030-2399900. 

Voorjaar 1998 zijn er 

landelijke verkiezingen. 

In januari stelt GroenLinks haar verkiezingsprogramma vast. 

Op weg naar dit nieuwe programma ging GroenLinks op 

zoek naar ideeën in de wereld van wetenschap en 

maatschappelijke bewegingen. Herman van Gunsteren, Jan 

Willem Duyvendak, Lucas Reijnders, Paul de Beer, Jacobus 

Delwaide en Caroline van Dullemen namen de handschoen 

op. Zij schreven zes essays over de overheid en de grenzen 

van het mogelijke, de burgervan GroenLinks, duurzame 

economie, herverdelen van welvaart, veiligheid op her 

Europese continent en globalisering. 

Paul Rosenmöller heeft her laatste woord en maakt, op basis 

van deze soms zeer kritische essays, voor GroenLinks de 

politieke balans op. 

Een toekomst in flanbouw is voor f 10,- (exclusief portokos

ten) te bestellen bij her Werenschappelijk Bureau GroenLinks: 

030-2399900. 
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Krisis 6 7 en 68 zijn te bestellen bij 

Uitgeverij Boom, Postbus 400, 7940 AK Meppel, tel. 0522-257012 
Abonnement f 85,- / f 65,-(studenten, aio's) 

Losse nummers f 22,50 
U kunt ook een gratis proefnummer aanvragen (porto- en administratiekosten: f 10,-). 
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Natles hebben een selectlef geheugen. In de offlclêle geschiedenis van een 
staat wordt een select aantal gebeurtenissen en personen bedacht met een 

herdenklngsteken. Het zijn die gebeurtenissen en personen die voor de 
vorming van de natie van specifieke betekenis worden geacht. De Helling zal 

op deze plaats aandacht besteden aan deze sporen van het verleden. 
De eerste bijdrage gaat over Nederlands eigen revolutie. 

P rinses W ilhelmina, de echtgenote van 

stadhouder W illem V, was onderweg 
naar Den Haag toen ze in de buurt van Haas
trecht bij het riviertje de Vlist door een groep
je gewapende burgers uit Gouda werd aange
houden. Onder militaire begeleiding werd de 
prinses naar een huis bij de nabijgelegen Goe
janverwellesluis gebracht. De aanhouding ver
liep rustig. Het meest schokkende was een ge
trokken sabel. Geheel tegen de etiquette van 
het Hof schoven de overvallers aan tafel bij de 

prinses om zonder penmissie te gaan drinken 
en roken. Na twee dagen werd Wilhelmina 

vrijgelaten en zeer ontstemd over het haar 
aangedane onrecht keerde de prinses terug 
naar Nijmegen. 
Dat was 28 juni 1787. Een kleine plaquette aan 
de boerdenj waar Wilhelmina na haar aanhou
ding was ondergebracht herinnert aan deze 
opmerkelijke gebeurtenis. Een eindje verder 
staat een boom die door Koningin Beatrix in 
1992 werd geplant als een late genoegdoening 
voor de ongemakken die haar bet-overgroot
moeder daar heeft gehad. Het zijn bescheiden 
gedenktekens. In een land dat zo nauw ver
bonden is met het wel en wee van de Oranjes 
kan van een feestelijk monument ter herden

l<.ing van de aanhouding van de vrouw van de 
stadhouder natuurlijk geen sprake zijn. 
De aanhouding 3 I 0 jaar geleden was een 
keerpunt in de sluimerende burgeroorlog die 
de Republiek enige wen in haar greep hield. 
Het ernde van de achttiende eeuw was een 
revolutionaire periode in heel Europa en in 
Amerika. In de Republiek was onder de verza
melnaam patriotten een ondoorzichtige coali
t ie ontstaan van aristocratische regenten en 
democr·atische gezinde burgers. Zij streefden 
naar een verruiming van de invloed van de 
bur·gerij . Uitvoerig werd gedebatteerd over de 
juiste staatkundige or·dening. Groepen burgers 
organiseerden zrch rn gewapende vrijkorpsen. 

vooral in de grote steden in het westen van de 
Republiek. Zij sloten zich aaneen in 1785. De 
macht van de stadhouder werd aanzienlijk in
geperkt. Dat was voor Willem V aanleiding om 
Den H aag te ontvluchten naar Nijmegen. 
De democratische beweging bereikte een 
hoogtepunt in de stad Utrecht waar in 1786 
een democratisch bewind gevestigd werd, snel 
gevolgd door een aantal andere steden. T us
sen Utrecht en Amersfoort vond een kleine 
veldslag plaats tussen de legertjes van de oran

gisten en de patriotten. 
In 1787 keerden de kansen voor de stadhou
der. Uit vrees voor het r·adicalisme van de bur

gerlijke groeperingen krabbelden sommige 
aristocratische patriotten terug en wensten de 
terugkeer van Willem V. Met behulp van de 
plaatselijke oranjesociëteiten en de steun van 
Engeland zou de politieke macht heroverd 
moeten worden. De terugkeer van de stad
houder naar Den Haag zou het sein moeten 
zijn van deze coupe d'etat. Willem V weigerde. 
Prinses Wilhelmina was minder angstig en ver
trok naar Den Haag. De aanhouding bij Goe
janverwelleslurs verhrnder·de de staatsgreep. 

Het zou een pyrrusoverwinning zijn. De broer 
van Wilhelmina, de Pruisische koning Frederik 
Wilhelm 11 , zag in de aanhouding van zijn zus 
het motief om met 26.000 soldaten genoeg
doening te eisen en het gezag van de stadhou
der te herstellen. Op I 3 oktober 1787 capitu

leerde als laatste stad Amsterdam. Daanmee 
kwam een voorlopig einde aan het democra
tisch expenment van de patriotten. Tussen de 
20.000 en 40.000 patriotten grngen in Frankr·ijk 

en de zurdelijke Nederlanden in ballingschap. 
Met de Franse legers zouden ze in 1794 terug· 
keren en de Bataafse Republiek helpen vestr

gen. 
Door de stadhouder werd de overwinning 
met de nodrge voor-zichtigheid gevierd. Naast 
restauratie van het AnCien Regime kwam er 
ook vemieuwing. Een adviseur van Wilhelmrna 
suggereerde dat het wellicht nuttig zou zijn om 
de burgerij wat meer invloed te geven in het 
bestuur van hun steden. 'Als het maar· geen 
democratie is'. antwoordde Wilhelmrna. 

Ivo Kuljpers, foto: Xander Remkes 
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4-22 Keerpunt '72 
Precies een kwart eeuw geleden 

bundelden PvdA, D'66 en PPR hun 

krachten in een progressief akkoord. Een 

half jaar later trad Den Uyl aan. De 

samenleving eiste veranderingen en 

Keerpunt stroomde over van ambitie. 

Democratisering, gelijkheid, milieu, 

welzijn en kunst: wat is er van terecht 

gekomen? En wat vertelt dat over de 

progressieve agenda van nu? 

COLOFON 

PvdA 0'66 PPR 

STEM 
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Groenlinks kiest in haar concept 

verkiezingsprogramma voor de burger, 

tussen overheid en markt. Vijf 

commentaren op een heroriëntatie. 
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28 lmmiara•ie 
Nederland is immigratieland tegen 

wil en dank. De politieke 

tegenstellingen over dit onderwerp 

lijken groter dan ze feitelijk zijn. Het 

debat zou moeten gaan over die ene 

centrale vraag: hoeveel migranten 

laten we toe? 

24 Euro
pa•rio••isme 
De ambitie Europa tot een 

economische en politieke eenheid 

te smeden maakt het creëren van 

een Europese identiteit 

noodzakelijk. Maar het Euro

nationalisme wat gestimuleerd 

wordt leidt tot uitsluiting en 

frustreert de integratie. 
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25 jaar later 
1972- 1997: Van de straat, naar de staat, naar het individu. 

door Jelle van der Meer 

'Daarom is nu het moment gekomen de 
bakens van de macht te verzetten: Keer
punt 1972.' Precies een kwart eeuw ge
leden smeedden PvdA, D'66 en PPR hun 
programma's aaneen en gingen gezamenlijk 
de verkiezingen van november 1972 in. Na 
de verkiezingen werd Keerpunt de basis 
voor het regeringsprogramma van het 
kabinet Den Uyl, dat in mei 1973 aantrad. 
Keerpunt was bijzonder omdat de drie 
partijen vooraf aan de verkiezingen duide
lijk maakten dat ze alleen gezamenlijk wil
den regeren. De basis voor die samenwer
king was een jaar eerder gelegd toen PvdA, 
D'66 en PPR een heus schaduwkabinet 
presenteerden tegenover de regering
Biesheuvel van de confessionelen, VVD en 
DS'70. Dat schaduwkabinet was en is een 
unicum in de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis. Wellicht hielp het, want het 
kabinet Biesheuvel viel al na ruim een jaar. 
Keerpunt is natuurlijk vooral bijzonder 
door haar inhoud. De 'spreiding van macht, 
kennis en inkomen' van de PvdA, de staats
rechtelijke hervormingen van D'66 en de 
basisdemocratie en mondiale solidariteit 
van de PPR, kwamen in één ambitieus pro
gramma bij elkaar. Iemand heeft ooit bere
kend dat Keerpunt ongeveer 800 beleids
voornemens bevat. Het was de zekerheid 
van invloed op de nieuwe tijd: 'Een Keer-

punt op weg naar een nieuw beleid een 
nieuw bestel en een nieuwe demokratie'. 

BREEKPUNT 
Democratisering, gelijkheid, welzijn en mi

lieu waren de kernbegrippen van de Keer
punt-periode. Meer daarover in de artike
len die hierna volgen. Veel moest en kon 
anders, de alles beheersende onderstroom 
was het geloof dat radicale veranderingen 
mogelijk waren. 
Het gevoel van maakbaarheid ontstond in 
de jaren zestig en begin zeventig; iets pre
ciezer: er ontstond een idee bij burgers dat 
zij de samenleving konden maken. Het le
ven raakte enorm gepolitiseerd: het socia
le, het economische, het culturele, alles 
stond ter discussie. 'Ook het persoonlijke 
is politiek', is een slogan uit die jaren. Het 
was een tijd waarin bewegingen, georgani
seerd en ongeorganiseerd, veranderingen 
vroegen, opeisten en afdwongen. De over
heid stond erbij en keek er naar, ze kon 
slechts volgen. De burger had het initiatief 
-sociale vernieuwing avant-la-lettre. 
Keerpunt '72 was een neerslag van die 
maatschappelijke Sturm und Drang, consta
teert Ivo Hartman elders in dit nummer. 
Het was een opsomming van de verande
ringswensen, en daarmee een poging van 
de progressieve politiek het initiatief te 
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veroveren. Met het kabinet-Den Uyl kwam 
een veranderingsgezinde generatie politici 
aan de macht die de samenleving van bo
venaf zou verbeteren. En 'de bewegingen' 
wilden ook dat de politiek de klus zou kla
ren, de gewenste veranderingen moesten 
hun beslag krijgen in wetten, regels en 
nieuwe instituties. De politisering ging 
over in Haagse politiek bedrijven: niet de 
straat maar de staat moest 'maken'. 
Uit Keerpunt sprak een groot vertrouwen 
in de sturingsmogelijkheden van de over
heid. Dat moest bijna wel tegen vallen. De 
democratisering - die door het kabinet 
Den Uyl in de eerste plaats ingevuld werd 
met meer bestuurlijke grip van de burger 
- stuitte op institutionele en bureaucrati
sche blokkades. De gevestigde orde had 
niet gevraagd om veranderingen en zou 
niet zomaar de macht prijsgeven. Boven
dien botste de ambities van Keerpunt op 
interne paradoxen. De maakbaarheids- en 
veranderingsdrang van het kabinet Den 
Uyl vroeg om planning en sturing en dat 
ging wringen met het uitgangspunt van de
mocratisering. 'In de loop van de jaren ze
ventig wordt het idee om het specifiek 
welzijn democratisch te plannen een con
tradictio in terminis. Welzijn, en met name 
welzijnsplanning, liep vast op de eerste 
centrale term van Keerpunt: democratise-
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ring', schrijft Jan Willem Duyvendak in zijn 
artikel over welzijn & Keerpunt in dit num

mer. En op dezelfde manier was democra

tisering - dat door de opstandige burgers 

van de jaren zestig niet alleen opgevat werd 

als formele zeggenschap maar vooral ook 

als zelfbeschikking - in strijd met het am

bitieuze gelijkheidsstreven van het kabinet 
Den Uyl: mensen wilden meer gelijkheid 
maar niet van bovenaf opgelegd. 'Het doel 
van gelijkheid was niet allemaal gelijk wor

den, maar juist: allemaal onszelf kunnen 
zijn', stelt Evelien Tonkens vast in haar ar
tikel over gelijkheid. 

Keerpunt was achteraf gezien een breek

punt. De anarchie van de jaren zestig werd 

gewone politiek. De drang tot verandering, 

het geloof in maakbaarheid, werd in han

den gelegd van de overheid. Vanaf dat mo

ment, tot aan vandaag toe, wordt maak

baarheid exclusief geassocieerd met maak
baarheid door de overheid. Den Uyl zelf 

temperde daarover al ten tijde van zijn ei
gen kabinet de verwachtingen met zijn ver

zuchting over de 'smalle marges van de po
litiek'. 

De 'beweging' en de burgers zijn hun eigen 

gang gegaan. In hun eentje gingen ze op 
zoek naar zelfbeschikking, en veroverden 

de ruimte om 'allemaal onszelf te zijn'. 

Eerst heette dat het 'ik-tijdperk', vervol

gens minder normatief: individualisering. 

De achtereenvolgende centrum-rechtse 

kabinetten sloten zich daarbij met graagte 
aan. 

KRENT 
Twee jaar geleden stak een groep progres

sieve jongelingen, van binnen en buiten 
politieke partijen, de koppen bij elkaar on
der de naam Branie. Een half jaar lang kwa

men ze wekelijks bij elkaar, in de geest van 

Keerpunt. Doel was het formuleren van 

een nieuwe progressieve agenda. Femke 

Halsema en Menno Hurenkamp waren 

twee van die jongelingen en ze blikken el

ders in dit nummer terug: 'Het moest an

ders, daarvan was iedereen overtuigd'. 

Branie mislukte en een van de breekpunten 

was het verschil van mening over wie moet 

maken: een botsing tussen de 'etatisten' en 
de 'individuelen'. Voor de eersten 'was her
nieuwd vertrouwen in de staat en terug

keer naar het maakbaarheidsgeloof een 

voorwaarde. Lijnrecht hier tegenover ston
den degenen die verregaande decentralisa

tie en grotere individuele vrijheid bepleit

ten. Bij deze deelnemers bestond verzet te

gen het opnieuw beklemtonen van het 

maakbaarheidsideaal. De wervende kracht 

van de progressieve politiek zochten zij 

vooral in radicale democratisering.' Het is 

dezelfde tegenstelling als waarop het kabi

net-Den Uyl stuk liep. 

De prestotie van het schaduwkabinet van PvdA. D'66 en PPR, in 197 I. foto col/. 1/SG 

Branie verzandde uiteindelijk vooral door 
het ontbreken van een gemeenschappelijk 

gevoel van urgentie. Zoals een Branie-jon
geling opmerkt: 'Niemand had het gevoel 
dat als wij niet met een pamflet zouden ko
men, de wereld zou vergaan.' Dat nu is het 

grote verschil met 25 jaar terug, rond 

Keerpunt was die gezamenlijk gevoelde ur

gentie er wel. De progressieve agendapun

ten zijn onveranderd democratie, gelijk

heid, welzijn en milieu, maar terwijl toen 

gezocht werd naar collectieve oplossingen 
willen mensen nu individuele oplossingen. 
Daarmee hebben we een ander verschil 
met 25 jaar geleden: er is meer ruimte 

voor eigen oplossingen. Cultureel en eco

nomisch is de vrijheid toegenomen, eman
cipatie en onderwijs hebben mensen mon
diger gemaakt- dankzij of ondanks Keer
punt. Er is meer keuze en grotere variëteit, 

ook in oplossingen. Daarmee is het politiek 

mogelijk problemen te individualiseren. 

Rechts en grote delen van links zetten daar 

vol op in en zijn bezig met het privatiseren 

van de politiek. Van het 'persoonlijke is po

litiek' naar 'politiek is persoonlijk'. Na de 

politisering van de jaren zestig, volgt nu de 
depolitisering, waardoor machtsconflicten 

en belangentegenstellingen onder tafel ver

dwijnen. Kwesties als de marginalisatie van 
zwakke groepen (de 'truly disadvantaged') 
en een collectief probleem als het milieu
vraagstuk, worden genegeerd of gebagatel

liseerd. Politiek bedrijven wordt een vrij
blijvende individuele bezigheid waarbij de 

burger zapt van debat naar opiniepagina, 

één keer per vier jaar zijn collectieve plicht 

volbrengt maar voor de rest zijn eigen op

lossingen bedenkt. 

Een nieuwe progressieve agenda zou een 

brug moeten slaan tussen collectieve pro

blemen en individuele oplossingen. Het 

gaat bij maakbaarheid niet om of overheid 

of individu. Waar individuen hun eigen op
lossingen kunnen bedenken moet ze de 

ruimte krijgen, maar dat vereist bijna altijd 
ook een collectieve regeling die belangen
tegenstelling onderkent, en die in ieder ge

val een bodem of vangnet voor zwakke 

groepen omvat. Privatiseren, een afweging 

van democratie en efficiency, is heel vaak 

niet een verstandige oplossing, veel beter 

kan gekozen worden voor decentraliseren. 

Waar privatisering wel gewenst is vereist 

het nieuwe vormen van democratie, in de 
vorm van het creëren van tegenmachten, 

denk aan zeggenschap van patiënten in de 

gezondheidszorg, gepensioneerden in pen
sioenfondsen, huurders in woningbouw
verenigingen. 
Tevens moet zo'n progressieve agenda be

nadrukken dat er collectieve problemen 

zijn die wel degelijk collectieve oplossingen 
vragen. Dat gaat als vanouds om verde

lingsvraagstukken: verdeling van de wel

vaart, de verdeling van zorg en onderwijs, 

de verdeling van de ruimte. Die verdeling, 

dat is politiek en dat kan je niet privatise

ren. Progressieve politiek moet tegenover 
de individualisering, de solidariteit zetten

cohesie in jargon van deze tijd. We zijn ten
slotte een samenleving. En misschien kan 
er toch nog een krent uit Keerpunt gevist 

worden: 'Dat is een nieuwe wijze van sa

menleven, die niet langer beheerst mag 
worden door allerlei dwangbegrippen van 

het traditionele "vooruitgangs"-denken, 

zoals de opgezweepte maatschappelijke 

wedijver, de jacht op kwantitatieve presta

ties en een alles beheersende materiële ar

beids- en bezitsmoraal.' 

je/Ie van der Meer is redacteur van 

de He/11ng 
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Democratisering: 

De politiek, het bedrijf en zelfs de 

menselijke verhoudingen moesten 

volgens keerpunt democratiseren. Te 

overmoedig en te ongeduldig, maar wel 

met een grote maatschappelijke drang. 

Onvergelijkbaar met het huidige 

politieke geflirt met 'de burger' en 

'interactieve beleidsvorming'. 

de Helling- jaargang I 0- nummer 4 - winter 1997 

Democratisering was de kern van Keer
punt. Het uitkomen van Keerpunt was op 
zichzelf al een bijdrage aan democratise
ring. Ter discussie stond de zwakste stee 
van het Nederlandse politieke stelsel: het 
ontbreken van een duidelijke relatie tussen 
de verkiezingsuitslag en de coalitievor
ming. Met de samenwerking van PvdA, 
D'66 en PPR in Keerpunt kregen de kiezers 
in november 1972 voor ze naar de stem
bus gingen helderheid. Zolang staatsrech
telijke hervormingen zoals D'66 die wilde 
- directe verkiezing van de uitvoerende 
macht- niet waren doorgevoerd, was een 
stembusakkoord een manier om het ver
band tussen verkiezingsuitslag en rege
ringsvorming te versterken. De hang naar 
politieke duidelijkheid in die tijd bij D'66 en 



PvdA o·66 p - PA 

Je~~ 

I 
I 

STEM 
f'Ro'GRESS1e:.F ! iJ 

ONGEDULD EN 
OVERMOED 
de PvdA, bevestigt nog eens de ironie van 
de huidige paarse coalitie met D66 in een 
centrum-positie. Tenzij het kabinetsbeleid 
expliciet inzet van de verkiezingen wordt 
gemaakt (zoals door Lubbers in 1986) wis
ten vèèr 1994 alleen CDA-stemmers niet 
welke coalitie ze kozen; nu weet geen en
kele van de kiezers op de vier grote partij
en het meer. 

HET POLITIEK BESTEL 
Keerpunt bevatte een vracht aan voorstel

len over democratisering van 'Het politiek 
bestel', van 'Het bedrijfsleven' en van 'De 
menselijke verhoudingen'. 
Om te beginnen met het eerste. Keerpunt 
kondigde een grondwetswijziging aan met 
als opvallendste punten een rechtstreeks 
gekozen kabinetsformateur, invoering van 
een gematigd districtenstelsel en af
schaffing van de Eerste Kamer. Het kabinet 
Den Uyl stuurde inderdaad een Grond
wetherzieningsnota naar de Tweede Ka
mer met een aantal (afgezwakte) hervor
mingsvoorstellen, die vervolgens door een 
forse kamermeerderheid werden afgewe
zen. Sindsdien hebben diverse commissies 
(Biesheuvel, Deetman) zich nog over ver
nieuwingen van het staatsbestel gebogen 
maar voorzover ze al met verdergaande 
voorstellen kwamen (zoals Biesheuvel 
over correctieve referenda), konden die 
op weinig parlementaire steun rekenen. In 
de formatie-onderhandelingen van 1994 
kwamen institutionele hervormingen van 
het staatsbestel, als concessies aan D66, 
opnieuw aan de orde. Meer dan twee ble
ke compromissen, over het correctieve 
referendum en over hervorming van het 
kiesstelsel, zijn daar niet van overgebleven. 
Of het mislukken van Keerpunt op dit ge
bied een ernstige slag is voor het politiek 
bestel valt te bezien. Voorstanders van de 
gekozen formateur (of minister-presi-

dent), van een districtenstelsel (in welke 
vorm dan ook) of van de afschaffing van de 
Eerste Kamer, hebben nooit goed duidelijk 
kunnen maken welke problemen er mee 
werden opgelost, zonder nieuwe, minstens 
zo ernstige problemen er door op te roe
pen. (Zie nog eens het recente overzichts
artikel lnstitutional Reform in Dutch Politics 
van de Leidse politicoloog Rudy B. Ande
weg in Acta Politica, herfst 1997.) Boven
dien wijst kiezersonderzoek keer op keer 
uit dat het electoraat volkomen onver
schillig staat tegenover staatsrechtelijke 
vernieuwing; niemand heeft het idee dat 
het er in Groot-Brittannië (districtenstel
sel), de Verenigde Staten (gekozen presi
dent), Frankrijk (beide) of Duitsland (dub
bel kiesstelsel) nu zo veel democratischer 
aan toegaat dan hier. Geen keerpunt dus 
op dit gebied en dat lijkt geen ramp. 
Maar de Keerpunt-paragraaf over het po
litiek bestel bevatte ook voornemens over 
gewestvorming en over de gekozen burge
meester en commissaris (van de Koningin) 
en de geschiedenis van de vernieuwing van 
regionaal bestuur stemt wèl dieptreurig. 
Dat is de vergeefse gang van 44 gewesten, 
naar veel minder gewesten, van gewesten 
als vierde bestuurslaag naar 'provincies 
nieuwe stijl' of 'doe-provincies' en via op
geheven agglomeraties naar geaborteerde 
stadsprovincies, met vergezichten naar 
vier of vijf grote, op de Europese Unie ge
oriënteerde, regio's. Het kabinet Den Uyl 
heeft, evenmin als zijn opvolgers, het re
gionale bestuur kunnen vernieuwen. We 
zitten nog steeds met een democratisch 
nauwelijks controleerbare kluwen van ge
meenschappelijke regelingen en functione
le regio's. En ook burgemeesters en Com
missarissen van de Koningin komen nog 
geregeld via even ondoorgrondelijk als 
vernederend partij-politiek kwartetten op 
hun zetels. Dat er van de Keerpuntplannen 
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op dit gebied ook niets terecht is gekomen, 
is wel degelijk jammer. 

DE ECONOMIE 
In januari 1976 viel het kabinet Den Uyl net 

niet over het Ontwerp van Wet op de On
dernemingsraden. Het ging om bevoegd
heden en de mate van zelfstandigheid van 
de raden. Uiteindelijk kwam een compro
mis tot stand en pas in 1979 werd een nieu
we Wet op de Ondernemingsraden aange
nomen. Van de meeste andere voorne
mens tot democratisering van het econo
misch leven zoals Keerpunt dat wilde, 
kwam weinig of niets terecht: weinig van 
de anti-kartelwetgeving; niets van het 
voornemen om het parlement bij banken 
en grote onderneming een commissaris te 
laten benoemen die 'moet toezien op de 
behartiging van het gemeenschapsbelang'; 
niets van het idee dat werknemers 'even
veel invloed op de samenstelling van de 
raad van kommissarissen krijgen als ande
re belanghebbenden gezamenlijk'. Ook van 
de voorgenomen experimenten met werk
nemers-zelfbeheer, 'te beginnen in bedrij
ven waarin de overheid zelf deelneemt', is 
weinig meer vernomen. 
Sinds de omslag van het ideologisch tij in 
de jaren tachtig lijken weinig onderdelen 
van het progressief regeerakkoord zo ge
dateerd als dit onderwerp. Maar dat ligt 
waarschijnlijk minder aan die omslag -
'meer markt betekent automatisch meer 
vrijheid en democratie' -dan aan de tech
nologische en economische ontwikkelin
gen van de afgelopen decennia. Een bepaald 
soort 'democratisering op de werkvloer' 
hoefde in veel bedrijfstakken niet meer 
door 'de factor arbeid' te worden afge
dwongen, integendeel. Het werd werkne
mers opgelegd door de bedrijfsleiding met 
de invoering van nieuwe technologieën en 
van de laatste bedrijfs-organisatorische in-
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zichten. Ook deden verschuivingen in de 
verhoudingen op de arbeidsmarkt hun de
mocratiseren werk: flexwerkers kunnen 
stemmen met hun voeten, weinig bindt ze 
meer aan één bedrijf. En de laag- en on
geschoolden hebben op de arbeidsmarkt 
andere behoeften dan 'meepraten en 
meebeslissen in hun eigen werksituatie'. 
Medezeggenschap in de onderneming is 
geen issue meer en in veel bedrijven kost 
het de grootste moeite de OR-zetels ge
vuld te krijgen. 

MENSELIJKE VERHOUDINGEN 
Misschien was het meest vernieuwende van 

Keerpunt wel dat onder het kopje 'De 
menselijke verhoudingen' ook de man
vrouw verhouding tot onderdeel van de
mocratisering werd gemaakt. Het ak
koord beloofde meer part-time werk, be
vordering van de kinderopvang, individu
alisering van de inkomstenbelasting en 
meer mogelijkheden voor her- en bij
scholing. 
De Open School en de Moedermavo zijn 
van de grond gekomen, maar van de ove
rige Keerpunt-voornemens op emancipa
tie-gebied heeft het kabinet Den Uyl wei
nig gerealiseerd. Wat er op dit punt ge
beurde kwam vooral voort uit internatio
nale aandrang (het Internationale Jaar van 
de Vrouw ( 1975) en Europese regelge
ving). 
Keerpunt proclameerde terecht in het de
mocratiseringshoofdstuk ('Baas in eigen 
buik' immers) het opheffen van de straf
baarstelling van zwangerschapsonderbre
king. Voor abortus moeten 'dezelfde re
gels en waarborgen gelden als voor iede
re andere medische ingreep'. Voor weinig 
kwesties geldt dat de politieke praktijk zo 
manifest heeft gebotst met Keerpunt
voornemens als bij de abortus-zaak. Zoals 
bekend heeft dit strijdpunt de hele kabi
netsperiode voor enorme politieke en so
ciale spanningen gezorgd. Pas met het 
compromisvoorstel Ginjaar/De Ruiter 
werd in 1981 de kwestie gepacificeerd. 

LEERPUNT '71 
Natuurlijk heeft het iets makkelijks om een 

kwart eeuw na dato prijs te schieten op 
dat programma, maar het moet gezegd: 
Keerpunt nodigt daartoe uit. Met zijn am
bities, zijn volledigheidsdrang en vooral 
zijn arrogant stellende stijl heeft geen pro
gramma ooit meer grond gegeven aan 
populistische clichés over politici die vóór 
de verkiezingen altijd veel meer beloven 
dan ze waar kunnen maken, dan dit re
geerakkoord. 
Keerpunt is niet het begin geweest van 
een nieuw politiek tijdperk, maar het mar
keerde eerder het einde van een periode. 

NATIONAlf 
DEMONSTRATI 

Het was de parlementair-politieke neer
slag van 'de jaren zestig', de mythische, 
veel besproken tijd waarin in Nederland 
de welvaart doorbrak, secularisatie en 
ontzuiling inzette, de generaties botsten, 
het academisch onderwijs extern demo
cratiseerde en explodeerde, oude sociale 
bewegingen een tweede leven begonnen 
en nieuwe issues en bewegingen ontston
den. In die democratisch-activistische 
kringen was een geest van ongeduld en 
overmoed ·vaardig, een voluntarisme dat 
vaak het zicht op de weerbarstige buiten
wereld, op harde economische en politie
ke grenzen verduisterde. 
De PvdA heeft hieruit lering proberen te 
trekken. Begin 1978, kort na het aantre
den van het kabinet Van Agt-Wiegel, ziet 
de Wiardi Beekman Stichting terug met de 

bundel De kleine stappen van het kabinet 
Den Uyl. De PvdA-bewindslieden uit dat 
kabinet krijgen in interviews de kans hun 
beleid te verdedigen en uit te leggen wat 
ze van de voornemens uit Keerpunt heb
ben waargemaakt. Wouter Gortzak inter
viewt Den Uyl, en vraagt hem wat het 
grootste succes van zijn kabinet is ge
weest. Zonder een moment van aarzeling 
noemt Den Uyl de manier waarop het ka
binet de onafhankelijkheid van Suriname 
heeft begeleid. Dat antwoord relativeert 
het belang van Keerpunt, want Gortzak 
constateert dat dit 'grootste succes', de 
relatief soepele opvang van honderddui
zend Surinamers in Nederland en het uit
blijven van etnische spanningen in Surina
me, weinig met Keerpunt heeft te maken. 
Ed van Thijn toont zich in diezelfde bun-
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del vooral 'verbluft hoeveel kritiek er ach
teraf bij bewindslieden blijkt te bestaan op 
het programma waarmee men op pad is 
gestuurd'. Hij trekt dan ook de les dat zo'n 
pretentieus en gedetailleerd programma 
wel moest falen om een reeks van rede
nen. De ambities van Keerpunt smoorden 
in de onvoorziene politieke problemen, in 
een snel verslechterende internationale 
economische conjunctuur, in een aan de 
rem hangende KVP, in interne verdeeld
heid in het kabinet en in nog grotere ver
deeldheid van de partij-achterbannen. 
Toch blijft het opmerkelijk dat in die post
materialistische periode juist van die de
mocratische en postmaterialistische 
waarden van Keerpunt zo weinig gereali
seerd is. 
Soms lijkt het alsof sinds 1990 het demo
cratiseringsstreven van de jaren zestig op
leeft, maar dat is schijn. Achter Keerpunt 
stonden democratiseringsbewegingen die 
soms al een jaar of tien politieke strijd om 
democratisering hadden gevoerd. In onze 
tijd ontbreekt die maatschappelijk brede 
democratiseringsdrang. Keerpunt is 
doortrokken van het besef dat er diepzit
tende maatschappelijke tegenstellingen 
bestaan en het depolitiserende, verhullen
de concept van 'de burger' (waar het 
Groenlinks-programma 1998-2002 van 
vergeven is) komen we in Keerpunt niet 
tegen. Een enkele maal, waar dat relevant 
is, wordt over 'burgers' gesproken en dat 
meervoud is politiek essentieel. 
Hoeveel quasi-democratische hoera-be
grippen en neologismen nu ook opgang 
doen: bestuurlijke vernieuwing, politieke 
vernieuwing, de co-productie van beleid, 
convenanten, buurtzelfbeheer, interactie
ve beleidsvorming, en hoeveel participa
tieprojecten, nut-en noodzaakdiscussies 
en toekomstgerichte meedenktrajecten 
ook door gemeenten en overheidsdien
sten worden georganiseerd, het blijven 
producten van angstige politieke en be
stuurlijke elites. Ze komen niet voort uit 
democratiseringseisen van sociale bewe
gingen, maar uit behoeften van bestuur
ders om besluitvormingsprocessen te ver
korten, juridische complicaties te vermij
den en controversiële besluiten te legiti
meren. Dat is niet per se verkeerd, maar 
het is iets anders dan democratisering. 

Ivo Hmtrnan rs reelacteur VCJIJ cie Hellrn.~ 

Bij ons thuis waren ze er behoorlijk 

opgewonden van toen Joop den Uyl 

samen met die aantrekkelijke jongeman 

van de Democraten '66 en die lolbroek 

van de PPR een progressief 

schaduwkabinet presenteerde. Vooral 

mijn moeder- die erg 

vooruitgangsgelovig was- meende zeker 

te weten dat Nederland na 29 november 

1972 eindelijk verlost zou worden van 

alle burgertruttigheid waaraan zij zo'n 

godsgruwelijke hekel had. En dat het 

leven van alle mensen veel leuker, 

welvarender en vrijer zou worden als 

Keerpunt '72 het straks voor het zeggen 

zou krijgen. Mijn vader- die vooral onze 

directe belangen op het oog had

rekende in ieder geval op een blijvende 

verhoging van zijn WAO-uitkering. 

Ikzelf was als zeventienjarig 

kantoormeisje niet zo gegrepen door het 

idealisme dat in ons huisgezin 

rondwaarde. Als typiste bij de 

Hollandsche Bank-Unie had ik wel wat 

anders aan mijn hoofd. Zo was ik erg in 

de ban van de allereerste uitzendkracht 

die onze Afdeling Vergoedingen kwam 

versterken, een student antropologie met 

lang blond haar en kleurige sjaaltjes om 

zijn nek. Van uitzendkrachten hadden we 

nog nooit gehoord, maar al snel kwamen 

we tot de conclusie dat uitzendwerk 

waarschijnlijk voorbehouden was aan 

mensen die het veel verder zouden 

schoppen dan wij. 

Was het toeval dat tegelijk met de komst 

van deze blonde God allerlei spannende 

dingen gebeurden bij de Hollandsche 

Bank-Unie? Er kwam een grote 

computer, die veel weg had van een uit de 

kluiten gewassen naaimachine. Daarmee 

kon je alle formulieren voor de 

Periodieke Betalingen in een keer 

uitdraaien! En- ingrijpender nog- er 

hing een fusie met de Algemene Bank 

Nederland in de lucht. Omdat de ABN

directie weinig vertrouwen scheen te 

hebben in de efficiency bij haar 

fusiepartner kwam er een Onderzoek 

Rendement Arbeid. Uitgevoerd door 

sociologen die in mijn herinnering 

allemaal op Hans Wijers leken. Zij 

moesten met de stopwatch in de hand 

bekijken of wij ons werk niet sneller 

konden doen. Als jouw functie aan de 

beurt was om doorgelicht te worden liep 
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er de hele dag zo'n onderzoeker achter je 

aan te drentelen die bijhield hoe vlot je 

typte en hoeveel tijd je nodig had om van 

de kast met kantoorbenodigdheden naar 

je bureau te lopen, maar ook hoelang je 

op de wc zat. Dat laatste was vooral erg 

vervelend omdat wij de toiletgang vooral 

gebruikten om eens lekl{er bij te praten. 

Terwijl we onze make-up bijwerkten 

hadden we het over allerlei 

belangwekkende zaken. Over de 

popconcerten of dancings die wij in het 

weekend bezochten, over onze 

ongeluilige liefdes, maar ook over de 

driftbuien van onze afdelingschef van wie 

gefluisterd werd dat hij de fusie met De 

Bank niet zou overleven. En natuurlijk 

over De Uitzendkracht die er al snel de 

gewoonte van had gemaakt om zwaaiend 

met de Volkskrant te prediken dat de 

komende overwinning van Keerpunt ook 

ons leven drastisch zou beïnvloeden, 

maar overigens weinig belangstelling 

toonde voor de meisjes van de Afdeling 

Vergoedingen.Mijn ouders waren niet 

erg onder de indruk van de 

gebeurtenissen bij ons op kantoor. Als 

links straks de verkiezingen zou winnen, 

zou geen enkele typiste bij de 

Hollandsche Bank-Unie voor haar 

baantje hoeven vrezen. 

Vijfentwintig jaar later weten we hoe het 

is gelopen. Dat linkse kabinet is er nooit 

gekomen. En de efficiencybureaus 

hebben het leven van Nederlandse 

kantoormeisjes sterker veranderd dan 

alle progressieve meerderheidsidealen bij 

elkaar. 

Marja Vuijsje 
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Gelijk en 
Ongelijkheid is een smet en moet weggeduwd en aangepakt. Dat is 

de boodschap van Keerpunt. Tegenwoordig worden verschillen 

door links gewaardeerd als pluriformiteit. En wat is het antwoord 

van links op de oprukkende competitie- en prestatiecultuur? 

verschillend 
door Evelien Tonkens 

Gelijkheid is in Keerpunt een toverwoord. 
De verkiezingen van 1972, zo lezen we in 
de inleiding, staan in het teken van het te
rugdringen van de ongelijkheid. Er komt 
'grote gelijkheid van zeggenschap', 'de fun

damentele ongelijkheid in inkomen en be

zit wordt teruggedrongen', 'de immaterië

le ongelijkheid wordt teruggedrongen', 'de 
ongelijkheid in woon- werk- en leefom
standigheden wordt aangepakt' en ook de 
'ongelijkheid tussen de volkeren' moet 
worden 'teruggedrongen'. Gelijkheid zal 
zich volgens Keerpunt dus aandienen, na
dat ongelijkheid is weggeduwd en aange
pakt. Ongelijkheid legt een smet op ons 
prettig samenzijn, het verstoort de goede 
verhoudingen. 'Gewoon samen mens zijn', 
was de slogan van de paginagrote adver
tentie waarmee Nieuw-Dennendal zichzelf 
in 1974 bekend maakte. Nieuw-Dennendal 

was een alternatieve leef- en zorggemeen
schap voor zwakzinnigen en 'zachtzinni
gen'. Talloze adhesiebetuigingen en giroot

jes volgden, want dat leefde: niet meedoen 
aan de prestatiemaatschappij, maar ge
woon samen, gezellig, relaxed jezelf zijn. 
Hoe herkende je ongelijkheid? Dat was 
niet zo moeilijk, in 1972. Ongelijkheid was 
overal waar verschillen waren. Verschillen 
tussen mensen duidden op ongelijkheid. 
Verschillen in zeggenschap duidden op on
gelijkheid in zeggenschap, verschillen in 
woonomstandigheden wezen op ongelijk
heid in woonomstandigheden, opleidings

verschillen wezen op opleidingsongelijk
heid en ga zo maar door. Er was dus geen 

kunst aan om ongelijkheid op te sporen, 

het lag gewoon voor het grijpen. 
Op deze gelijkstelling van verschillen met 
ongelijkheid is in Keerpunt overigens één 
uitzondering te vinden: sekseverschil. 
Sekseverschil duidt niet op ongelijkheid, 

maar op ongelijkwaardigheid. 'Mannen en 

vrouwen dienen op gelijkwaardige wijze 
deel aan het maatschappelijk leven te heb
ben'. En zij dienen gelijk beloond te wor
den 'voor gelijkwaardige arbeid'. Seksever
schil is dus het enige natuurlijke verschil; 
het enige verschil dat niet een direct gevolg 
is van ongelijke behandeling. 
Bij alle overige verschillen tussen mensen 
hebben we dus met ongelijkheid van doen. 
Daarom kon Keerpunt zich bedienen van 
krachtig, helder taalgebruik. Daarom kon 
men voortvarend optreden en spectaculair 

succes beloven. Als ongelijkheid met ferme 
hand was weggestuurd, bleef gelijkheid 
over. Dat was zonneklaar. 
Wat hield die gelijkhe:d dan in die na het 

terugdringen en aanpakken van ongelijk
heid overbleef? Dat was gelijkheid in de zin 
van gelijke(re) situering: verkeren in gelij
ke(re) situaties. Zoveel mogelijk gelijk in
komen, gelijk bezit, gelijk opleidingsniveau, 
gelijke zeggenschap, gelijke woonsituatie. 
Betekende het ideaal van gelijke situering 
dan ook dat mensen geacht werden gelijk 
te zijn? Daarover laat Keerpunt zich niet di
rect uit. Mensen zullen in elk geval gelijker 
worden, is de suggestie. Toch was dat niet 
het doel: allemaal gelijk worden, maar juist: 
allemaal onszelf kunnen zijn, onszelf kun

nen ontplooien. Meer gelijkheid in inko
men, bezit, opleidingsniveau, zeggenschap, 
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woonsituatie, betekende meer gelijkheid in 
ontplooiingsmogelijkheden. Ongelijkheid 
in inkomen en bezit bijvoorbeeld 'drukt 
haar stempel op de ontplooiingsmogelijk
heden met name van de zwakke groepen 

in onze samenleving', aldus Keerpunt. 

PLURIFORM 
Linkse partijprogramma's van vandaag staan 

niet langer bol van de termen gelijkheid en 
ongelijkheid. Liever dan over gelijkheid 
spreekt men nu van 'gelijke kansen'. Een 
gelijke start, geen valse start. Het is volgens 
de PvdA in haar nieuwe verkiezingspro
gramma 'de historische opdracht van de 
sociaal-democratie om iedereen zoveel 
mogelijk gelijke kansen te bieden'. Als die 
kansen er zijn, moeten mensen 'zelf de 

kansen grijpen'. Groenlinks spreekt in 
haar concept-verkiezingsprogram ook 
over ongelijke kansen maar liever over 'ge
lijkwaardigheid'. Niet dat gelijkheid als ide

aal weg is, maar drie andere kwesties heb
ben het gelijkheidsideaal gecompliceerder 
gemaakt: competitie, pluriformiteit en 
maakbaarheid. 

Om met dat laatste te beginnen: het gelijk
heidsideaal zoals dat in Keerpunt is te vin
den, veronderstelt een krachtig overheids
optreden. Het is de overheid die de taak 
krijgt ongelijkheid terug te dringen. In de 
tussenliggende tijd is echter twijfel ont
staan over de vraag of we van de overheid 

wel zoveel kunnen en mogen vragen. Kan 
de overheid eigenlijk wel zoveel sturen? En 

zelfs als ze het kan, is dat dan gewenst? 
Niet zonder meer. De overheid 'moet op-



houden haar burgers alles uit handen te 

trekken. Ze moet daarentegen mensen de 

middelen geven om hun lot in eigen hand 
te nemen', zo staat in het nieuwe Groen
Links-verkiezingsprogramma. Het PvdA
program is het hiermee volmondig eens: 
'Overheidsoptreden kan sociale ongelijk
heid terugdringen en voorkomen, maar 
maatschappelijke dynamiek afremmen.' De 
PvdA noemt dit een dilemma van individu
ele vrijheid versus gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Groenlinks schuift 
een derde partij bij: we moeten niet langer 
alles verwachten van de overheid, en ook 

niet van de markt, de burger zelf is de cen
trale derde partij, zo luidt de boodschap 
van het Groenlinkse programma nu. 

De tweede kwestie die het gelijkheidside
aal van vandaag compliceert, is de notie van 
de pluriforme, multiculturele samenleving. 
We vinden de vraag hoe om te gaan met 
verschillen nu net zo prangend als de vraag 
hoe we gelijkheid kunnen bevorderen. Wat 
in Keerpunt alleen voor sekseverschillen 
gold, geldt nu veel breder: verschillen hoe
ven niet meer op ongelijkheid te duiden, 
maar kunnen ook op culturele of andere 
zelfgekozen identiteiten wijzen. We wor
stelen nu niet meer vooral met gelijkheid, 
maar ook met pluriformiteit en multicultu
ralisme. Groenlinks sluit zich aan bij de he

dendaagse droom die verbonden is geraakt 
met het begrip burgerschap: de droom dat 

we als burgers allemaal verschillend mogen 
zijn, maar wel gelijke kansen hebben en ge

lijke rechten kunnen doen gelden. Het zijn 
nu wellicht eerder verschillen die ons bin
den, volgens het verkiezingsprogramma 
van Groenlinks: 'Wat in een pluriforme sa

menleving iedereen met iedereen verbindt, 
is wederzijds respect en de gedeelde ver
antwoordelijkheid voor het omgaan met 
verschillen.' En daarom moeten we niet al
leen algemeen beleid voeren, maar ook 
specifiek beleid, 'dat rekening houdt met 
verschillen tussen mensen en hun omstan
digheden'. De PvdA spreekt van een 'geë

mancipeerde, pluriforme samenleving vol 
individuele keuzemogelijkheden'. 
Ten slotte is de waardering voor competi
tie sterk toegenomen. We zijn de laatste 

jaren in volle vaart op weg naar een com
petitiecultuur. Dat geldt in elk geval voor 
de wereld van onderwijs en betaalde ar
beid. Wie werkt of leert, moet niet alleen 
taken uitvoeren, beloftes nakomen, klus
sen klaren, maar dat ook steeds beter, 
sneller en vaker doen dan anderen. 
Is competitie links? Dat was in elk geval niet 
zo in 1972. In die tijd was competitie 
rechts. Linkse mensen waren voor gelijk
heid, en dus tegen het bevorderen van on

gelijkheid via competitie. In Keerpunt staat 
competitie haaks op gelijkheid en op zelf

ontplooiing. Tegenwoordig zien veel men
sen competitie juist als middel tot zelfont-
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Nicuw-Dennendoltn 1974: 
'Gewoon samen 
rnens zijn'. (oto's Han Stngels. 

plooiing. Gelijkheid in de zin van gelijke( re) 

situering vinden ze beknellend in plaats van 
bevrijdend. Tragische helden in dit liberale 
verhaal zijn hoogbegaafde kinderen die in

eens overal opduiken en op school geen 

ontplooiingskansen schijnen te krijgen. Een 
andere tragische held van dit plot is de Rot
terdamse scholiere Meike die ondanks 
haar fantastische schoolprestaties geen 
grotere kans dan anderen kreeg om te stu
deren. Gelijkheid (in de zin van gelijke si
tuering) leidt tot blokkering van zelfont
plooiing, luidt de boodschap van de ver
ontwaardiging over Meike. 

TOPSPORT 
De multiculturele, pluriforme samenleving is 

een weloverwogen links ideaal. De kwes

tie van de verhouding tussen overheid, 
markt en burger is niet zo helder, maar in 
elk geval is dit volop in discussie. De der
de complicerende factor, competitie, heeft 
echter (nog) geen duidelijke plaats in link
se politiek, of zelfs maar in het debat daar
over. Is competitie links? Is het links om 
aan lintjes, prijzen, titels, cum laudes, hoge 
cijfers, hogere prestaties op het werk en
zovoorts privileges toe te kennen? Is het 
inderdaad erg dat Meikegeen grotere kans 
kreeg om geneeskunde te studeren? Waar

om was een gelijke kans eigenlijk niet goed 

genoeg? Zijn bollebozen dan ook betere 
dokters? Op deze vragen bestaat nog geen 
links antwoord. Het verkiezingsprogram
ma van de PvdA bevat geen kritiek op de 
competitiecultuur. Het programma van 
Groenlinks wel: 'Werken lijkt tegenwoor
dig wel een topsport. Je moet in goede 
conditie zijn en steeds hogere prestaties 
leveren. ( ... ) Als je die prestatiedruk niet 
aankan, sta je al snel aan de kant.' Vooral 
flexwerkers hebben hier volgens het pro
gramma last van, en 'velen kunnen na een 

aantal jaren het tempo niet langer volhou
den'. Maar bij deze opmerkingen blijft het. 
Het verkiezingsprogramma komt niet met 
een oplossing voor dit probleem, het wijst 
zelfs geen richting aan. 

Als iets te hoog is, is verlaging doorgaans 
de oplossing. Verlaging van de prestatie
druk zou dus een logisch voorstel zijn, 

maar dat voorstel vind je niet in het ver
kiezingsprogramma. En dat is ook weer zo 
gek niet, want hoe zou dat ook moeten? 
Zoiets zou een plaats moeten krijgen in 
een bredere maatschappijvisie. Die plaats 
had het in 1972 wel. Als we de competitie
en prestatiecultuur niet van harte omar

men, moeten we die plaats opnieuw creë
ren. 

Evcl1cn TonkerJS 1s redocteur van de Helltng 
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•ons leefmilieu• 
een kwart eeuw 
De passages over milieu in 

Keerpunt zijn onverminderd 

actueel. Waarom is er in 
bedreigd 

door Hans Schoen 

25 jaar zo weinig gebeurd? Milieubeleid is slachtoffer van 

het verschrompelen van de maakbaarheidsgedachte. 

ll 

'Sch1(lhol wordt niet verder uitgebreid' Uil Keerpunt '72. foto: Rob Rietvelt I HH 

'Gezien de toenemende betekenis van ruim

tetekort en milieu-overlast is een beper

king van de groei van zeehavens en lucht

vaart onvermijdelijk. Schiphol wordt niet 
verder uitgebreid.' 

Dit lijkt een actueel citaat uit het verkie
zingsprogramma van Groenlinks. Het is 

echter een willekeurige passage uit Keer
punt '72. Willekeurig, want er zijn talloze 

voorbeelden te geven die in een stevig mi

lieuprogramma voor de verkiezingen van 
volgend jaar niet zouden misstaan. 

Keerpunt was het eerste programma 

waarin de ecologische kwestie een eigen 

plaats kreeg toebedeeld onder de titel 
'Leefbaarheid'. De inleidende zinnen van 

dat hoofdstuk zijn in hun eenvoud nog 

steeds voorbeeldig: 'Ons leefmilieu wordt 
bedreigd. Het besef daarvan is in het afge

lopen jaar verder gegroeid. Om Nederland 
leefbaar te houden en de onrustbarend 

toegenomen vervuiling en belasting van het 
milieu terug te dringen is een samenhan

gend beleid nodig op het gebied van: ruim-
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telijke ordening, verkeer en vervoer, wo

ningbouw en bedrijfsvestiging, bevolkings

politiek, energieverbruik en milieuhygiëne.' 

Hoe kwam al die aandacht voor de ecolo

gische kwestie in Keerpunt terecht? Toe

vallig was dat niet, want het verscheen vlak 

na een milieumijlpaal: de publicatie van het 
roemruchte rapport aan de Club van Ro
me 'Grenzen aan de groei'. Het milieupro

bleem stond voor het eerst in het middel

punt van de publieke belangstelling. Een 
commissie van wijze mannen uit de drie 



----------------------------------------

progressieve partijen onder leiding van Sic
co Mansholt had naar aanleiding van 'Gren
zen aan de groei' een doorwrocht politiek 
werkstuk gemaakt. Dat is vervolgens als 
een vrij compleet en radicaal milieupro
gramma in Keerpunt opgenomen. 

Natuurlijk stond er ook veel nog niet in 
Keerpunt. Een thema als dierenwelzijn 
kwam pas later als een animale echo van 
het individuele recht op zelfontplooiing 
opzetten. Ook over de tegenwoordig zo 
populaire C02-reductie en uitstootnor
men voor andere schadelijke stoffen nog 
geen woord. Dat zou pas bij de tweede 
groene golf komen met het rapport 'Zor
gen voor morgen' ( 1987) van het Rijksin
stituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Het milieubeleid is eigenlijk in een 
kwart eeuw vooral veel technocratischer 
geworden. We kennen nu de precieze oor
zaken en de streefcijfers, maar het bijpas
sende ingrijpende beleid blijft nog steeds 
uit. 

ELASTIEK 
Toch stonden alle latere belangrijke beleids

maatregelen al in Keerpunt, tot en met de 
mogelijkheid van regulerende heffingen aan 
toe. Helaas heeft de politiek een Alzhei
mergeheugen, want eco-taxen zoals ener
gieheffingen konden tijdens de tweede 
groene golf eind jaren tachtig opnieuw als 
een politieke primeur worden gepresen
teerd. Het prijzenswaardige milieugehalte 
van Keerpunt '72 roept dan ook de bran
dende vraag op: waarom is er kennelijk zo 
weing mee gebeurd? 
De start verliep nog aardig. De milieupun
ten vonden grotendeels hun neerslag in de 
voornemens van het kabinet Den Uyl 
( 1973-1977). Waarbij moet worden aan
getekend dat het voorgaande centrum
rechtse kabinet Biesheuvel al wel het mi
nisterie van Volksgezondheid van de toe
voeging Milieuhygiëne had voorzien en de 
eerste milieuwetten, zoals de Wet Veront
reiniging Oppervlaktewater op de rails had 
gezet. Het kabinet Den Uyl kende geen 
formeel regeerakkoord. De basis vormde 
Keerpunt samen met een hoofdpunten
program van de confessionele partijen. 
Ook bij de christen-democratische wen
sen nam het milieubeleid een prominente 
plaats in. Men was conform de tijdgeest 
doordrongen van de ernst van het milieu
probleem: 'Dit leidt tot een kritische be
nadering van het begrip economische 
groei, zodat ook de maatschappelijke kos
ten in het afwegingsproces worden be
trokken.' En ja hoor, de jonge minister van 
Economische Zaken, de ondernemer Lub
bers bracht een nota over selectieve groei 
uit. Kom daar nog eens om, nu zelfs een 
groene partij van het eerste uur als D66 

pas milieuproblemen denkt te kunnen op
lossen bij een ongerichte groei van 3 pro
cent per jaar. 
Maar het milieubeleid van Keerpunt is 
nooit echt uit de startblokken gekomen. 
De oliecrisis kwam en daarmee de econo

mische recessie en het einde van een lan
ge periode van vrijwel volledige werkgele
genheid. Achteraf gezien gaat het hier om 
de na-oorlogse waterscheiding voor de he
le Westerse samenleving. De erfenis van 
de depressie van de jaren dertig en de 
Tweede Wereldoorlog had er decennia 
lang voor gezorgd dat correctie van de 
vrije markt door de opbouw van verzor
gingsstaten het politieke debat bepaalde. 
Toen de ecologische kwestie ook rijp was 
om te profiteren van deze maakbaarheid
spierballen, raakte die daadkracht helaas in 
diskrediet. Zo is nu al een kwart eeuw het 
neoliberale gedachtegoed het pistool in de 
rug van bestuurders en worden zelfs de 
smalle marges nauwelijks meer benut. Het 
geloof in de marktwerking als krachtpatser 
beperkt de milieuopties voornamelijk tot 
convenanten met en zelfregulering van het 
bedrijfsleven. 
De volgende lichting verkiezingsprogra
ma's uit 1977 laat dat beeld al helde1· zien. 
De PvdA werd weer exclusief de groot
grutter van werk & inkomen. De passage 
over luchtverkeer werd subtiel aangepast: 
'Gezien de toenemende betekenis van 
ruimtetekort en milieu-overlast, is een be
heerste ontwikkeling van de groei van zee
havens en luchtvaart onvermijdelijk.' Een 
paar zinnen later blijkt wat dit betekent 
voor Schiphol: 'De grens van de te benut
ten capaciteit van Schiphol wordt bepaald 
door de aanvaardbaarheid van de met de 
ontwikkeling van Schiphol gepaard gaande 
geluidshinder.' Hier is de elastieken norm 
geformuleerd waarmee met wat gedraai 
van banen volgens recente berekeningen 
van het Centraal Planbureau Schiphol tot 
I 00 miljoen passagiers per jaar kan door
groeien. 

ACHTERTUIN 
En zo kan het komen dat het begincitaat een 

kwart eeuw later nog even actueel is. Maar 
wel met twee grote verschillen. Het vlieg
verkeer in de Hollandse polder is een veel
voud van toen. En het is niet langer het 
standpunt van de hele progressieve bewe
ging maar slechts van de linkervleugel daar
van. Schiphol is dan ook de duurzame me
tafoor van het politieke onvermogen om 
tussen milieu en economie een duurzame 
band te smeden. De regering roept par
mantig dat zij het goed vindt dat de lucht
vaart in Nederland groeit. Alsof het geli
beraliseerde internationale luchtruim zich 
ook maar iets zou aantrekken van wat er 
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in de bedompte nationale politieke bin
nenkamers wordt besloten. En hoewel er 
gepraat wordt van Rio tot Kyoto, is het or
ganiseren van een internationaal politiek 
evenwicht een zaak die nog in de kinder
schoenen staat. In die zin is de ecologische 

kwestie ook minstens evenzeer een de
mocratische crisis als een serie milieupro
blemen. 
Deze constatering raakt ook aan het gro
te manco van Keerpunt. In theorie wist 
men heel aardig te formuleren wat er zou 
moeten gebeuren om een blijvend schoon 
milieu en een aangename leefomgeving te 
behouden, maar hoe dat in de praktijk ver
wezenlijkt moest worden was de vraag. 
Laat staan hoe je voor ingrijpende maatre
gelen draagvlak moest creëren. En dat is 
tot op de dag van vandaag nog steeds de 
vraag. Hoewel we toch wel iets opgescho
ten zijn. Waar het grote bedrijfsleven een 
kwart eeuw geleden de milieuschade nog 
bagatelliseerde, zijn het nu de issuema
nagers in diezelfde bedrijven die het maat
schappelijk verantwoord ondernemen 
prediken. Windmolens zijn van Don Qui
chot gepromoveerd tot Big Business. Op 
de kleine schaal van het dagelijks leven is 
ook het een en ander gebeurd; zij het 
vooral op het glasbakniveau. 
Maar de overheid durft niet echt in te grij
pen met volumebeperkende maatregelen 
als het gaat om uit de hand gelopen zaken 
als mobiliteit en landbouw. Ofschoon de 
voorgenomen inkrimping van de varkens
stapel een uniek precedent is, is het tege
lijk veelzeggend dat deze ingreep vooral is 
ingegeven door bedrijfseconomische en 
gezondheidsmotieven waarbij het belang 
van dierenwelzijn en milieu mee kan liften. 
Pas de schok van de mediabeelden van de 
massaslacht van biggen, genereert vol
doende politieke moed voor een toch nog 
beperkte ingreep in een beperkt deel van 
een ecologische rampsector. 
Voorlopig laat de ecologische kwestie zich 
makkelijk vooruitschuiven. Milieuproble
men leiden hier nog niet tot maatschappe
lijke ontwrichting of massaal verzet. Over
belaste klachtenlijnen voor vliegtuiglawaai 
en ander achtertuinprotest daargelaten. 
We schrikken hooguit wakker bij een alar
merend rapport van een club geleerde he
ren in Rome of een decennium later van 
een ontploffende kerncentrale in de Oek
raïne of bij een spectaculaire actie op zee 
van Greenpeace. Eigenlijk is het wachten 
op een nieuwe fikse milieuramp. De kans 
daarop lijkt in ieder geval groter dan op 
een gloedvol Keerpunt '02. 

Hans Schoen rs nrec!ewerkcr vnn de Tweede 

Knmcrfr octre van GroenLrnl<s 
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• 
Welzijn was in Keerpunt 

totaalbeleid: 'een keuze voor 

verandering van de 

maatschappij'. Tien jaar later 

was het begrip ontmaskerd en 

besmet verklaard. 

door Jan Willem Duyvendak 

Soms vertellen de datastempels voorin bi
bliotheekboeken het hele verhaal. Wan
neer een boek lange tijd niet meer is uit
geleend dan is dat veelzeggend, zeker als 
dit lot andere boeken op het betreffende 
terrein ook treft. Ik wist dus genoeg toen 
ik in de boeken over welzijnsbeleid ont
dekte dat ik de eerste lezer was sinds vijf
tien jaar. 
Welzijn raakte begin jaren tachtig geheel 
uit de mode, terwijl het in Keerpunt nog de 
titel was van een heel hoofdstuk. Zowel bij 
wetenschappers als in de politiek ver
dween de aandacht voor 'welzijn' begin ja
ren tachtig op slag. Wat is er met 'het wel
zijn' gebeurd? En waar kwam de term ei
genlijk vandaan? Wat kunnen we zeggen 
over de opkomst en neergang van het wel
zijnsbegrip? 
Wie Keerpunt leest, kan niet anders dan 
concluderen dat 'welzijn' een belangrijk 
progressieve trefwoord van begin jaren ze
ventig was. 'Welzijnsbeleid ( ... ) is een to
taalbeleid dat herkenbaar dient te zijn in 
elk onderdeel van het nieuwe beleid. Niet 
alleen bij vorming, gezondheidszorg, stads
vernieuwing, maar ook bij de inrichting van 
onze ekonomische orde, het ruimtelijke 
beleid en de buitenlandse politiek', zo valt 
te lezen in de pre-ambule van Keerpunt. 
Het programma is overigens niet erg hel
der over wat onder welzijn wordt ver
staan. In het betreffende hoofdstuk gaat 
het over een aantal concrete sectoren (on
derwijs, wetenschapsbeleid, en, let wel, 
cultuur- en welzijnsbeleid). Binnen deze 
laatste sectoren worden dan talrijke groe
pen - jeugd, gehandicapten en bejaarden -
en velden - kunst, wijkcentra, recreatie, 
publiciteitsmedia en sport - onderschei
den. Welzijn wordt echter nergens gedefi
nieerd, noch wordt duidelijk waarom nu 
precies deze onderwerpen onder deze ti-

Opkomst en 
ondergang 
van welzijn 

tel staan gerangschikt. De term krijgt 
hoogstens betekenis in het licht van het 
volgende hoofdstuk, want daar is sprake 
van 'welvaartsverdeling'. Het contrasteren 
van welzijn en welvaart was in de jaren ze
stig en zeventig gangbaar en gaf welzijn een 
kwalitatieve, niet-materiële, 'hogere' bete
kenis. 

MOBILISATIE 
Wie in de verkiezingsprogramma's van de 

PvdA, D66 en PPR die voorafgaan aan 
Keerpunt, op zoek gaat naar de term wel
zijn, komt voor een verrassing te staan: 
welzijn komt er nauwelijks in voor. Was 
welzijn wellicht een geschikte term voor 
het broodnodige cement tussen de drie 
partijen in 1972, juist omdat het begrip niet 
eerder door een van de drie gemonopoli
seerd was? De politieke geschiedenis van 
welzijn kent nog meer verrassingen. De 
term was tot 1970 vooral in confessionele 
kring populair. 'In zoverre is het gebruik 
van het begrip welzijn een modeverschijn
sel dat het vooral wordt gebruikt door par
tijen die worstelen met hun (confessione
le) politieke basis. Het welzijnsbegrip zou 
daarom wel eens de nieuwe vlag kunnen 
zijn, waaronder die partijen varen en wel
licht wel-varen. ( ... ) De nieuwste groepe
ringen op politiek gebied D'66 en PAK kun
nen hun visie op de toekomstige situatie 
van ons land ( ... )wél kwijt, zonder het wel
zijnsbegrip te noemen', schrijft Van der 
Marck in 19?0 op grond van een analyse 
van de verkiezingsprogramma's (in 'Anato
mie van het welzijn', red. Van Tienen). Dit 
plaatst de centrale positie van de term wel
zijn in Keerpunt in een nieuw licht. Er was 
rond 1972 blijkbaar sprake van een 'ver
kleuring' van de term: progressieven gin
gen rond die tijd steeds meer en vanzelf
sprekender over welzijn spreken, terwijl 

het begrip voorheen bepaald geen 
progressieve connotaties had. Niet alleen 
was welzijn tot dat moment vooral in con
fessionele kringen in zwang, het 'welzijns
beleid' was gedurende de jaren zestig ook 
in confessionele handen, met Marga 
Klompé als voorvrouw. Door de confes
sionele inbreng was welzijn al in de jaren 
zestig tot een politiek kernbegrip gewor
den en werden welzijnsvraagstukken van 
toenemend politiek belang. In 1966 werd 
het ministerie van Maatschappelijk Werk 
opgewaardeerd tot het ministerie van 
CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk Werk). En in 1971 ontstond de Wel
zijnsraad als onderraad van de minister
raad, waarin talloze ministers onder leiding 
van de minister van CRM vergaderden. 'Er 
steekt een werkelijkheid achter het woord 
welzijn, die velen hevig beroert en tot gro
te inspanningen brengt', schreef Marga 
Klompé in 1970. 
Wat door de confessionelen was ingezet, 
werd door het kabinet-Den Uyl verder uit
gebouwd en progressief ingekleurd. Wel
zijn bleek, waarschijnlijk juist door zijn 
vaagheid, een probate term om het rode 
kabinet met het witte randje op veel ter
reinen een eigen gezicht te geven: het was 
vernieuwend voor de 'progressieve drie' 
en herkenbaar voor progressieve christe
nen. Vele sectoren schaarden zich, in lijn 
met Keerpunt, onder de brede welzijns
vlag. In de Structuurnota Gezondheidszorg 
van het kabinet Den Uyl staat dat er spra
ke is 'van een sector van welzijnszorg' en 
dat aandacht besteed moet worden aan 'de 
plaats van de gezondheidszorg binnen het 
geheel van de welzijnszorg'. En in de Con
tourennota uit 1975 van minister Kemena

. de, over een nieuw onderwijsbestel, stond 
de befaamde passage dat onderwijs 'pri
mair een welzijnsvoorziening is, gericht op 
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persoonlijke ontplooiing van mensen en op 

maatschappelijke voorbereiding van zijn 
leerlingen in veel ruimere zin dan de be
roepsuitoefening alleen'. De socioloog 
J.J.A. van Doorn wijst op de mobiliserende 
werking van de term welzijn ten tijde van 
het kabinet-Den Uyl: 'Welzijn wordt niet 
alleen een linkse zaak, het maakt ook deel 
uit van een bewuste poging tot politieke 
mobilisatie. De titel die de staatssecretaris 
van CRM en latere fractievoorzitter van de 
PvdA [Wim Meijer; jwd] zijn bundel mis
sionair getinte redevoeringen meegeeft, 
kan daarbij als motto gelden: Welzijnsbe/eid: 
een keuze voor verandering van de maat
schappij.' 

BESMET 
Naast en in reactie op het brede welzijnsbe

grip, begon men in Den Haag tijdens het 
kabinet-Den Uyl ook te spreken over het 
zogenaamde 'specifieke welzijn'. Hiertoe 
werden volgens de Knelpuntennota uit 
1974 over de toekomst van het welzijns
werk, drie velden gerekend: educatie, re
creatie en zorg. Zoals reeds aangekondigd 
in Keerpunt zou het beleid op deze terrei
nen niet langer een verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid moeten zijn, maar zou 
worden overgedragen aan gemeenten en 
gewesten. 'Deze krijgen tot taak de voor
bereiding van het welzijnsbeleid, een sys
tematische inschakeling van de bevolking 
bij de beleidsvoorbereiding, realisering van 
wettelijk vastgestelde basisvoorzieningen 
en een deskundige ondersteuning van de 
programmering', aldus de Knelpuntennota. 
Deze decentralisatie-operatie is uitge
voerd, zij het met veel vertraging en zon
der dat de Kaderwet Welzijn, die door mi
nister van CRM Harry van Doorn in het 
verlengde van bovenstaande ambities was 
opgesteld, ooit door de Kamer is aange
nomen. Vroeg in de jaren tachtig sneuvel
de de politieke prioriteit van welzijnsbeleid 
en in plaats van Kaderwetten en basis
voorzieningen werd de decentralisatie 
vooral aangegrepen om drastische bezuini
gingen op het terrein van 'specifiek welzijn' 
door te voeren. 
Wie meent dat met name financiële pro
blemen hiertoe aanleiding hebben gegeven, 
vergist zich. Enerzijds waren het de 
progressieve doelstellingen zelf, en met na
me hun interne tegenstrijdigheden, die het 
'welzijnsbeleid' genekt hebben. Anderzijds 
speelde ook de voortslepende ontzuiling 
van het particulier initiatief- van oudsher 
sterk op welzijnsterrein - in verhouding 

tot de wens tot democratisering van het 
welzijnsterrein. 
Wie Keerpunt en andere progressieve tek
sten over welzijn in deze jaren analyseert, 
stuit op talloze paradoxen, waarbij de pa
radox van de 'democratische welzijnsplan
ning' wel de grootste is. Waar de politiek 
haar greep- met name lokaal -op het wel
zijnswerk wilde vergroten ten koste van de 
vermolmde, verzuilde structuur, daar ble
ken progressieve welzijnswerkers en ge
bruikers van voorzieningen niets te voelen 
voor het inruilen van paternalistische par
ticuliere besturen voor een als even pater
nalistisch beschouwde overheid. In de loop 
van de jaren zeventig wordt het idee om 
het specifieke welzijn 'democratisch te 
plannen' een contradictio in terminis. Wel
zijn, en met name welzijnsplanning, liep 
vast op de eerste centrale term van Keer
punt: democratisering. 'Planning is een 
zaak van enkele ingewijden geworden: be
stuurders, vertegenwoordigers van het be
staande particuliere initiatief en ambtena
ren. ( ... ) In het spanningsveld tussen de be
heersing en samenlevingsopbouw dreigt de 
weegschaal vanwege de planning door te 
slaan naar beheersing', werd begin tachtig 
vastgesteld (in de bundel 'Welzijnsbeleid 
van de overheid in Nederland en Vlaande
ren'). 
De echte déconfiture van het welzijnsbe
leid kwam ten slotte toen de paternalisme
kritiek zich niet langer uitsluitend richtte 
tegen de besturen van het particulier ini
tiatief of tegen de planningsmachinerie van 
de lokale overheid, maar tegen de inter
venties van het welzijnswerk zelf. 'In veel 
welzijnskringen wordt het denkbeeld aan
gehangen, dat met name mensen in de on
derste lagen van de samenleving hun rela
tieve deprivatie niet beseffen, waardoor de 
( ... ) bevoogdende wijze van hulpverlening 
noodzakelijk wordt geacht. Door deze in 
wezen eng paternalistische opvatting 
wordt de deur naar participatie juist dicht
geslagen. Participatie veronderstelt name
lijk de definiëring van de eigen situatie door 
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de mens. In het perspectief van de demo
cratiseringsgedachte is het daarom een 
kromme bewering te stellen, dat mensen 
enerzijds niet weten wat hen sociaal-cultu
reel gesproken beweegt en anderzijds wel 
in de door deskundigen voorgeschreven 
en voorgehouden maatschappelijke situ
atie zullen participeren. Heen en weer ge
slingerd tussen deskundigen van institutio
neel bureaucratisch en professioneel wel
zijnsachtige snit is de burgers beklemd en 
zijn welzijn in de knel geraakt', aldus H. de 
Boer en J.L.M. Hakvoort in 1982. Kern
achtiger kon het niet worden geformu
leerd: de burger moest zijn eigen welzijn 
realiseren, de bureaucratische overheid en 
de professionele welzijnswerkers waren 
hierbij slechts hinderlijk. Sterker nog, de 
professionals produceerden vooral onwel
zijn, en dus moest de overheid het wel
zijnswerk niet verder steunen. 
Wat vermocht welzijnsbeleid nog toen de 
communis opinio ging luiden dat: 'De groei 
van het aantal welzijnsvoorzieningen- bo
ven een bepaald niveau -omgekeerd even
redig is met de mate waarin mensen zich 
welbevinden", (Bram Peper in 1978) of, in 
de beruchte woorden van Achterhuis in 
1980: 'Hoe meer welzijnswerkers en in
stellingen er zijn, hoe meer welzijnsnood 
er geschapen wordt.' 
Dat een vooraanstaande PvdA-er als Peper 
- de intellectuele motor achter het beleid 
van staatssecretaris Meijer in het kabinet
Den Uyl - dergelijke diskwalificerende ge
luiden naar voren bracht, illustreerde dat 
niet alleen het welzijnswerk maar ook wel
zijn in brede zin 'besmet' was geraakt. Wel
zijn kon door de fundamentele, linkse kri
tiek op zowel het welzijnswerk als het idee 
van democratische welzijnsplanning, geen 
aansprekende term meer zijn, laat staan 
een samenbindende notie voor progressief 
Nederland. 

Jon W11/en1 Duyvcndok IS bwtcngcwoon 

hoo.~/eraar Dl)bouwwerk aan de Erosmus 

UmversJ/e!/ 

IS 
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REVOLUTIE EN EMANCIPATIE 

'Het was onmogelijk 
CONSEQUENT te leven.' 

Van de Socialistische Jeugd en Vietnam-deserteurs op zolder, naar de 

tomaten in het theater en de verbeelding aan de macht. Dronken 

worden met ministers, de teleurstelling na Den Uyl en de 

drammerigheid van het vormingstoneel. De jaren zeventig door de ogen 

van dramaturg, regisseur en cellist Carel Alphenaar. De balans: 'De 

emancipatie is niet terug te draaien'. 
door Fransien van der Putt 

16 

Een nieuw beleid, een nieuw bestel, een 
nieuwe democratie. Het zal de jonge kun
stenaars die rond de jaren zeventig zich be
ijverden voor een radicale verandering van 
het Nederlandse bestel - of dat nu toneel, 
muziek of beeldende kunst betrof - zeer 
verleidelijk in de oren geklonken hebben: 
niet een machtselite, maar de mensen zelf 
zullen 'door kreatief leven de maatschappij 
vermenselijken'. Maar hoewel Keerpunt 
'72 bol staat van termen als creativiteit, 
zelfwerkzaamheid en inspraak, bood het 
nauwelijks een aanknopingspunt voor de 
tomatengooiers en notenkrakers. Onder 
kunstbeleid verstaan de opstellers van het 
progressieve akkoord 'de bevordering van 
de kreatieve en muzische zelfwerkzaam
heid voor een zo groot mogelijk aantal 
mensen'. Daarnaast denkt men 'ter rege
ling van de maatschappelijke positie van de 
kunstenaars', deze beroepsgroep 'vaker 
dan thans het geval is in te schakelen, naast 
de bewoners zelf, bij de vormgeving en 
aankleding van woonwijken'. Niet alleen de 
levende kunstenaar kwam er bekaaid van 
af, ook aan het toegankelijk maken van het 
culturele erfgoed, opgeslagen in musea en 
archieven, of in de vorm van architectuur, 
kwam Keerpunt niet toe. Onder het kop
je 'rekreatie' werd slechts een algemene 
kampeerwet aangekondigd. 
Carel Alphenaar is vertaler, regisseur, mu
ziekkenner, cellist en veelgevraagd com
missielid in de toneelsector. Op dit mo
ment is hij in dienst van De Balie in Am
sterdam als 'mobiel dramaturg'. Alphenaar 
maakte de periode van de grote omme
keer van dicht bij mee. In 1972 was hij 32 
jaar. Het waren wilde tijden, en het was 

'onmogelijk om consequent te leven'. Al
phenaar woonde samen in een huis aan een 
gracht in Amsterdam met een vriend die 
miljonair was terwijl Alphenaar lid was van 
de Socialistische Jeugd -trotskistisch geo
riënteerd. De SJ regelde opvangadressen 
voor gedeserteerde Amerikaanse solda
ten. 'Wij hadden een grote logeerafdeling 
en daar lieten we mensen onderduiken. Ik 
heb maandenlang voor vier Gl's gezorgd, 
jongetjes die uit avonturisme hadden inge
tekend op Vietnam. Toen ze zich reali
seerden dat ze napalm moesten versprei
den, Vietnamezen killen door bossen te 
ontbladeren, kwamen ze tot inzicht. Ze de
serteerden en werden door de SJ opge
vangen, verdeeld over verschillende adres
sen. Zij wilden neuken en de deur uit, en 
wij maar bang zijn dat het huis in de gaten 
werd gehouden. Het had iets van salonso
cialisme, Henriëtte Roland Holst-achtig. 
Wij dronken prachtige Chäteau Margaux 
en boven zaten de deserteurs. En dan kwa
men de ongeschoren typjes van de Socia
listische Jeugd over de vloer.' 
Carel Alphenaar werkte van 1965 tot en 
met 1987 als dramaturg voor Toneelgroep 
Centrum gewerkt, de voorganger van de 
huidige Toneelgroep Amsterdam. 'Dat was 
een behoorlijk zelfbewuste groep, die 
maatschappelijk relevant en actueel reper
toire probeerde te brengen. Stukken van 
Brecht en eigentijdse schrijvers van de En
gelse kitchensink als Osborne, Orten, Pin
ter.' Zijn eerste klus was dia's en geluid ver
zorgen ter overbrugging van scènes in 
Brechts Angst en Ellende van het Derde 
Rijk, in het Nieuwe De la Mar. Alphenaar 
had geregeld dat in het theater tegelijk met 
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de voorstelling een door de SJ samenge
stelde tentoonstelling was, getiteld 'Tegen 
het fascisme'. Alphenaar: 'Daar was een 
portret bij van de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken, want volgens de re
denering van die dagen viel iemand als Luns 
daar onder.' 

VRUCHTWATER 
Eind jaren zestig groeide een breed maat

schappelijk verzet tegen wat men noemde 
het regentendom. Binnen toneelkringen 
betekende dat verzet tegen de autoritaire 
manier waarop de gezelschappen georga
niseerd waren. Alphenaar onderhandelde 
als vertegenwoordiger van de Nederland
se Vereniging van Toneelkunstenaars met 
directies over de afschaffing van vernede
rende boetebepalingen voor acteurs die te 
laat kwamen of het instellen van een fat
soenlijke regeling voor zwangere actrices. 
'Acteurs hadden niets in te brengen, ze wa
ren volstrekt afhankelijk van de goedgun
stigheid van de artistiek en zakelijk leider. 
Freelance was een ander woord voor wer
keloos. Je had eerste, tweede en derde 
plans-acteurs en er was maar één soort ge
zelschap. Het artistieke beleid was in die 
dagen eigenlijk heel marktgericht, met 
voor elk wat wils: een Shakespeare, een 
Molière, een klassiek stuk, een blijspel, en 
dan een thriller. Dramaturgen waren 
meestal de vrouw van de zakelijk leider die 
hun talen goed beheersten en stukken ver
taalden, want er werd alleen maar buiten
lands repertoire gespeeld.' 
Naast onderhandelingen aan de directie
tafel bestond een groot deel van het ver
zet uit ludieke acties en interventies, met 



'lionrfestolre Boek & Stad, rn 1975. Care/ Alphenoor leest het gedicht van de dog, rn de Spregeltent op Museumplein rn Amsterdam. 

als motto 'de verbeelding aan de macht'. 
Jan Kassies was directeur van de Amster
damse Toneelschool geworden. De boel 
werd opengegooid. Talloos zijn de anek
dotes die Alphenaar vertellen kan: 'Je had 
de insektensekte van Theo Kleij en het 
Exotisch Kitsch Conservatorium van Max 
Reneman. Die boden de net opgerichte 
ErasmusUniversiteit een mobiele leerstoel 
aan in de deskundologie. We waren ook 
enorm tegen 'milieuverveling': versaaiing 
van de maatschappij die minstens zo bedr
eigend was als de milieuvervuiling. Theo 
Kleij heeft in die tijd het idee geopperd om 
heel Nederland te kapitaliseren. Om alle 
Rembrandts en al het goud en de bezittin
gen van het Koninklijk Huis om te zetten 
in geld en dat onder de Nederlanders te 
verdelen. Dan kreeg iedereen vier ton en 
daar kon je dan een bungalow van laten 
bouwen op je eigen stukje land in Spanje. 
Hij wilde ook op pleinen grote poppen 
neerzetten, als de Nana's van Nicky de 
Saint-Phalle, waarin mensen dan lekker 
klotsend baden konden nemen in vrucht
water. Emotie werd een onderwerp. Tot 
dan toe was het in betere kringen alleen 
toegestaan om gevoelens te hebben bij de 
missen van Mozart of de Mathäus Passion.' 
De tweede helft van de jaren zestig was 
een tijd van idiote plannen. De spin-offs van 
de provo-beweging hadden veel op met 
beeldende kunst, fotografie en vreemde 
muziek. Maar ook binnen het theater lie
pen er, voordat de eerste tomaat door de 
schouwburg vloog, al nieuwlichters rond. 
Als tegenhanger van het zeer burgerlijke 
toneel waren er de studentenfestivals waar 
heftige werd gediscussieerd en geëxperi
menteerd. 'Iemand als Jan Joris Lamers 
deed met zijn net opgerichte club Nieuw 

Amsterdams Pijl allemaal kleine verzets
dingetjes. Dan gingen ze tijdens een dis
cussiebijeenkomst foto's maken van heel 
dichtbij, heel lief bij mensen op schoot zit
ten. Of ze bakten pannenkoeken op pop
penfornuisjes. En Herman Naber, die bij de 
première van een stuk van Loclewijk de 
Boer op de eerste rij ging zitten met een 
zak over z'n hoofd en de hele voorstelling 
zo bleef zitten. Vlak voordat het doek viel 
stond hij op en riep hard "Bravo!".' 
In 1969 neemt het verzet iets radicalere 
vormen aan. Twee regiestudenten gooien 
tijdens een voorstelling van Shakespeare's 
De Storm met tomaten uit protest tegen 
de ongeïnspireerde spelopvattingen en het 
gebrek aan experimenteerzin bij de grote 
gezelschappen. Tijdens een volgende voor
stelling van de Nederlandse Comedie infil
treren acteurs als figurant om zo vanaf het 
podium de première van Toller, een stuk 
over het mislukken van de Münchener Ra
denrepubliek in 1912, te verstoren. Met 
rode vlaggen in de hand springen zij van het 
toneel. Medestanders in het publiek 
schreeuwen mee 'alle macht aan de raden'. 
Er gaan rookbommen af. In een pamflet 
verklaren de actievoerders dat de raden
revolutie door de Nederlandse Comedie 
wordt voorgesteld als een bevlieging van 
een paar zwijmelde idealisten die noodza
kelijkerwijze tot mislukking moest leiden. 
Theater, museum en concert zijn volgens 
de activisten 'produkt van het burokraties 
kapitalisme', dat er toe dient 'mensen op te 
fokken tot passieve en konsumerende bur
gers.' 
Aktie Tomaat houdt de oproer een jaar 
vol. Openbare ordeverstoringen worden 
afgewisseld met openbare discussiebijeen
komsten- Geerten van Oorschot en Guus 

de Helling -jaargang I 0 - nummer 4 - winter 199 7 

Rekers gezamenlijk achter de microfoon. 
De kranten staan vol van de 'onparlemen
taire' acties, die aansluiten bij andere eve
nementen als de Maagdenhuisbezetting. 
Het toneelbestel trilt op zijn grondvesten 
en gaat op zoek naar een nieuwe identiteit. 
Carel Alphenaar: 'Veel acteurs gingen zich 
afvragen waar ze mee bezig waren. Er wer
den allemaal nieuwe groepen opgericht, en 
het verzet tegen de autoritaire manier van 
regisseren en leiding geven gaf enorm veel 
energie. Nieuwe clubs zoals Werktheater 
en Sater waren een soort therapeutische 
communities, waarin iedereen gelijk was 
en geacht werd zich totaal te geven. Alle 
functies rouleerden, iedere week een an
dere zakelijk leider. Ook bij Centrum werd 
de directeur voortaan coördinator ge
noemd.' 

VARKENS OP HET PLUCHE 
Naast zijn activiteiten in het toneel, maakte 

Carel Alphenaar als cellist deel uit van het 
Resistentie Orkest, dat op 'linkserige' ver
nissages en PvdA-bijeenkomsten speelde 
en begin jaren zeventig in heel Nederland 
bekend werd doordat het met klassieke 
schlagers uit de jaren twintig en dertig het 
televisieprogramma Haagsche Kringen op
luisterde. 'Het was een poging van de 
VARA om een gedemocratiseerd politiek 
programma op de buis te brengen en het 
interview met de minister-president een 
beetje verteerbaar te maken. Als een poli
ticus te lang het woord nam, dan kregen 
wij een seintje om te gaan spelen, steeds 
harder en harder, totdat hij overstemd 
werd.' 
ledere week kwam de redactie van Haag
sche Kringen, met journalisten als Joop van 
Tijn en Harry van Wijnen, bij Care I Alphe-
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naar ter vergadering bijeen. 'Als orkestje 
praatten wij mee over de inhoud van het 
programma. Ik herinner me dat ik er op 
aangedrongen heb het socialistische ka
merlid Scheps uit te nodigen. Die man 
drukte zich uit in prachtige retorische vol
zinnen en hij had enorme flaporen.' 
Toen Keerpunt in 1972 uitkwam waren de 
kringen waarin Alphenaar verkeerde opti
mistisch gestemd. Het voelde aan als de 
grote ommekeer. Ook de top zou gaan 
veranderen. Mensen als Joop den Uyl en 
Annemarie Grewel spraken tot de ver
beelding, en ook een man als Vredeling. 
'Dat was een heel ander soort minister, 
niet alleen omdat 'ie altijd dronken was, 
maar ook omdat het een hele geestige man 
was, zonder decorum, een normaal mens. 
En Duisenberg, dat was toch een soort 
Kennedy van de Lage Landen met z'n 
ideeën over de Postbank.' 
Maar al tijdens het kabinet Den Uyl sloeg 
bij sommigen de stemming om in cynisme. 
Alphenaar vertelt van een voorval dat de 
dubbelzinnige houding van de hem zo dier
bare sociaal-democraten schetst: 'Willy 
Brandt zou naar Nederland komen en er 
was een borrel georganiseerd op het Cats
huis. Brandt gold in die dagen als en lich
tend voorbeeld, een echte God, en we wil
den hem dolgraag ontmoeten. Iemand had 
bedacht dat het Resistentie Orkest bij de 
ontvangst zou spelen. We zouden er een 
echte Hollandse socialistenavond van ma
ken. Twee dagen voor de ontvangst blies 
Den Uyl ons optreden af. Wij waren v~e
selijk teleurgesteld. Dus toen we na een 
volgende aflevering van Haagsche Kringen 
zoals gewoonlijk in Bistro Quet zaten, die 
plek waar Van Agt en Wiegel elkaar ge
vonden hebben en de hele regering op vrij
dagavond de week van zich afdronk tot 
diep in de nacht, hebben we Den Uyl er op 
aangesproken, geattaqueerd. Ik zal het 
nooit vergeten. Hij heeft een uur lang de 
moeite genomen ons uit te leggen waarom 
het volgens hem niet had gekund. Hij zei 
dat hij het Resistentie Orkest geweldig 
vond en dat het ook echt bij de PvdA hoor-

de. Maar Brandt en hij moesten nu eenmaal 
bij het Nederlandse volk overkomen als 
hard werkende mannen, niet als mensen 
die van ludieke geintjes hielden en als var
kens op het pluche aan de champagne van 
de machthebbers zaten, onder begeleiding 
van een schlagerorkest. De mensen moch
ten het niet zien. Daarom had hij ook een 
hekel aan de Pulchristudio waar Haagsche 
Kringen werd opgenomen. Hij wilde niet 
voor salonsocialist uitgemaakt worden. Hij 
vond die beelden van drinkende, smoezen
de politici en journalisten tegen een Louis 
XVI-achtergrond vreselijk, terwijl het toch 
de realiteit was. Echt een imago-kwestie. 
En ja, toen het kabinet-Den Uyl viel en Van 
Agt, een intens keurige man die iedereen 
altijd een handje gaf, het overnam met 
Wiegel, toen wist je dat het afgelopen was.' 

PROLETARIAAT 
Niet alleen in politieke kringen sloeg de 

stemming om. Ook in theaterland moest 
de aanvankelijke hoera-stemming plaats 
maken voor wat achteraf een ware schei
ding der geesten lijkt. Maatschappelijke re
levantie betekende voor Peter Oosthoek, 
de regisseur van Centrum, dat voorstellin
gen lieten zien hoe het er aan toe ging in 
de maatschappij. Alphenaar: 'We noemden 
dat berichten uit de samenleving. Tonen 
hoe bepaalde mensen leefden en geen keu
zemogelijkheid hadden. We hanteerden 
een zoekende, Brechtiaanse benadering, 
om lucide, analytisch theater te maken. 
Geen hysterie, geen tranen op het toneel, 
zoals nu met De nacht van de Pauw van 
Willem Jan Otten het geval is; daar kun je 
een emmer onderhouden en die komt echt 
vol.' 
Volgens Alphenaar werd wat heel politiek 
begonnen wàs, steeds meer toegespitst op 
het thema van de democratisering, een 
term die ook op iedere pagina van Keer
punt is terug te vinden. 'Centrum deed ab
soluut geen leerstukken, maar om ons 
heen werd het vooruitstrevende toneel 
steeds leerstelliger. Het moest allemaal 
zuiver op de graad zijn. Het werd dram-
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Het Resistentie Orkest; in het 
midden Care/ Alphenoor (met zwarte 
vlrnderstrik) 

merig. De ludieke acteurs gingen weg. 
Vorm werd helemaal niet meer van belang 
geacht. Het ging alleen nog maar over "de 
inhoud", over waar je stond met je solida
riteit ten opzichte van het proletariaat. En 
in hoeverre je via de dialectiek je publiek 
dwong tot ja of nee zeggen tegen bepaalde 
fenomenen. 
Voorstellingen die daar niet op aanstuur
den, deugden niet en waren elitair en de
cadent. Het was vreselijk intolerant: de fa
brieksdirecteur met een dikke sigaar en de 
arbeider met een pet. Ook Brecht heeft 
nooit op zo'n simpele manier gewerkt. Wij 
probeerden wel met ieder stuk een politi
cum de zaal in te gooien; het moest ergens 
over gaan. Maar je hoefde je publiek niet 
op te voeden.' 
Het vormingstheater en de leerstelligen 
werden op een gegeven moment ingehaald 
door de maatschappelijke realiteit, waar
aan ze zelf een bijdrage hadden geleverd. 
Alphenaar: 'Het Werktheater is echt een 
duidelijk en succesvol resultaat van de de
mocratiseringsbeweging, van de vrije ont
wikkeling, van het brengen van toneel voor 
andere publieksgroepen. Jan Joris Lamers 
heeft zich er toen al snel van losgemaakt 
omdat hij zich in artistieke zin verder wil
de ontwikkelen en met vorm, literatuur en 
stilering bezig wilde zijn. Daarom bestaat 
Discordia nog steeds en zijn de andere 
groepen opgeheven of op een dood spoor 
terecht gekomen.' 
Maar de politisering van het toneel had vol
gens Alphenaar ook een hele positieve 
kant: 'Toen ik aan het toneel kwam was het 
echt zo dat die kerels, de artistiek leiders 
en de regisseurs, de absolute bazen waren. 
Acteurs werd alles eindeloos voorgedaan, 
en er werd aan een stuk door tegen ze ge
schreeuwd. Daar mee zou vandaag de dag 
zou geen regisseur meer iets voor elkaar 
krijgen. Het is haast een wetenschappelijk 
inzicht geworden dat je niets bereikt wan
neer een acteur niet iets bij zichzelf aan
boort. En Peter Oosthoek, die in de Cen
trum tijd als bijzonder democratisch gold, 
redde het later niet als regisseur bij To
neelgroep Amsterdam, toen hij met een 
heel gedetailleerd plan op de eerste repe
titie verscheen. Dat was een regie waar al
les al klaar lag, en die is dus niet doorge
gaan. Acteurs zijn geëmancipeerd en dat is 
niet meer terug te draaien.' 

Fronsren van der Puu rs redocteur van 

de Hc//rng 



KRONIEK VAN EEN AFGEBLAZEN COUP 

an~e 
'Wat ons bij elkaar bracht was een intuïtieve voorkeur 

voor progressieve en linkse politiek. Maar vooral een 

expliciete afkeer van de politiek van de zittende klasse.' 

Dat schrijven Femke Halsema en Menno Hurenkamp, die 

er bij waren toen een lichting jonge honden twee jaar 

geleden de partij-politiek achter zich wilde laten. 'Bijna 

wekelijks kwamen we bij elkaar met als doel een nieuwe, 

progressieve agenda te formuleren. Het moest anders, 

daarvan was iedereen overtuigd. Maar hoe precies, 

daarover bleken de progressieve meningen verdeeld.' 

door Femke Halsema en Menno Hurenkamp 
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Het begon met een ander initiatief. Op 30 
september 1995 schreven Jos de Beus, Paul 
Kalma en Paul Scheffer in NRC Handels

blad dat de tijd rijp was ruimhartige poli
tieke vernieuwing. Onder de titel 'Het 
spoor van Mansholt; Denken over een her
vormingspartij', tekenden zij op: 'De stel
ling die wij willen verdedigen is dat de 
PvdA, D66 en Groenlinks er niet aan zul
len ontkomen om hun onderlinge verhou
ding opnieuw te doordenken in dit tijdsge
wricht, dat door een merkwaardige men
geling van commercie en conservatisme 
lijkt te worden beheerst.' Er moest een 
nieuw links zwaartepunt worden gevonden 
door de 'sociale rechtvaardigheid' van de 
PvdA, de 'ecologische duurzaamheid' van 
Groenlinks en de 'culturele openheid' van 
D66 te verbinden. De drie PvdA'ers plaat
sten zich hiermee uitdrukkelijk in de tradi
tie van Keerpunt 1972. 
De Beus, Kalma en Scheffer formuleerden 
een tweeledige ambitie. Niet alleen hoop
ten zij het programmatische fundament te 
leggen voor politieke hervorming, ook wil
den zij de deelnemende partijen verleiden 
tot een confrontatie met de eigen ideolo
gische traditie: 'Bij de programmatische 
toespitsing van zo'n samenwerking staan 
deze partijen voor de opgave een verhou
ding tot de erfenis van de jaren zestig en 
zeventig te vinden. Een verhouding die zo
wel het mea culpa als de nostalgie vermijdt, 
en die een zelfbewuste voortzetting be
oogt van de modernisering van Nederland 
die in deze jaren vorm heeft gekregen.'Dit 
bleek teveel gevraagd. Bij een debat in De 
Balie in Amsterdam op I oktober 1995, 
werd het voorstel van de trojka door ac
tieve politici van de drie partijen eensge
zind naar de vuilnisbak van aardige, maar 
onuitvoerbare ideeën verwezen. Terwijl 
op de achtergrond de rekensommen zon
gen van te verliezen en te winnen zetels, 
werd het voorstel gediskwalificeerd als 
een weinig strategische en onhaalbare 
vlucht naar voren. Het moment voor 
progressieve samenwerking leek ook niet 
slechter te kunnen worden gekozen. Paars 
zat net een jaar, en rotsvast, in het zadel, 
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~Een politieke partij die ook 

waardoor twee van de drie progressieve 
partners van zo'n project enkel schade le
ken te kunnen ondervindenDatzelfde de-

bat in De Balie was het startsein voor De 
Branie, zoals de groep zich later zou gaan 
noemen. Op initiatief van Balie-program
mamakers Pi eter Hilhorst en Kees Vendrik 
en Parool-journalist Miehiel Zonneveld, 
kwam nog dezelfde avond een diverse 
groep, jonge mensen bijeen 1

• Hun oproep 
om een 'progressieve agenda' te formule
ren vond ruim gehoor onder medewer
kers van de drie wetenschappelijke bu
reaus en aangrenzende sferen, weten
schappers, journalisten en activisten. An
ders dan De Beus, Kalma en Scheffer was 
de groep niet geïnteresseerd in 'progres
sieve samenwerking'. Vrij van de bagage 
van de 'oudere politieke garde' was het 
zaak na te denken over de uitgangspunten 
van progressieve politiek in de jaren ne
gentig, over een 'beginselprogramma voor 
een niet-bestaande progressieve partij'. 
Na een aantal inleidende bijeenkomsten 
vormde zich een schrijversgroep. Deze 
had tot taak orde te brengen in de grote 
hoeveelheid onderwerpen en meningen 
die in korte tijd de revue was gepasseerd, 
en een 'wenkend perspectief te schrijven. 
Een eindwerkstuk is er nooit gekomen. In 
retrospectief lijkt het gezamenlijke 'verlan
gen naar veelzijdig leven' te zijn blijven ste
ken in een treffen tussen maakbaarheidsfe
tisjisten en democratiseringsgoeroes, cul
tuursocialisten en tweedelingsbestrijders, 
materialisten en postmaterialisten, pater
nalisten en yuppen. 
Inmiddels zien de deelnemers om in be
trokken verbazing. Hoewel sommigen 
graag hadden deelgenomen aan de pamf
letterie die over Nederland spoelde- denk 
bijvoorbeeld aan het 'concurrerende' Niet 
Nix - vonden de meesten De Branie on
danks alles een nuttige exercitie. Zij voe
len zich gesterkt in de overtuiging dat een 
nieuwe progressieve agenda, tegenover de 
toenemende dominantie van liberalen en 
conservatieven, noodzakelijk is. 
Het falen van De Branie moet volgens hen 
niet worden geweten aan de onmogelijk
heid van progressieve politiek, maar aan 
ongeduld om het te verwezenlijken. Vol
gens Allan Varkevisser, medewerker van 
het wetenschappelijk bureau van D66, zal 
het resultaat hebben op de langere termijn: 
'Het effect van de bijeenkomsten is nog 
niet uitgewerkt. Er verschijnen nog steeds 
stukken waarin naar een antwoord wordt 
gezocht op de vraag waarom het moeilijk 
is om progressieve politiek te bedrijven.' 

ACHTERUITKIJKSPIEGEL 
Het eerste probleem waarmee De Branie 

worstelde was al door De Beus, Kalma en 

een beweging is hoeft 

niet in somberheid te 

vervallen over de 

beperkte sturings
mogelijkheden van de 
staat., 

Scheffer verwoord: in het reine te komen 
met de eigen politieke historie en tegelij
kertijd de maatschappijhervorming op
nieuw ter hand te nemen. In de eerste brief 
die aan de deelnemers werd verzonden 
luidde het: 'Over de meeste politieke 
kwesties is in de jaren zeventig op een zeer 
fundamentele manier nagedacht. De op
lossingen die toen zijn aangereikt zijn in
tellectueel gesproken nog steeds waarde
vol. Ons ongenoegen schuilt dan ook niet 
zozeer in het gebrek aan ideeën maar in 
het feit dat veel van de oude gedachten 
nogal gemakkelijk worden genegeerd.' Jet 
Bussemaker, universitair docent politico
logie en bestuurskunde aan de Vrije Uni
versiteit, bevestigt dit nog eens: 'We wil
den de ideeën van de zittende generatie in 
twijfel trekken en hen erop wijzen dat zij 

zich onvoldoende rekenschap geven van 
de jaren zeventig, de traditie waaruit ze ko
men. Tegelijk hadden we als doel om zelf
standig, zonder de strijd aan te binden, na 
te denken over de toekomst van progres
sieve politiek. We verzetten ons tegen de 
heersende politieke mentaliteit, het amb
telijke en technocratische, maar we wilden 
geen generatieconflict beginnen. Dit maak
te ons tot een krampachtige tussengenera
tie en daardoor kwamen we in een vacuüm 
terecht. Door dit besef gingen we boven
dien aan zelfonderschatting lijden.' Moni
que Kremer die als onderzoeker werk
zaam is bij het Nederlands Instituut voor 
Zorg en Welzijn, zegt achteraf van het te
genovergestelde last te hebben gehad: 
'Vooral degenen met een politieke achter
grond waren bezig met de jaren zeventig 
en de heersende politiek. Daardoor werd 
iedereen in een hokje geplaatst terwijl ik 
juist de hoop had gehad dat wij daarvan 
zouden losk<;>men.' 
De krampachtige verhouding tot de 
progressieve traditie speelde ook op een 
andere manier parten, namelijk in de te
rugkerende vraag of progressieve politiek 
niet behoudzuchtig of zelfs reactionair 
moest zijn. Volgens Pieter Hilhorst was de 
groep vooral verbonden door onvrede 
over het heersende economische liberalis-
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me, over de aanhoudende bezuinigingen, 
het cultureel conservatieve klimaat en de 
hardvochtige burgerschapsnoties die het 
politieke debat domineerden. Dit blijkt 
ook uit een samenvatting van één van de 
discussies: 'De terugkerende gedachte is 

dat een kortzichtige politiek gericht op het 
minimaliseren van de overheidsuitgaven 
ten koste gaat van voordelen op andere 
terreinen of in de toekomst. Voor het on
derwijsbeleid is dit gemakkelijk te illustre
ren. Aan de ene kant wordt onderwijs be
schouwd als de "concurrentiefactor" van 
de toekomst en van de andere kant wordt 
er aanhoudend op bezuinigd. Een ander 
veel genoemd probleem is het cultuurpes
simisme. Mensen worden in toenemende 
mate verantwoordelijk gesteld voor hun 
eigen doen en laten en mislukkingen wor
den herleid tot eigen falen. Op het gebied 
van de arbeidsmoraal leidt dit tot een pres
tatiemoraal: loon naar werken. In de so
ciale zekerheid leidt dat tot de opvatting 
dat alleen zij die echt niets aan hun afhan
kelijkheid kunnen doen rechten opbouwen 
en op het gebied van de migratie tot de 
herwaardering van de nationale identiteit 
en tot eerherstel van het eigenbelang als 
richtsnoer voor het buitenlands beleid.' 
De Branie wilde het tij keren van de libe
rale en conservatieve 'modernisering' van 
de verzorgingsstaat, economische laisser 
faire en vermindering van de georganiseer
de solidariteit. De groep wilde echter ook 
vermijden dat een nieuwe progressieve 
agenda enkel een achteruitkijkspiegel 
werd, waarin de hoogtijdagen van de ver
zorgingsstaat werden verheerlijkt. Behalve 
op het heersende tij, wilden de meeste 
deelnemers de aandacht vestigen op nieu
we maatschappelijke problemen, waar
voor onvoldoende aandacht bestond (en 
bestaat). 'Een nieuwe verhouding tussen 
arbeid, zorg en onderwijs', 'een optimis
tisch perspectief op de multiculturele sa
menleving' en 'het ontwikkelen van offen
sief milieubeleid', noemt Jet Bussemaker. 
Monique Kremer noemt vergelijkbare the
ma's: 'zorg en arbeid', 'welzijn van kinderen 
en ouderen', 'de verhouding tussen eco
nomie en milieu' en 'de multiculturele sa
menleving'. 
Anderen hadden geen enkele boodschap 
aan politieke tradities, zoals Remko van 
Broekhoven, docent aan de Hogeschool 
voor Journalistiek in Utrecht en witte raaf 
in het gezelschap. Hij bepleitte als enige -
en doet dat nog steeds - een radicale 
breuk met het gehele systeem en de om
verwerping van het establishment: 'Het mi
lieuprobleem is bestaansbedreigend, de 
macht van de multinationals is enorm, de 
marginalisering van de have-nots neemt 
verder toe. Links mist het lef om daarvoor 



Een tussengeneratle met een 'verlangen naar een veelzijdig leven'. foto: Roeland Fossen I HH 

fundamentele veranderingsvoorstellen te 
doen.' Volgens hem volstaat slechts het 
grondig omgooien van de productiestruc
tuur en de distributie van welvaart: 'Daar
voor is een grote buitenparlementaire te
genbeweging nodig die niet blijft hangen in 
getuigenispolitiek.' 

DE STAAT 
Achteraf lijken de verschillen van mening in 

de groep niet enkel te zijn gegaan over het 
vaststellen van de centrale maatschappelij
ke problemen, maar ook en vooral over de 
gewenste politieke reactie erop. Volgens 
Tom van der Lee, medewerker bij de 
Tweede-Kamerfractie van Groenlinks, 
waren de globale grenzen van de politieke 
agenda al gezet: 'Dat hadden De Beus c.s. 
al voor ons gedaan met hun sociale recht
vaardigheid, culturele openheid en duur
zaamheid. Maar het ontbrak bij hen aan een 
gedegen analyse op basis waarvan je nor
men formuleert om maatsc:happelijke ont
wikkeling in goede banen te leiden. Wat 
zijn de politieke criteria om iets tot het do
mein van de overheid te rekenen of aan de 
markt te laten 1' 
Een belangrijk punt van discussie was de rol 
van de politiek zelf. Menigeen maakte zich 
zorgen over de reductie van politiek tot 

beleid en van de politicus tot ambtenaar, 
zoals ook blijkt uit één van de schriftelijke 
bijdragen: 'Alle politieke partijen zijn ver
worden tot recruteringsmachines voor ge
kozen ambtenaren. Het zijn opleidingsin
stituten geworden voor beheerders van de 
staat, terwijl iedereen tegelijkertijd roept 
dat de sturing van de samenleving door de 
staat niet meer mogelijk is. Een progres
sieve partij zou veel meer een beweging 
moeten zijn, een kanaal waarlangs goede 
ideeën worden verspreid en waar de poli
tieke gevolgen van maatschappelijke ont
wikkelingen worden bediscussieerd. Al
leen in een partij die ook een beweging is 
kan dat gebeuren zonder in somberheid te 
vervallen over de beperkte sturingsmoge
lijkheden van de staat.' 
Een deel van De Branie benadrukte de 
noodzaak om de staat uit het defensief te 
halen. Voor hen kon er slechts progressie
ve politiek worden bedreven door gerich
te overheidsinterventies en dat vereiste 
een hernieuwd vertrouwen in het vermo
gen en het functioneren van de staat. Re
sumerend stellen Miehiel Zonneveld en 
Pieter Hilhorst dat de werkelijke scheids
lijn in de groep lag rond de mate van eta
tisme die was geoorloofd: 'Een deel van de 
groep wilde vooral de maatschappelijke 
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ongelijkheid en de nieuwe tweedeling een 
halt toeroepen. Voor hen was hernieuwd 
vertrouwen in de staat en terugkeer naar 
het maakbaarheidsgeloof een voorwaarde. 
Zij wilden ingaan tegen de politieke stroom 
waarin staatsbemoeienis met het maat
schappelijke leven in diskrediet was ge
bracht. Lijnrecht hier tegenover stonden 
degenen die verregaande decentralisatie 
en grotere individuele vrijheid bepleitten, 
degenen die de politieke stroom in eigen 
voordeel wilden ombuigen. Naar hun idee 
lag het faillissement van progressieve poli
tiek juist in de eenzijdige nadruk op het op
lossen van maatschappelijke problemen. 
Een nieuwe progressieve beweging zou 
vooral een positieve politieke visie moeten 
formuleren: een ideaal van liberale cul
tuurpolitiek. Bij deze deelnemers bestond 
er ook verzet tegen het opnieuw beklem
tonen van het maakbaarheidsideaal. De 
wervende kracht van progressieve politiek 
zochten zij vooral in radicale democratise
ring.' 
Achteraf zegt I do de Haan, als politicoloog 
verbonden aan de Universiteit van Am
sterdam, dat hij het jammer vindt dat de 
discussies over sturing en de staat gingen 
overheersen: 'Wij weerspiegelden daarin 
het verloop van het progressief-politieke 
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E.r was geen gemeen

schappelijke notie 
debat in de "echte" wereld. Het is met 
progressieve politiek immers misgegaan 
toen ze in zichzelf gekeerd raakte. Toen ze 
de overstap maakte van het streven naar 
hervorming van de samenleving naar her
vorming van de overheid en herziening van 
de verhouding tussen markt en staat. Lie
ver had ik deze indelingen willen loslaten en 
willen nadenken over toekomstig burger
schap : hoe maak je burgers weerbaar en 
wat voor instituties heb je daarvoor nodig?' 
Hoewel weinig consequent kwam deze 
vraag echter wel een aantal keren ter spra
ke. Onder het motto 'minder centrale stu
ring, meer politieke ambitie' werd op 
schrift een voorstel gedaan voor een nieu
we taakopvatting van de overheid: 'Zij 
moet als eerste een bodem in de markt leg
gen door een basisinkomen in te voeren. 
Een basisinkomen vergroot de onderhan
delingspositie van werknemers en het ver
groot de mogelijkheid om een optimale ba
lans te vinden tussen arbeid en zorgtaken. 
Als tweede moet zij tegenmachten organi
seren. Zo kan de overheid bedrijven ver
plichten om jaarlijks een milieu- en maat
schappelijkheidsrapportage op te stellen, 
waarin verslag wordt gedaan van de initia
tieven op het gebied van duurzaamheid en 
sociaal personeelsbeleid. Overheidsinstel
lingen, maatschappelijke organisaties en 
particulieren krijgen dan de mogelijkheid 
hun aanbestedingen alleen te gunnen aan 
verantwoorde ondernemers. Dezelfde ei
sen kunnen worden gesteld aan scholen en 
sociale voorzieningen. Dit verleent uitge
slotenen of hun zaakwaarnemers de kans 
om hinderlijk dwars te liggen en dus seri
eus te worden genomen.' 
Ook volgens Allan Varkevisser lag een kans 
in het kantelen van het debat over markt 
en staat: 'Het was interessant geweest als 
we de klassieke scheiding der geesten had
den kunnen overstijgen door te discussië
ren over de mate van overheidsdecentra
lisatie èn over een nieuwe rol en taakop
vatting voor de overheid. Maar voor zo'n 
gedachtewisseling ontbrak de kritische 
massa, daarover hadden we langer moeten 
praten.' 

URGENTIE 
Anderhalf jaar later klinkt bij alle onder

vraagde deelnemers spijt door dat er niet 
langer is gepraat. De meesten vinden het 
nog steeds noodzakelijk dat er een alter
natieve progressieve agenda wordt gefor
muleerd. Paars heeft de belofte van 'ver
anderingsgezindheid' niet waargemaakt, 
zegt Monique Kremer: 'De ambitie be
perkt zich tot een economisch offensief. Er 
is geen oog voor de samenhang tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en de 
'zachte' onderwerpen zijn geheel van de 

van urgentie. 

Niemand had het 

gevoel dat als wij niet 

met een pamflet 
zouden komen de 

wereld zou vergaan.' 

politieke agenda verdwenen.' ldo de Haan 
formuleert het harder: 'De enige maat
schappelijke ambitie van Paars is te voor
komen dat de onderkant eruit valt. Arbeid 
is het toverwoord. Maar het kabinet con
centreert zich enkel op de verhoging van 
de productiekracht en weigert na te den
ken over de kwaliteit van de arbeid. Laat 
staan dat er wordt nagedacht over het 
soort samenleving dat Nederland in de 
toekomst zou moeten worden.' 
Dwars door alle debatten en geschriften 
van De Branie klonk 'het verlangen naar 
een veelzijdig leven': 'Wij willen geen visie 
op het goede leven voorschrijven. Veel te
veel mensen leiden een eenzijdiger leven 
dan ze zouden willen. Ze hebben tegen hun 
zin geen betaald werk, of hebben wel een 
baan maar te weinig rust voor de kinderen. 
Vandaag de dag reizen mensen grote af
standen om op verre vakantiebestemmin
gen vertrouwde ervaringen op te doen. 
Het tropische landschap en de exotische 
natuur dienen als aangever voor een goed 
gesprek bij een kop koffie met de andere 
vertrouwde leden van het reisgezelschap. 
Groene, pluriforme metropolen bieden de 
kans om de mobiliteitsparadox om te 
draaien: om elke hoek een andere wereld. 
Meer verrassing met minder reistijd.' 
Het verlangen naar veelzijdigheid lijkt de 
groep echter ook de das te hebben omge
daan. 'Er was geen gemeenschappelijke no
tie van urgentie', zegt Miehiel Zonneveld: 
'Niemand had het gevoel dat als wij niet 
met een pamflet zouden komen de wereld 
zou vergaan.' Volgens Jet Bussemaker ont
brak het aan een archimedisch punt, in 
vorm en inhoud: 'Het verlangen naar veel
zijdigheid klinkt mooi maar het bleek te 
vrijblijvend. Hoe moest het leven er dan 
uitzien en wàt moest daarin centraal staan? 
Ging het om herwaardering van het eigen 
initiatief, nieuwe vormen van overheidsre
gulering of culturele openheid? Wij waren 
het eens over de kritiek op de dominante 
politieke cultuur maar het ontbrak aan een 
wervend, concreet en gemeenschappelijk 
alternatief.' 
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Voor anderen was de druk om een pamflet 
te schrijven juist contra-productief. Allan 
Varkevisser en Tom van der Lee hadden 
graag, al pratend en zonder tijdsdruk, over
eenstemming willen bereiken over een 
aantal goede ideeën. Voor hen waren de 
ontmoetingen op zich waardevol en leidde 
de wens een alternatief verkiezingspro
gramma te schrijven enkel af. Van der Lee: 
'Het was goed geweest als wij op het 
grensvlak van de drie partijen, als min of 
meer gelijkgestemden invloed hadden uit
geoefend op het politieke en publieke de
bat.' Varkevisser gaat nog verder: 'Alleen 
door te blijven praten hadden we al een 
kritische functie gehad, namelijk op de mo
menten politiek, waar ik van af wil.' 
Pieter Hilhorst zegt achteraf nooit geïnte
resseerd te zijn geweest in partijpolitiek: 
'Mijn ambitie was om cultuurkritiek te be
drijven. Om vraagtekens te plaatsen bij de 
vanzelfsprekendheden in het politieke de
bat; niet om de gevestigde politiek aan te 
vallen, maar om je eigen vooroordelen te 
bestrijden en om jezelf te overtuigen van 
de mogelijkheid van een andere koers.' 
Varkevisser bevestigt dit: 'Het ging mij er
om om opnieuw vast te stellen wat de mo
gelijkheden zijn voor progressieve politiek, 
gegeven de steeds kleinere marges voor 
het politieke handelen. Wij hoefden de 
paarse status quo niet te perfectioneren, 
we hoefden slechts het politieke debat op 
te rekken.' Het alternatief was, zoals Tom 
van der Lee opmerkte, dat er spelregels 
werden ontworpen: 'Je hebt eigenlijk een 
politieke partij nodig om procedures vast 
te stellen op basis waarvan je vorderingen 
kunt boeken.' 
Behalve onder verschillende verwachtin
gen, heeft de groep uiteindelijk ook gele
den onder teveel ambities. De deelnemers 
hadden zich niet enkel tot doel gesteld om 
een nieuwe progressieve agenda te formu
leren maar ook om een fundament te leg
gen voor een nieuwe politieke cultuur en 
andere politieke omgangsvormen. 
Bovendien wilden zij hun ideeën inbrengen 
in het politieke debat maar tegelijkertijd 
hun afkeer ervan zichtbaar maken door als 
groep afzijdig te houden van de bestaande 
politiek. Dit maakte De Branie, in tegen
stelling tot Niet Nix, inderdaad tot een tus
sengeneratie: door niet de politieke mores 
te accepteren, hadden ze geen wapen om 
de strijd ermee aan te binden. 

Fernke Holserno en Menno Hurenkwnp ZIJn 

redacteur van de Hell1ng 
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Fa•ima Jebli Ouazzani 

welke burtenlondse stad zou ;c het liefst wil
/en wonen? 

Barcelona. 
Wat doe ;e meestol op zondogmrddog? 

Lezen. 
Aan welke polrtrcus heb ;e de grootse hekel? 

Jean Marie Le Pen. 
Heb Je wel eens op GroenLrnks gestemd? 

De laatste keer, op Mohamed Rabbae. Ik 
stemde altijd op de eerste vrouw bij de 
PvdA. Nu vond ik het prettig dat ik op ie
mand uit mijn eigen gemeenschap kon 
stemmen. 

Geen sput van gekregen? 
Nee, hij is integer en staat met beide be
nen op de grond. 

Ben Je voor positreve drscnmrnatre7 
Ja. Bij gelijke capaciteit en zolang vrouwen 
en allochtonen een achterstand hebben. 

Voel Je ;e Limburger~ Nederlander of Marokkaan? 
Niet Nederlands en niet Marokkaans, ik 

noem het een derde identiteit. In Engeland , 
zie je die mix van culturen bij jonge India
se schrijvers. In Nederland is dat veel min
der. De tweede generatie hangt tussen wal 
en schip en wordt geassocieerd met pro
blemen. 

Wat rs 1e fovonete tv-presentator? 
Paul de Leeuw. Op 4 december was ik te 
gast. Van vrienden had ik een paar scherpe 
grappen meegekregen, als buffer. Maar het 
viel mee, hij was erg aardig. 

Geef;e aan bedelende ;unks? 
Ja, als ik ruim in het geld zit. De Neder
landse samenleving is arm qua barmhartig
heid. De vrijgevigheid is gestructureerd 

rond goede doelen en tv-uitzendingen. In 

Marokko geef je op vrijdag altijd aan bede
laars. 

Noor welke muzrek lurster ;e het liefst? 
Ravel, Bizet, Afro-Westerse muziek. Heel 
veel soorten. Muziek is het medium dat het 
snelst je in je hart kan raken. 

Waar heb ;e het meeste sput van? 
Dat ik het met mijn eerste grote liefde niet 
heb gedaan. 

Wat rs de laatste demonstrotie wanr ;e in mee 
/rep? 

Lang geleden, tegen de apartheid in Zuid
Afrika. 

Bolkestem 1 

Fatima Jebli Ouazzani (37) is 
filmmaakster. Haar 

documentaire 'In het huis van 
mijn vader• was begin 

december op het 
Internationale Documentaire 
Festival Amsterdam een van 

de publieksfavorieten. 
Ouazzani werd geboren in 

Marokko en verhuisde op haar 
tiende naar Heerlen. Op haar 

zeventiende werd ze 
verstoten door haar vader 

omdat ze niet als maagd 
uitgehuwelijkt wilde worden. 
'In het huis van mijn vader• 

gaat over de traditie van 
maagdelijkheid. 

{oio: Cmemrctn 

Demagoog. 
Welke droom karnt steeds terug' 

Hij komt niet meer terug. Ik droomde al
tijd dat ik een schat vond en als ik die wil

de pakken werd ik wakker. Tot vorig jaar, 
toen ik doorsliep, mijn zakken vol propte 
en dacht: de rest mogen anderen hebben. 
Ik werd wakker en de droom is niet meer 
teruggekomen. 

Wcmr eet ;e het lrefst IJurt.enhurs? 
In een Japans restaurant. 

Wrc is ;e held of hcldrn? 
Mijn heldin is de Amerikaanse actrice Bar
bara Stanwick. Mijn held is Martin Scorce
se, de Amerikaanse regisseur. En wacht, 

Nabokov natuurlijk. 
Wat vond ;e opa van ;e film? 

Hij heeft alleen stukken interviews terug
gezien. 'Kijk vrouw, je wordt een filmster 
in Nederland', zei hij tegen mijn oma. 

Goot ;e frlm draaien rn Marokko? 
We gaan de festivals proberen. De tv is van 

de staat, daar heb ik geen grote verwach
tingen van. 

Was het bloed van Noiino echt hoor maagden
bloed? 

Ik heb geen reden om daar aan te twijfelen. 
Maar dat moet je aan Na:ima vragen. 

Wat rs ;e (ovonete soap? 
'The powers that be', uitgezonden door de 
VPRO. 

Wat rs het duurste k/edingstul< dot ;e ooit kocht? 
Een leren jasje in Marokko voor 250 gul
den. 

AJOX of Feijenoord? 
Ajax. 

Hoe lang duurt het nog voor dot re mond van Ma
rokkaanse o~<omst hrer mrnrster wordt? 

Ik hoop niet lang. Rabbae zou een uitste
kende kandidaat zijn. En dan snel daarna 
een vrouw. 

Wat rs ;e favoriete (i!m! 

'Vrouw in het zand', van de Japanse regis
seur Jasujiro Ozu; lkiru (Verdoemd) en 
Rashomon van Kurosawa, ook Japans. 

Wat rs het laatste boek dot ;e gelezen hebt? 
De dichtbundel 'Soldatenliederen' van An

na Enquist. 
Zrt ;c op mtemet.! 

Nee, maar ik ga het wel doen. Die uitzen

ding met Paul de Leeuw ging over Sinter
klaas, dat wilde ik goed voorbereiden en 

een vriend haalde de informatie zo van in
ternet. Onder andere dat Sinterklaas ooit 
drie maagden gered heeft van de hoererij 
door ze een bruidsschat te schenken. 

Wat vrnd ;e van Zwarte Piet? 
Een fenomeen. Sinterklaas' Moors knaapje. 
Ik vind dat wel intrigerend hoor, al die 
knaapjes, is dat werkelijk alleen een baas
knecht verhouding? 

Heb ;e nog rdeolen? 
Heel egocentrisch: dat ik een groot schrij
ver word. En een goede ouder. 

Beotnx of Hosson? 
Beatrix. 
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De ambitie om van Europa een economische en misschien wel politiek-militaire 

eenheid te maken maakt het creëren van een Europese identiteit noodzakelijk. 

Middels mythes, symbolisme en burgerrechten wordt daar hard aan gewerkt, maar 

voorzover er iets van Euro-patriottisme ontstaat is dat een 'wij' tegen 'zij' gevoel, 

van 'Euroburgers' versus 'Eurovreemdelingen', waardoor grote groepen migranten 

worden buitengesloten. Een Europa gebaseerd op een dergelijk etno-raciale identiteit 

kan nooit een eenheid worden. 

patriottisme 
door Dirk Jacobs en Robert Maler 

Momenteel zijn er drie concurrerende projecten voor een toe
komstig Europa te onderscheiden. Wij stellen hier de vraag hoe 
deze drie toekomstvisies voor Europa - iets preciezer: de Euro
pese Unie- in relatie staan tot de pogingen om een Europese iden
titeit te construeren. 
Een eerste toekomstproject wil van Europa (opnieuw) een sterk 
machtsblok in de wereld maken, zowel militair, economisch als po
litiek. Er is een duidelijke tendens in debatten over de toekomst 
van Europa om zowel expliciet als impliciet het 'herstel' van Euro
pa als een wereldmacht na te streven. In de praktijk ziet men Eu
ropa in dit project in de eerste plaats als één markt en als een fi
nancieel bastion. De ontwikkeling van Europa naar een politieke en 
militaire eenheid wordt daarbij als functioneel gezien voor het ont
staan van een economisch blok dat met de VS en Japan kan con
curreren om de wereldmarkten en de ontwikkeling van innovatie
ve technologieën. Europa moet 'opnieuw' een belangrijk imperium 
worden. Niet zozeer in de traditionele betekenis, maar als een ster
ke macht die haar invloedssferen in de nieuwe wereldorde kan ver
dedigen en veroveren. In zekere zin wordt ook teruggegrepen op 
het zelfbeeld van (de natie-staten van) het Europa tot aan de Eer
ste Wereldoorlog, dat gedefinieerd werd - en zichzelf definieerde 
- als het centrum van de wereld. Van die deels vergane glorie ge
tuigen onze wereldkaarten op een nostalgische wijze nog steeds. 
In gedeeltelijke tegenstelling tot dit eerste project, is er een con
currerende visie die het sociale karakter van een toekomstig Eu
ropa benadrukt. Deze visie benadrukt het belang van mensertrech
ten en democratie en heeft de strijd tegen leed en sociale onge
lijkheid in Europa- en breder, de rest van de wereld- hoog in het 
vaandel. Een gemeenschappelijke economische ontwikkeling wordt 
in de verschillende varianten van dit toekomstproject min of meer 
geïntegreerd, maar nimmer in de zin van een weinig scrupuleuze 
supranationale macht die in een meedogenloze competitie met an-

dere economische machten verwikkeld is. Economische ontwikke
ling is er in de eerste plaats om de sociale missie van Europa te 
doen slagen. Een sterkere politieke eenheid wordt gezien als een 
voorwaarde voor een dergelijk project, dat opgevat wordt als een 
voortzetting van (deels gepostuleerde) elementen uit de 'grootse' 
Europese geschiedenis van wetenschap, kunst en humanisme. 
Een derde project wil, in tegenstelling tot de twee andere projec
ten, het bestaande systeem van natie-staten behouden of zelfs ver
sterken. Dit project, dat in belangrijke mate de status-quo voor
staat, kan op een radicale manier teruggevonden worden in de pro
gramma's van extreem-rechtse partijen met een duidelijk racistisch 
of nationalistisch karakter. Maar ook grote delen van traditioneel 
rechts èn links prefereren de status-quo van het Europa van de na
tie-staten (zie bijvoorbeeld de houding van Britse politici). Refe
renda in landen als Frankrijk, Denemarken en Noorwegen hebben 
aangetoond dat aanzienlijke delen van de bevolking tegenstander 
zijn van de ontwikkeling van de Europese Unie naar een suprana
tionale eenheid. Hoe moeten we in het licht van deze drie toe
komstprojecten de recente pogingen van de Europese instellingen 
om een Europese identiteit te voeden, begrijpen? 

Al drie decennia lang zien voorstanders van Europese integratie de 
promotie van een Europees bewustzijn en de creatie van een Eu
ropese identiteit als een cruciaal beleidsdoel. Daarbij zijn een aan
tal strategieën gebruikt om een Europese identiteit te creëren en 
te koesteren. Ten eerste zijn pogingen ondernomen een cultureel 
ingevulde Europese identiteit op te zetten zoals men eertijds de 
nationale identiteiten gecreëerd heeft. Men hanteert historische 
mythes over het gemeenschappelijke christelijke erfgoed, verwijst 
naar de politiek-juridische traditie die teruggaat tot de Romeinse 
periode en refereerde aan de humanistische traditie. Zo gebruikt 
men ook ideologieën (Europa als een vreedzaam en democratisch 
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Een minimum aan Europese gevoelens 
moet de Europese Unie 
legitimeren en passieve steun voor 
de economische transformaties 
garanderen. 

project en Europa met modemiserende en civiliserende aspira
ties), seculiere rituelen (de Europese stembusgang) en gemeen· 
schappelijk Eurosymbolisme (vlag, volkslied, vorm van paspoorten, 
etc.) om een gedeelde culturele identiteit te voeden. Bovendien 
zijn een scala aan samenwerkingsprogramma's opgezet in de vel
den van onderwijs, onderzoek en kunst. Dit alles zal ongetwijfeld 
een extra dimensie krijgen wanneer straks een gemeenschappelij
ke munt in het alledaagse leven in heel Europa gebruikt zal wor
den. 
De tweede strategie naar een identiteit is het bouwen van een 
supranationaal juridisch systeem waarin inwoners van Europa ver
schillende basisrechten toegekend zijn en Europese werknemers 
(via het Verdrag van Rome} specifieke rechten hebben gekregen. 
Dit gemeenschapsrecht verschilt van het traditionele internatio
nale recht omdat het tussen individuen en staten van kracht is. Via 
het Europees Hof van justitie zijn deze rechten direct afdwingbaar. 
Tenslotte is een begin gemaakt met een Europees burgerschap. Dit 
burgerschap van de Unie bevestigt het recht van vrij verkeer en 
het recht om zich tot het Europees Parlement en de Europese om
budsman te richten. Bovendien kregen Europese burgers het recht 
deel te nemen aan lokale en Europese verkiezingen in elke lidstaat 
onder dezelfde voorwaarden die voor eigen staatsburgers gelden. 
Tenslotte is het recht ingevoerd buiten de EU door elke diploma
tieke dienst van een andere lidstaat geholpen te worden alsof men 
een eigen onderdaan is. Tot op vandaag is het burgerschap van de 
Unie afgeleid van het bezit van het staatsburgerschap van één van 
de vijftien lidstaten van de Unie. Zo worden naar schatting veer
tien miljoen legale vreemdelingen (de zogenaamde derdelanders) 
van het Europees burgerschap uitgesloten. 
Wat is het effect geweest van bovenstaande pogingen om een Eu
ropese identiteit te construeren? Om daar iets over te zeggen kun
nen we gebruik maken van de data van de 'Eurobarometer', een 
onderzoek dat elk halfjaar op grote schaal in de verschillende lid
staten georganiseerd wordt. Deze onderzoeken wijzen uit dat tot 
op vandaag een meerderheid van de Europese burgers moeite 
heeft zichzelf als Europeaan te zien. Slechts 3 procent denkt ooit 
een Europees burgerschap te bezitten zonder een traditioneel 
staatsburgerschap, 24 procent is trots op de Europese vlag en 19 
procent is trots op sportteams van andere lîdstaten. In de herfst 
van 1996 voelde 51 procent van de geïnterviewden zich enigszins 
'Europees', terwijl46 procent aangaf enkel een nationale identiteit 
te bezitten (Eurobarometer, 1997). Overigens moet vermeld wor
den dat wat de ondervraagden precies onder 'Europees-zijn' ver
stonden aan de eigen inbeelding werd overgelaten. In zekere zin 
kan men stellen dat de Eurobarometer niet alleen een middel is om 
de Europese publieke opinie in kaart te brengen, maar ook een in
strument vormt om die te doen ontstaan. Al bij al kan men stellen 
dat in het alledaagse leven de populaire identificatie met het Euro
pese project bescheiden is en er een blijvend belang van de natio
nale identiteit bestaat. 
Tegelijkertijd zijn er sterke aanwijzingen dat het traditionele on
derscheid tussen staatsburgers en vreemdelingen aan het ver
schuiven is, langs de lijnen van een onderscheid tussen een ge
deelde Westerse cultuur aan de ene kant en niet-Westerse cultu-

ren aan de andere kant. In de identificatie van de 'ander', van de 
'vreemdeling', is er een opvallende trend om niet langer alle niet
staatsburgers als 'echte' vreemdelingen te zien. In landen als Bel
gië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Ne
derland wordt de vreemdeling doorgaans gezien als een Turk, Ara
bier of Aziaat, hoewel in realiteit de meeste buitenlanders vaak een 
Europees staatsburgerschap hebben. Bovendien worden niet-Eu
ropese vreemdelingen minder gewaardeerd dan Europese vreem
delingen. Het lijkt er sterk op dat de identificatie met Europa mar
ginaal blijft maar er tegelijkertijd een onderscheid ontstaat tussen 
'wij' en 'zij', waarin autochtone landgenoten en migranten van an
dere Europese landen aan de ene kant tegenover migranten van 
buiten Europa- met name wanneer afkomstig uit 'niet-blanke-lan
den' -aan de andere kant geplaatst worden. 

Deze differentiatie tussen verschillende groepen vreemdelingen is 
niet louter een populistisch fenomeen of een ongewild gevolg van 
het beleid om een Europese identiteit te creëren. Hoewel de 
meeste Europese landen een actief beleid voeren om integratie en 
multiculturalisme te promoten en het ontstaan van nieuwe etni
sche scheidingslijnen te vermijden, kan men niet beweren dat de 
Europese politieke elite geen deel heeft gehad in de creatie van 
nieuwe onderscheiden tussen (etnische) groepen en nu gecon
fronteerd wordt met een fenomeen waaraan zij geen schuld heeft. 
Betoogd wordt dat het streven naar Europese identiteit als doel 
heeft de versterking van mogelijkheden tot Europese integratie, 
dat wil zeggen het afbouwen van het belang van (etno)nationalis
me en zeker niet de creatie van nieuwe interne scheidingslijnen. 
Voorop staat het doel de Europese staatsburgers in een gemeen
schappelijk economisch, cultureel en politiek project op te nemen. 
Maar deze insluiting gaat in de praktijk hand in hand met de uit
sluiting van vreemde ingezetenen van niet-Europese origine. In het 
debat wordt niet alleen naar een toekomstig gemeenschappelijk 
politiek project verwezen, maar wordt evengoed aan gemeen
schappelijke historische en culturele roots gerefereerd. Aan de ene 
kant worden rechten aan bepaalde groepen vreemdelingen (in on
ze contreien bijvoorbeeld Italianen en Spanjaarden) verleend die 
voorheen op basis van hun nationale identiteit van die rechten ver
stoken waren. Aan de andere kant ontstaat er een nieuw onder
scheid tussen 'Euroburgers' en 'Eurovreemdelingen', met eviden
te uitsluitende effecten voor bepaalde groepen migranten. In dit 
proces is de uitsluiting door nationaal burgerschap vervangen door 
een gelijkaardig Euronationalistische uitsluiting. Op basis van een 
Europees nationalisme worden aan bepaalde groepen inwoners 
rechten ontkend omwille van hun veronderstelde gebrek aan his
torische en culturele binding met de Europese Gemeenschap. 

Hoe moeten we de constructie van een Europese identiteit duiden 
in het licht van de drie visies op Europa? Men moet concluderen 
dat de huidige Europese identiteit een kruising is van inspanningen 
van alle drie de toekomstvisies. 
In de eerste plaats ligt de Europese identiteit in het verlengde van 
het project dat Europa tot een wereldmacht wil omvormen. Het 
streven om een Europees bewustzijn te versterken wordt in gro
te mate gebruikt om economische en monetaire doelen te reali
seren. De promotie van een Europese identiteit en de creatie van 
een Europees burgerschap wordt gezien als een noodzakelijk, zij 
het secundair, initiatief om een minimum aan steun voor het Eu
ropese economische project te garanderen. Een minimum aan Eu
ropese gevoelens moet de Europese Unie legitimeren en passieve 
steun voor de economische transformaties garanderen. Het suc
ces dat hier geboekt wordt hangt ongetwijfeld samen met het ge
geven dat economische eenwording onderschreven wordt door 
alle voorstanders van Europese integratie. 
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Op basis van een Europees nationalisme 
Het ontwikkelen van een politieke Europese Unie is voor een deel 
van de Euro-voorstanders, de zogenaamde confederalisten, onder
geschikt aan het doel van economische integratie. Voor de con
currerende federalisten, doorgaans afkomstig uit de kleinere Euro
pese staten, staat daarentegen de ontwikkeling van een politieke 
Unie als zelfstandig doel voorop. Zij hopen dat de Unie op een dag 
tot een structuur mag uitgroeien die vergelijkbaar is aan die van de 
natie-staat met een sterke politieke en militaire machtsbasis. Voor 
dit doel is het noodzakelijk dat een gemeenschappelijke Europese 
identiteit opgezet wordt die verder reikt dan passieve steun voor 
economische integratie: een nieuw soort Euro-patriottisme moet 
de ontwikkeling van een politieke Unie ondersteunen en legitime
ren. In dit streven om de Europese Unie tot een sterke suprana
tionale macht om te vormen, spelen ook vaak elementen uit het 
tweede toekomstproject voor Europa waarin democratisering, 
mensenrechten en sociale ontwikkeling hoog worden aangeschre
ven. De ontwikkeling van een politieke Unie in het verlengde van 
dit tweede project kent niet het verwerven van de macht om de 
macht als grootste goed. Een stevige positie wordt gezien als een 
garantie om sociale gelijkheid te bewerkstelligen en de democra
tische idealen te ondersteunen in een wereldorde met een globa
le economie die problemen genereert die klassieke nationale gren
zen ver overstijgen. Hiertoe wordt de ontwikkeling van een nieuw 
soort Euro-patriottisme, die de basis vormt van een pan-Europees 
gevoel van solidariteit, als een cruciale wending gezien. Rijkere seg
menten van de Europese bevolking en met name rijkere regio's bin
nen Europa moeten immers financiële transfers aanvaarden naar 
de armere regio's en de sociaal-economisch kwetsbare groepen. 
Tegelijkertijd wordt een Europese identiteit gepromoot waarin het 
Europese volk en de Europese Unie een unieke verantwoordelijk
heid aangemeten worden om stabiliteit, vrede en sociale recht
vaardigheid tot ver buiten de eigen grenzen te verzekeren. Solida
riteit, respect voor mensenrechten en gelijkheid worden gepro
moot als universele waarden waarvan de Europeanen het best in 
staat èn verplicht zijn ze in de rest van de wereld te verspreiden. 
Pogingen om een Europese identiteit te construeren liggen dus op 
een complexe manier in het verlengde van zowel het eerste als het 
tweede toekomstproject voor Europa. Het is duidelijk dat er hier
bij allerminst sprake is van een gecoördineerde inspanning om één 
Europese identiteit op te zetten. Vertrekkende van verschillende 
logica's en specifieke projecties resulteren de pogingen tot con
structie van een Europees gevoel in een hybride resultaat. 

Hoe zit het met het derde toekomstproject voor Europa en het 
vraagstuk van Europese identiteit? Bijna per definitie past de idee 
van ontwikkeling van een Europese identiteit niet in een project 
dat de status-quo van de natie-staten verdedigt. Immers, in een zui
vere vorm verzet het derde project zich tegen elke verdere stap 
naar Europese integratie. Paradoxaal genoeg kan men, omdat de 
ontwikkeling van de nieuwe Europese identiteit in erg grote mate 
afhankelijk is van het lidmaatschap van één van de Europese natie
staten, niet concluderen dat het proces van Europese integratie 
helemaal geen invloed ondervindt van het derde project. Het is in
derdaad zo dat er een nieuwe Europese identiteit opkomt die de 
traditionele nationale identiteiten overstijgt. Maar tot op zeer gro
te hoogte is er een duidelijke beperking van die Europese identi
teit omdat ze afhankelijk is van het lidmaatschap van één van de na
tie-staten. Europeaan zijn betekent in de eerste plaats dat men 
Fransman of Belg moet zijn. Niemand kan Europeaan worden zon
der eerst een nationaal staatsburgerschap verworven te hebben, 
waardoor aanzienlijke aantallen migrantengroepen uitgesloten 
worden die niet willen of niet toegestaan worden om zich te na
turaliseren. Met andere woorden, het Europees burgerschap en de 
Europese identiteit overstijgen niet de nationale identiteit, het is 

worden aan bepaalde groepen 
inwoners rechten ontkend omwille 

van hun veronderstelde gebrek aan 
historische en culturele binding 
met de Europese Gemeenschap. 

totaal afhankelijk van nationale identiteit. 
Nu stelt zich de vraag of dit een tijdelijke overgangsmaatregel naar 
een meer originele vorm van Europese identiteit vormt of dat het 
om een fenomeen gaat dat de verdere ontwikkeling van een Eu
ropese identiteit frustreert. In het eerste geval gaat het slechts om 
een etappe die het mogelijk maakt een werkelijk postnationale 
identiteit te bevorderen. In het tweede geval wordt de mogelijke 
ontwikkeling van Europese identiteit in de kern beknopt. 
Het is wellicht te vroeg om zich hierover uit te spreken, maar wij 
menen dat bepaalde kenmerken van de huidige ontwikkeling van 
Europese identiteit en Europees burgerschap het ontstaan van een 
waarlijk postnationale identiteit belemmeren. Er zijn belangrijke 
aarzelingen en nationale hebbelijkheden die beletten dat het em
bryonale Europees burgerschap als een springplank naar een sub
stantieel Europees-zijn kan fungeren. Europees burgerschap werd 
tot nog toe a priori gezien als complementair aan en niet als ver
vangend voor het nationale burgerschap en vormt in die zin een 
simpele voorzetting van de nationalistische logica. De oude gren
zen tussen staatsburgers en niet-staatsburgers zijn simpelweg ver
schoven naar een nieuw niveau met een logica waarin staatsbur
gers, Unie-burgers en derdelanders onderscheiden worden. Zo 
lang ingezetenen met een niet-EU nationaliteit uitgesloten blijven 
van het Europees burgerschap en derhalve ook van een Europese 
identiteit, zal het doel van het tweede toekomstproject voor Eu
ropa (gericht op solidariteit en democratie) niet bereikt worden. 
Wanneer de uitsluiting van bepaalde sociale groepen niet verdwijnt 
zal de Europese samenleving grote moeite kennen zich te ontwik
kelen tot een postnationale eenheid. Een nieuwe Europese identi
teit ligt enkel binnen handbereik wanneer die niet meer gebaseerd 
is op geografische en quasi etnische opvatting van de EuroP,ese 
maatschappij, maar op een gezamenlijke idee over en gedeeld stre
ven naar een Europees welzijn voor alle inwoners en op een con
stitutioneel patriottisme. Hiervoor zijn andere vormen voor het 
creëren van een collectieve identiteit noodzakelijk, bijvoorbeeld 
binnen supranationale verenigingen of internationale acties zoals 
die zich mondjesmaat manifesteerden in protesten tegen het Bos
nië-drama en de sluiting van de autofabriek in Vilvoorde. Alleen 
dergelijke identiteitsconstructies kunnen een tegenwicht bieden 
aan de huidige etno-raciale Europese identiteit, die op lange ter
mijn enkel lokaal-nationalistische en xenofobe bewegingen in de 
hand werkt en op die manier de Europese integratie frustreert. 

Dirk jocobs en Robert Moier zun verbonden aan de Onderzoeksschool 
voor Arbeid, Welzijn en SociOal-Economisch Bestuur; jocobs promoveert 

binnenkort op onderzoek naar de parlementaire debatten over 

kiesrecht voor buitenlanders m België en Nederland 
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IMMIGRATIE eruit 
Al sinds de jaren zestig is Nederland een immigratieland; of we dat nu 

leuk vinden of niet, want de praktijk onttrekt zich aan de regels. In 

essentie gaat het politieke debat niet over wie er in mogen maar hoeveel 

er in mogen. Daar moet de discussie op worden toegespitst, meent Gijs 

van Oenen: hoe groot is de opnamecapaciteit voor immigranten? Het is 

een strijd om arbeidsplaatsen, opleidingen en woningen. 

door Gijs van Oenen 

Als gevolg van een collectief verdringings
preces heeft de immigratie kwestie lange 
tijd slechts geborreld in het politieke on
derbewustzijn, zonder aan de oppervlakte 
te komen. Politici waren nooit erg dol op 
het onderwerp. Immigratie is het politieke 
equivalent van 'vuil en onaangenaam werk'. 
Achtereenvolgende staatssecretarissen 
van Justitie kunnen hierover meepraten. 
Van alle politici mochten zij de hardste 
klappen opvangen. Dat gold zelfs niet altijd 
slechts figuurlijk, zoals Aad Kosto mocht 
ervaren toen zijn huis werd opgeblazen. 
Maar nu is immigratie met stip gearriveerd 
in de top tien van politieke issues. Daden 
van politiek terrorisme hebben daaraan 
weinig bijgedragen. Maar de oorzaak ligt 
ook niet, zoals filosofen wellicht zouden 
hopen, in een verbetering van ons vermo
gen moreel te redeneren. Eerder is de re
den dat in korte tijd naast reguliere immi
granten relatief grote hoeveelheden vluch
telingen zich in Nederland meldden, die 
uiteindelijk ook in gewone dorpen en ste
den kwamen te wonen. Het probleem 
werd, heel letterlijk, voor iedereen zicht
baar. 
Voor wat voor soort problemen stelt het 
immigratievraagstuk de politiek - en dus 
ook de samenleving? Van de enorm brede 
problematiek kan ik hier maar enkele as
pecten bespreken. Ik zal daarom niet nader 
ingaan op kwesties die al regelmatig elders 
in de media worden belicht. Zoals de vele 

sluip- en kruipwegen die immigranten ne
men om Nederland in te komen, en, min
stens zo belangrijk, de duistere paden die 
wij af en toe bewandelen om ze er weer uit 
te krijgen (zie over dit laatste het prachti
ge boek van Chris de Stoop, Haal de was 
maar binnen, Amsterdam 1996). En ook 
laat ik het wel en (vooral) wee van de asiel
procedure onbecommentarieerd (voor 
een kritische beschrijving van 'binnenuit' 
zie Ghidei Biidu, Door het oog van de naald, 
Utrecht 1995). 
Mijn verhaal valt in vier delen uiteen. Ten 
eerste: Wie komen er naar Nederland? Dit 
is een feitelijke vraag. Het antwoord geeft 
een beeld van het bredere kader waarin 
immigratiebeleid moet worden geplaatst. 
Wie zijn die immigranten eigenlijk? Waar 
komen ze vandaan? Welke ontwikkelingen 
zijn er in de immigratie te ontwaren, op 
korte en lange termijn? Ten tweede: wat 
zijn onze selectiecriteria? Dit is een morele 
vraag: het gaat om de redenen die we heb
ben om sommige mensen wel, en anderen 
niet toe te laten. Ten derde: op welke pro
blemen en beperkingen stuit de uitvoering 
van het immigratiebeleid? Dit is een socio
logische vraag: op welke praktische grenzen 
en beperkingen stuit immigratiebeleid? En 
ten vierde: waar zitten de politieke me
ningsverschillen -als die er al zijn? In hoe
verre is immigratie eigenlijk een politieke 
discussie? 
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Eerst een kort overzicht van de realiteit van 
de immigratie, aan de hand van wat cijfer
materiaal. Om de gedachten te bepalen: in 
1993 verbleven in Nederland in totaal le
gaal 780.000 vreemdelingen, waarvan on
geveer 180.000 afkomstig uit andere EU
staten. Wanneer mensen uit OESO-landen 
buiten beschouwing blijven, gaat het voor
al om mensen uit Turkije ( 183.000), Ma
rokko ( 161.000), voormalig Joegoslavië 
(30.000), Suriname (21.000; dat is exclusief 
degenen die de Nederlandse nationaliteit 
hebben), Somalië ( 16.400), Iran (I 0.000), 
Indonesië (9.300), China (8.500), Irak 
(7.500), Ghana (6.300) en Polen (6.200). 
Van oudsher bestaan er drie hoofdtypen 
van migratie: arbeidsmigratie, gezinsvor
ming en -hereniging, en asielverzoek. Pas 
vanaf 1961 kent Nederland meer immigra
tie dan emigratie, en wordt immigratie een 
bron van zorg. In de jaren zestig werden 
nog veel 'gastarbeiders' geworven, maar na 
de oliecrisis van 1973 werd arbeidsmigra
tie ontmoedigd. In de jaren tachtig bestond 
mede daarom het overgrote deel van de 
migratie uit gezinsvorming en -hereniging, 
en asielmigratie. Ondanks toenemende be
perkingen bleef het aantal immigranten stij
gen. In 1985 kwamen voor het eerst meer 
asielzoekers dan arbeidsmigranten de lan
den van de Europese Unie binnen. Na 1989 
voegde zich daar de migratie uit (voorma
lig) Oost-Europa bij, wat vooral vanaf 1992 
aan de asielverzoeken was te merken. Bij 



de vreemdelingen die in 1991 tot Neder
land werden toegelaten ging het in onge
veer een derde van de gevallen om ar
beidsmigratie, ongeveer een zesde betrof 
gezinsvorming en -hereniging, en nog eens 
ruim een derde asielzoekers. Sindsdien 
neemt het aandeel van de gezinsvorming 
en -hereniging in het algemeen iets af, en 
dat van het asielverzoek toe. Op deze laat
ste categorie richt zich mede daarom nu de 
meeste aandacht. 
De meeste tot Nederland toegelaten 
vluchtelingen komen uit voormalig Joego
slavië, Somalië, Iran, Irak, Afghanistan, en 
Sri Lanka. Gemiddeld wordt ongeveer 70 
procent van alle asielverzoeken afgewezen, 
maar uiteindelijk krijgt ruim veertig pro
cent van de asielverzoekers de een of an
dere vorm van vergunning voor verblijf. 
Het verschil zit vooral in diegenen die ei
genlijk niet in aanmerking komen voor een 
vergunning, maar die vergunning wel krij
gen omdat ze uit humanitaire overwegin
gen of om beleidsredenen niet worden uit
gezet. En dan is er nog de, per definitie 
enigszins ongewisse, groep van illegale 
vreemdelingen. Per saldo is van maar liefst 
een kwart van de asielvragers niet te ach
terhalen of zij nog in Nederland verblijven. 
De immigratie van Turken, Marokkanen en 
Surinamers is sinds 1994 duidelijk gedaald, 
vooral ten gevolge van een scala van ont
moedigende administratieve maatregelen. 
Toch stijgt het aandeel van Turken en Ma
rokkanen in de bevolking in Nederland, 
door het relatief hoge geboortecijfer van 
deze groepen. Overigens is het percenta
ge vreemdelingen ten opzichte van de Ne
derlandse bevolking als geheel de laatste ja
ren niet gestegen, maar juist licht afgeno
men (van 5, I procent in 1993 naar 4, 7 pro
cent in 1996). Ook dit is weer grotendeels 
een gevolg van administratieve maatrege
len die Nederland, net als andere EU-lid
staten, in de afgelopen jaren heeft geno
men om de immigratie te beperken. De zo
genaamde Koppelingswet 'koppelt' de toe-

gang tot overheidsvoorzieningen aan 
rechtmatig verblijf in Nederland: een ef
fectieve manier om illegaal verblijf te be
moeilijken. In het asielbeleid gaat het voor
al om harmonisatie van het asiel- en vi
sumbeleid tussen de Europese landen, het 
tegengaan van 'asielshoppen', het tegen
gaan van illegale immigratie, en het verge
makkelijken van terugkeer, onder meer 
door het aangaan van terug- en overname
overeenkomsten met derde landen. 
Gezegd moet worden dat Nederland van
uit Europees perspectief relatief veel 
vluchtelingen opneemt, en een relatief 
zorgvuldige procedure kent. Maar ook 
moet worden gezegd dat de overgrote 
meerderheid van alle vluchtelingen ter we
reld in of vlakbij het land van herkomst ver
blijft. Een uitzonderlijk geval is Iran. Geen 
land ter wereld heeft zoveel vluchtelingen 
opgenomen als Iran (o.a. meer dan ander
half miljoen Afghanen, en meer dan een half 
miljoen Irakezen). In de toptien van asiel
verlenende landen vinden we verder bij
voorbeeld Zaïre (veel Ruandezen), Paki
stan, Tanzania en Soedan. Het enige Euro
pese land in de top twintig van 1995 is 
Duitsland - op de vierde plaats, met ruim 
een miljoen. In dit licht heeft Nederland 
het dus ook weer niet zo heel moeilijk. 

ECONOMISCH VOORDELIG 
De tweede hoofdvraag was: wat voor soort 

personen laten we toe tot Nederland? 
Welke redenen hebben wij om de een wel, 
en de ander niet toe te laten? Slechts een 
beperkt aantal categorieën immigranten 
maakt kans op toelating, en van hen mag 
uiteindelijk slechts een beperkt aantal wer
kelijk blijven. (Dit is een analytische inde
ling, geen kritiek; ieder immigratiebeleid, 
van welke politieke signatuur ook, zal im
pliciet of expliciet zulke criteria kennen.) 
Eerst het type immigranten. Officieel be
staan er drie soorten redenen om vreem
delingen tot Nederland toe te laten: inter
nationaalrechtelijke verplichtingen, be-
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hoefte aan arbeidskracht, en humanitaire 
overwegingen. Combinaties van deze re
denen verklaren de drie eerder genoemde 
hoofdcategorieën migranten. De categorie 
arbeidsmigratie levert relatief de minste 
beleidsproblemen op. Niet omdat ieder
een die dat wil in Nederland mag komen 
werken. Dat geldt wel (in beginsel) voor 
onderdanen van EU-lidstaten die werk in 
loondienst verrichten, maar voor anderen 
geldt dat hun arbeid een 'wezenlijk Neder
lands belang' moet dienen. De EU-onder
danen vormen over het algemeen sociaal 
en economisch geen problematische cate
gorie, en de anderen worden in feite allen 
toegelaten wanneer wij dit voor onszelf 
economisch voordelig achten. De catego
rie arbeidsmigranten bestaat dan ook fei
telijk voor het grootste deel uit EU-bur
gers, en bijvoorbeeld ook uitwisselingsstu
denten. 
De categorie gezinsleven ligt moeilijker. Of 
wij gezinsvorming en -hereniging nu altijd 
een eis van humaniteit vinden of niet, er be
staat een Europese verdragsbepaling waar
aan Nederland is gebonden .(art. 8 Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens) die een 'recht op gezinsleven' ga
randeert. Rechterlijke uitspraken hebben 
duidelijk gemaakt dat op grond hiervan in 
veel gevallen gezinsvorming en -hereniging 
moet worden toegestaan. Toegelaten 
vluchtelingen mogen bijvoorbeeld hun ge
zin laten overkomen. Er bestaat hier dus 
weinig beleidsruimte. Wie de cijfers van 
aantallen toegelaten of toe te laten vreem
delingen bestudeert, of daar beleid op ba
seert, moet zich realiseren dat deze aan
tallen moeten worden vermeerderd met 
de gemiddelde gezinsgrootte. 
In beginsel bestaat ook weinig politieke 
ruimte bij de derde, en meest spraakma
kende categorie van het immigratiebeleid: 
het asielverzoek. Uiteraard zijn er morele 
('humanitaire') redenen om asielzoekers 
niet zomaar terug te sturen, maar tevens is 
Nederland gebonden aan het in de Con-
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ventie van Genève neergelegde recht asiel 
te vragen. Zo'n verzoek moet in behande
ling worden genomen. De Nederlandse 
beleidsruimte wordt verder beperkt door 
Europese afspraken over de harmonisatie 
van het asielbeleid, onder andere in het ka
der van 'Schengen'. Die afspraken komen 
overigens niet zozeer voort uit een ge
meenschappelijke visie, als wel uit een ge
meenschappelijke noodzaak. De West-Eu
ropese landen zijn in asiel-perspectief com
municerende vaten: iedere eenzijdige wij
ziging verstoort het onderlinge evenwicht. 
Dit brengt mij direct bij het derde punt: de 
beheersbaarheid van de immigratie en de -
uiteraard direct daarmee verbonden - uit
voerbaarheid van immigratiebeleid. Dit is 
een bijzonder moeilijke kwestie met vele 
facetten, in het bijzonder waar het gaat om 
het asielbeleid. Alle aspecten en fasen van 
dit beleid zijn problematisch: de eerste op
vang, de toelatingsprocedure, en niet in de 
laatste plaats de eventuele uitzetting. Op 
de praktische problemen bij de uitvoering 
van het beleid ga ik hier niet verder in. In 
plaats daarvan wil ik iets zeggen over een 
principiëler uitvoeringsprobleem, dat in de 
publieke discussie steeds weer de kop op 
steekt: de zin en onzin van heldere en 
strenge regels voor immigratie. 

HET GEWETEN 
Ondanks, of misschien als gevolg van, het ge

geven dat regels de immigratie maar in zeer 
beperkte mate beheersen en sturen, stel
len politici (en anderen) regelmatig voor de 
regels aan te scherpen: restrictiever for
muleren, strenger uitvoeren. Tegenover 
deze regelwens staan critici die onze 're
gelcultuur' juist als een belangrijke oorzaak 
van de problemen zien. Bijvoorbeeld de 
Amsterdamse onderzoeker Ruben Gowri
charn (in Contrast, oktober 1997). Of, nog 
veel sterker, de ethicus Gerrit Manen
schijn, die de bureaucratie aanmerkt als 

wortel van alle kwaad (in NRC Handels
blad van 23 juli van 1997). 
Zulke critici hebben gelijk in die zin dat re
gels, of meer regels, vaak een probleem 
niet oplossen, en soms zelfs verergeren. 
De basis van het probleem is dat sociaal ge
drag, van individuen of groepen, zich niet 
zomaar laat ordenen langs de lijnen van re
gels in beleidsnota's. Er ontstaat weer
stand, of er vormen zich juist ontwijk- en 
afschuifpatronen. Dit geldt a fortiori bij im
migratie. Vanwege de grote belangen zul
len immigranten vaak al het mogelijke doen 
om hun wens te realiseren. Pogingen om 
regels te handhaven kunnen daardoor op 
vele manieren tot ongewenste resultaten 
leiden. 
Om te beginnen hebben regels bijna altijd 
naast gewenste ook ongewenste en on
voorziene effecten. Bijvoorbeeld: eerst laat 
de ene instantie mensen integreren, daar
na zet de andere ze wegens illegaal verblijf 
het land uit. Oplossing: uitzonderingsregels 
toevoegen. Ook die hebben weer onvoor
ziene effecten. Dit wordt erger naarmate 
men zich meer bekommert om de recht
vaardigheid van het beleid ('Gümüs moet 
blijven'). Beleid kan immers alleen recht
vaardig zijn wanneer de regels inderdaad 
het gewenste effect hebben. Hoe meer 
rechtvaardigheid wordt nagestreefd, hoe 
meer behoefte aan bijstelling van het beleid 
aan de hand van de feitelijke uitkomsten. 
Hoe doen we dat1 Door weer nieuwe, of 
meer verfijnde, regels (misschien kan 
Gümüs dan toch blijven). Nog weer erger 
wordt het wf!nneer er sprake is van 'cal
culerende burgers', dat wil zeggen asiel
zoekers die strategisch met regels omgaan. 
Soms is het ook wel heel veel gevraagd om 
dat niet te doen; de overheid calculeert im
mers ook (Gümüs had zich beter niet kun
nen melden). Dat roept ook weer de be
hoefte op aan nieuwe regels, om de oude 
te corrigeren. Dat lokt natuurlijk weer een 

tegenreactie uit, enzovoorts. En nogmaals, Î 
waar het gaat om grote belangen, zullen ~ 

mensen een sterke inventiviteit en vast- E 
houdendheid in dit opzicht aan de dag leg- ~ 

gen. " ~ 
Bestaat er dus enerzijds een tendens tot 0 

steeds meer en steeds scherpere regels, 2 
anderzijds rijzen ook steeds meer bezwa
ren daartegen. Soms zijn die bezwaren van 
morele aard, zoals in de kwestie Gümüs 
naar voren kwam. Zo ongeveer de helft 
van de sprekers in het publiek forum pleit-
te daarin voor striktere toepassing van de 
regels, en de andere helft voor het maken 
van uitzonderingen. Gümüs voldeed ech
ter bij lange na niet aan de relevante regel, 
die zelf al weer een uitzondering vormde 
op de eigenlijke regel. Dit laat zien dat bij-
na iedere regel in een aanzienlijk aantal ge
vallen uitkomsten oplevert die ons moreel 
tegenstaan. 
Maar er dienen zich ook bezwaren aan te
gen scherpe regelgeving van meer prakti
sche aard. Wanneer afschrikkingsbeleid 
werkelijk effect heeft, is het voorspelbare 
gevolg dat immigranten andere wegen gaat 
beproeven om hetzelfde doel te bereiken. 
Wanneer toegang als arbeidsmigrant niet 
mogelijk is, dan wordt de asielprocedure 
gebruikt, of de weg van gezinshereniging, 
zoals bleek uit recent geopenbaarde po
gingen om mensensmokkel te organiseren 
via deze sluiproute. Het laatste, maar ze
ker niet onbelangrijkste alternatief is de 
weg van de illegaliteit. Hoe scherper de re
gels zijn, hoe meer illegaliteit wordt ge
produceerd. Het fenomeen dat men pro
beert te beheersen, wordt dan onzichtbaar 
en onttrekt zich aan controle. Scherpe re
gels werken dan contraproductief. Dit in
zicht ligt (bij immigratiebeleid en elders) 
ten grondslag ligt aan het vaak verfoeide 
maar zeer nuttige fenomeen van gedoogbe
leid. Verzet hiertegen komt voort uit onwil 
te erkennen dat we niet in een ideale we-



De stelling ~Nederland is vol' 

reld leven, en dat er vaak second best
maatregelen moeten worden genomen. 
Conclusie bij dit derde punt: de praktijk 

onttrekt zich aan regels. Problemen wor
den niet opgelost met scherpere regels. 
Maar ook niet door afscheid te nemen van 
de 'Hollandse regelzucht', zoals Gowri
charn meent. En al helemaal niet door ver
trouwen te stellen in 'de morele kracht 
van het geweten', zoals Manenschijn wil. 
Het regelprobleem is helaas fundamente
ler dan zulke bezwaren suggereren. 

VUIL KARWEITJE 
Misschien moeten het vreemdelingenbeleid 

dan maar gewoon worden afgeschaft. Het 
sorteert weinig effect en kost veel geld en 
hoofdbrekens. Dit suggereerde de advo
caat vreemdelingenrecht Thomas Spijker
boer in de Volkskrant van 17 november. 
Zijn alternatief is niet het geweten. maar 
de vrije markt. Laat iedereen maar komen 
die zich hier economisch en sociaal kan 
handhaven - net als alle EU-burgers dat 
mogen. Nederland en Europa worden dan 
volgens Spijkerboer niet voller, wel wel
varender. Zou dit openhartig libertaire 
voorstel, dat in feite open grenzen bepleit, 
verbetering brengen? Ik begrijp de ge
dachtegang maar ik ben niet optimistisch. 
Het grootste probleem vormen de immi
granten die wèl komen, maar zich niet kun
nen handhaven- en dat zullen er heel wat 
zijn. Die zijn dan weliswaar niet meer 'il
legaal', zoals Spijkerboer terecht betoogt, 
maar ze zullen nog steeds in nagenoeg al
le opzichten in de marges van de samen
leving belanden. Het wordt, noodge
dwongen, een groep van sociale en eco
nomische paria's. Politie, en andere in
stanties zoals belastingen en arbeidsin
spectie, zullen alsnog uitgebreid toezicht 
moeten gaan uitoefenen. Als ze het land 
(of de Unie) uit te zetten zijn, dan zullen 
ze belanden in de schemerige bufferzone 
rondom 'Fort Europa', in de landen van 
Centraal en Oost-Europa. Inderdaad wor
den 'wij' dan welvarender en niet voller, 

is onjuist, maar bevat 
een kern van 

waarheid omdat 

immigratie een capa

citeitsvraagstuk is. 

maar dat is dan louter nog het aloude recht 
van de sterkste. 
Het voorstel van Spijkerboer brengt mij bij 
mijn vierde punt, dat van de politieke dis
cussie. De zojuist genoemde structurele 
uitvoeringsproblemen van immigratiebe
leid zijn wellicht de reden dat in de Ne
derlandse politiek heel weinig fundamen
teel verschil van inzicht bestaat over deze 
kwestie. Dat geldt zowel de noodzaak als 
de rechtvaardigheid van het gevoerde be
leid. De meeste discussie gaat over de ran
den van het beleid. Is land X wel veilig? Is 
persoon Y wel terecht teruggestuurd? 
Doet ambassade Z wel echt aan monito
ring? Laten we de CD buiten beschouwing, 
dan neemt eigenlijk alleen GroenLinks met 
enige regelmaat een afwijkend standpunt 
in. Maar zelfs dat is relatief. Ook Groen
Links betoogt niet dat heel andere catego
rieën personen zouden moeten worden 
toegelaten, of dat er anderszins structureel 
iets mis is met het vreemdelingen- of asiel
beleid. Haar kritiek behelst vooral dat de 
bestaande categorieën, regels en termijnen 
ruimer gesteld en soepeler gehanteerd 
moeten worden. Met andere woorden: het 
belangrijkste verschil zit in de hoeveelheid 
personen die men in Nederland wil toela
ten; zie het ontwerp verkiezingsprogram
ma 1998-2002 van Groen Links. 
Hoe moeten we bepalen hoeveel immi
granten Nederland kan opnemen? De 
grenzen vloeien hier mijns inziens voort uit 
wat we de 'opnamecapaciteit' van de Ne
derlandse samenleving zouden kunnen 
noemen. De Utrechtse hoogleraar Han 

Recht op bescherming 
Door het optrekken van juridische muren krijgen vluchtelingen steeds moeilijker 
toegang. Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks beschrijft in de publicatie 
'Recht op bescherming' de knelpunten van het Nederlandse en Europese asielbe
leid.De Nederlandse overheid moet volgens de auteurs eigen normen hanteren en 
zich niet laten leiden door de Europese Unie. Elke asielzoeker recht heeft op een 
individuele en een inhoudelijke beoordeling van zijn zaak. Geen 'open grenzen', wel 
een verbetering van de huidige procedure. 

'Recht op bescherming', redactie: Tjitske Lingsma en Gemt Pas. 70 blz., prijs: circa ( 15.- (exclusie( 
porto). Te bestellen bij het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks: 030-2399900. 
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Entzinger heeft dit ook wel de 'systeem
grens' genoemd. 
Wat is dat? Neem ter illustratie de beken
de uitspraak: 'Nederland is vol'. Die botte 
stelling is per definitie onjuist, omdat op
namecapaciteit is niet een vast, maar een 
variabel gegeven is. Zij bevat echter een 
kern van waarheid, namelijk dat beheers
bare immigratie een capaciteitsvraagstuk 
is. Politieke, sociale en culturele instanties 
moeten de capaciteit hebben om immi
granten in de samenleving op te nemen. 
Dat geldt voor arbeid, scholing, woning
verhuur, sociale voorzieningen, inburge
ring, en nog veel meer. Natuurlijk kan men 
op goede gronden menen dat de beschik
bare capaciteit vergroot moet worden, 
maar het blijft een feit dat het vooral deze 
capaciteit is die feitelijk de harde grenzen 
van het immigratiebeleid bepaalt. Het lijkt 
mij daarom zinvol en terecht wanneer de 
politieke discussie zich vooral zou toespit
sen op dit punt: hoe kunnen we de opna
mecapaciteit voor immigranten effectief 
vergroten? Op die capaciteit kan dan het 
toelatings- en verwijderingsbeleid worden 
afgestemd. 
Het vergroten van deze capaciteit is zeker 
niet eenvoudig. Het gaat immers om pre
cies diezelfde goederen en voorzieningen 
waar 'wij' ook zelf om strijden: arbeids
plaatsen, opleidingen, woningen. Deze 
strijd kan op twee manieren worden bena
derd. De eerste is een egoïstische: immi
granten moeten maar (in eerste instantie) 
genoegen nemen met mindere aantrekke
lijke banen, woningen etc. dan 'wij'. De 
tweede is een solidaire: 'wij' leveren wat in. 
Dat zal dan niet letterlijk ons eigen huis of 
onze eigen baan zijn. Solidariteit zal eerder 
de vorm aannemen van speciale regelingen 
(lees subsidies) voorscholings-en arbeids
plaatsen voor immigranten, of ruimere 
mogelijkheden voor zelfstandig werk. 
Conclusie: het immigratiebeleid kan niet 
weg, maar op dat beleid zal altijd veel aan 
te merken blijven. Wie het ook bedenkt, 
en wie het ook uitvoert, immigratiebeleid 
blijft altijd een van de vuilste politieke kar
weitjes. 

GiJS von Oenen IS NWO-onderzoel<e1 e1h1ek 

en ummgrrme non de U111versJte!l von 
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In oktober presenteerde GroenLinks haar concept

verkiezingsprogramma 1998-2002. Geen program met 

alleen een wensenlijstje voor de komende vier jaar maar 

een program met ideeën. Het is een heroriëntatie van 

GroenLinks op de wereld dichtbij en ver weg- schuivende 

panelen, zo u wilt. Met name het hoofdstuk over de rol van 

de overheid en de plek van 'de burger' roept veel reacties 

op. In januari stelt het congres van de partij het programma 

definitief vast. 

De Helling vroeg vijf buitenstaanders om een commentaar. 

Op zoek naar de ideale burger. 
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Gemeenschappen 

door Kees Klop 

Voegt Groenlinks met haar ideeën iets toe 
aan de politieke discussie? De vraag die mij 
is voorgelegd levert een keurslijf. Als ik de 
vraag opvat als: 'staat er iets in het Groen
Links-verkiezingsprogram dat je in andere 
programma's niet tegenkomt?', dan is het 
antwoord 'ja', maar dan blijft het, zeker in 
vergelijking met het ontwerp-CDA-pro
gram, beperkt tot enkele concrete punten. 
Vat men de vraag op als: 'voegt het Groen
Links-program iets toe aan de onder het 
kabinet-Kok dominante politieke discus
sie?', dan komt er veel meer in beeld. Ook 
al spoort dat meerdere in veel opzichten 
met het CDA-program, ik vind dat Groen
Links hier recht moet worden gedaan: Het 
CDA is er immers als oppositie nauwelijks 
in geslaagd de indruk te maken die haar 
ontwerp-program nu wel maakt. 
Ik zal beide vragen behandelen. Maar eerst 
een stilistisch compliment: het Groen
Links-program is het best geschreven van 
alle programs. De lijn is heldere en duide
lijk. De stelling dat burgers programs per 
definitie niet kunnen lezen wordt door 
Groenlinks krachtig gefalsificeerd. 
Het antwoord op de beperkt opgevatte 
vraag wijst naar (I) het volksinitiatief, (2) 
de afschaffing van het vetorecht in de Vei
ligheidsraad, (3) het uitstel van de Europe
se Monetaire Unie, (4) de WW- en pen
sioenrechten voor flexwerkers, (5) het 
voetinkomen, (6) de verhoging van het so
ciale minimum en het minimumloon, (7) de 
koopkrachtverhoging voor langjarige mini
ma, (8) de hoger onderwijsbelasting, (9) 
het bredere zorgpakket, (I 0) het nivelle
rend belastingstelsel, (I I) de premieheffing 
op toegevoegde waarde, ( 12) de belasting 
op internationale financiële transacties, 
( 13) de verhoging van de ontwikkelings
hulp, ( 14) het verbod op binnenlandse en 
korte buitenlandse vliegreizen. Op zichzelf 
allemaal bij GroenLinks passende voorstel
len, omdat het perspectief gesteld wordt, 
zonder de haalbaarheid te laten prevale
ren. Die haalbaarheidsvraag komt bij even
tuele kabinetsdeelname van Groenlinks 
natuurlijk volop aan de orde, maar ook aan 
het program mag die eis gesteld worden. 
Afgezien van de juiste, maar volstrekt on
haalbare afschaffing van het vetorecht in de 
Veiligheidsraad, vind ik het verdedigbare 
voorstellen, al deel ik ze niet alle. Oneens 
ben ik het met bijvoorbeeld het volksini
tiatief en de referenda. Zij tasten de inte
graliteit en de openbaarheid van de poli
tieke besluitvorming in de volksvertegen
woordiging aan. En waarom geen volksini
tiatief over de Grondwet, maar wel refe-

Het is veeleer de vraag hoe 

renda over internationale verdragen? Al
leen bij grondwetswijziging en soevereini
teitsoverdracht is het referendum juist. Vat 
men de vraag van de redactie minder be
perkt op, dan moet een groot compliment 
uitgaan naar het Groenlinks-program om
dat het, náást markt en staat, de civil socie
ty weer op de politieke agenda zet. Dat is 
echt nieuws vergeleken met vier jaar Paars. 
En ook vergeleken met eerdere Groen
Links-programs trouwens. Inderdaad zijn 
markt en overheid belangrijk, maar schie
ten zij per definitie te kort als het gaat om 
een werkelijk kwaliteitsvolle samenleving. 
Die lijn valt verder uit te werken. Teveel 
blijft het program, goed nee-republikeins, 
nog steken in alleen de politieke gemeen
schap van letsverbonden burgers. Maar er 
zijn meer gemeenschappen. Uiteraard het 
- ruim opgevatte - gezin, de kerken, de 
buurt en de straat. Maar ook omroepver
enigingen, woningbouwverenigingen, scho
len, bedrijven en vakbonden vormen ver
banden die op iets anders gebaseerd zijn 
dan op materiële ruil. Ter wille van de so
ciale en ecologische kwaliteit van de sa
menleving en ter wille van de terecht aan
gestipte menselijke waardigheid dienen 
zulke verbanden zelf morele standaarden 
te kunnen handhaven. Maar ook dienen zij 
overeenkomsten met anderen te kunnen 
sluiten, waarin zulke moraal verankerd 
wordt. Bijvoorbeeld via coöperaties, on
dernemersovereenkomsten, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en wellicht zelfs 
regionale publiekrechtelijke bedrijfsorgani
saties dient de overheid met haar rechts-
macht zulke burgerinitiatieven in staat te 
stellen de markt te corrigeren. Van dat 
rechtscheppende optreden proef ik in het 
Groenlinks-program nog te weinig. 

Kees Klo/JJS plnniSVCIWIIIW'ild dueclc/11 van 

hel Wclcnsclinppe!Jjk /mlilll/11 voo1 hel CDA 

Broedplaats 

door André Klukhuhn 

Wie het ideeëngoed van GroenLinks, zoals 
dat is verwoord in het ontwerp-verkie
zingsprogramma tot zich neemt, kan maar 
tot één redelijke conclusie komen: zè 
moet een verkiezingsprogramma er uitzien 
en het is onbegrijpelijk dat niet iedereen lid 
is van die partij of er tenminste op stemt. 
Het is een programma dat zich duidelijk 
van die van de andere partijen onder
scheidt doordat het scherp is toegesneden 
op verstandige, evenwichtig ontwikkelde, 
eerlijke, bescheiden, zorgvuldige en tole
rante burgers die hun persoonlijke verant-

je aan zulke verstan

dige, ontwikkelde en 

tolerante burgers 

komt. 

woordelijkheden binnen het democrati
sche systeem kennen en ook bereid zijn die 
te nemen. Daarin ligt ontegenzeggelijk de 
kracht van het programma, maar tegelijk 
ook de zwakte, omdat er nauwelijks zulke 
verstandige, evenwichtig ontwikkelde etc. 
burgers bestaan, en de democratie waar
binnen ze moeten functioneren bestaat al 
helemaal niet. Dat is overigens niets 
nieuws, want dat was ook al het probleem 
waar de maatschappijvisies van bijvoor
beeld de filosofen Karl Popper en Paul 
Feyerabend mank aan gingen (om maar te 
zwijgen van die van Karl Marx). Zowel 
Poppers 'open samenleving' als Feyer
abends 'vrije samenleving' zijn nog steeds 
niet van de grond gekomen wegens gebrek 
aan de verstandige, evenwichtig ontwikkel
de, tolerante etc. burgers die daar de 
noodzakelijke voorwaarde voor zijn. 
Laten we eens, om te illustreren wat ik be
doel, de voor het hele land uitermate be
langrijke kwestie van de uitbreiding van 
Schiphol als concreet voorbeeld bij de kop 
nemen. In het Groenlinks-verkiezingspro
gramma staat dat er geen uitbreiding van 
bestaande of aanleg van nieuwe vliegvelden 
mag plaatsvinden. Dat lijkt me een alleszins 
gezond standpunt dat in een goed functio
nerende democratie met succes te verde
digen moet zijn. Maar in de wat minder 
verstandige en wat onevenwichtiger ont
wikkelde werkelijkheid van alle dag is de 
beslissing dat Schiphol wordt uitgebreid al
lang genomen. Dat kan ik weten, omdat ik 
als dagvoorzitter van een congres over de 
toekomst van Schiphol afgelopen novem
ber, waarbij van ongeveer alle belangheb
bende partijen vertegenwoordigers aan
wezig waren, de opdracht kreeg ervoor te 
zorgen dat er uitsluitend gepraat zou wor
den over hoe de uitbreiding moest plaats
vinden en dat 'oude stokpaardjes en ge
passeerde stations', zoals de mogelijkheid 
van uitbreiding, uitdrukkelijk vermeden 
moesten worden. 
Wat?! Is de beslissing over de uitbreiding 
van Schiphol er door de lobby van het 
Haarlemmermeerpoldermodel dan al 
doorgedrukt? Is de discussie over het al 
dan niet uitbreiden een oud stokpaardje en 
een gepasseerd station? is derhalve de de
mocratie een oud stokpaardje en een ge
passeerd station, een in stand gehouden 
schijnvertoning terwijl de beslissingen op 
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Het probleem met 

allerlei andere niveaus worden genomen? 
Ik vrees dat alle drie de vragen bevestigend 
beantwoord moeten worden. En ik vrees 

ook dat Schiphol niet het enige voorbeeld 
is van een dergelijke gang van zaken. 
Daarom is het niet zo zeer zaak een ver-
kiezingsprogramma te schrijven waar ver
standige, evenwichtige, verantwoordelijke, 
bescheiden en tolerante burgers in een de
mocratisch bestel warm voor lopen, maar 
is het veeleer zo dat de vraag hoe je aan 
zulke burgers en zo'n bestel komt daaraan 
vooraf moet gaan. Het antwoord op die 
vraag ligt uiteraard in het onderwijs, de 
broedplaats voor de verstandige, even
wichtig ontwikkelde etc. burgers van de 
toekomst. Vandaar dat de programmapun
ten over het onderwijs in het GroenLinks
program wat mij betreft in een vet corps 
mogen worden gedrukt. 

André Klukhuhn ts dtrcctcur Studtum 

Generale van de Uil/verstteil Utrecht 

Wat is demoeratiet 

door Jantine Oldersma 

De concept-verkiezingsprogramma's van 
GroenLinks en het CDA staan in het teken 
van de herontdekking van de civil society of, 
zoals dat vroeger heette, het 'maatschap
pelijk middenveld'. Als we er vanuit gaan dat 
de maatschappij bestaat uit burgers - bur
gers die zich aaneen hebben gesloten om 
politieke of maatschappelijke belangen te 
behartigen - en een overheid, hoe moeten 
die zich dan tot elkaar verhouden? Dat is de 
vraag die GroenLinks aan de orde stelt. Het 
antwoord moet natuurlijk links zijn, Groen
Links williever niet op het CDA lijken. Het 
program wordt op dit onderwerp door 
partijleden terecht vaag gevonden. Om de 
helpende hand te bieden zet ik hier nog 
eens kort uiteen wat politieke stromingen 
van de verhouding tussen burger, staat en 
organisatie hebben gevonden, gevolgd door 
een paar eenvoudige vuistregels. 
De visie van liberalen is een simpele: de ge
kozen volksvertegenwoordiging bedenkt al 
debatterend wat 'het algemeen belang' is en 
handelt daarnaar. Punt. Christendemocra
ten vinden dat maatschappelijke organisa
ties zelf zoveel mogelijk hun eigen zaakjes 
moeten regelen en dat de overheid alleen 
moet ingrijpen als en waar ze dat niet kun
nen. Dat heet bij de katholieken subsidiari
teit en bij de protestanten soevereiniteit in ei
gen kring. De versie waarin de rekening bij 
de staat wordt ingediend noemt de socio
loog Van Doorn: 'Baas in eigen huis en het 
huis op kosten van de gemeenschap'. Soci-

participatie is dat je 

kennis, vaardigheden 

en vrije tijd nodig 

hebt. 

aaldemocraten zitten met een ambivalente 
traditie: mensen als Van der Goes van Na
ters en T reelstra ontleenden aan het En
gelse gildensocialisme van het echtpaar Co
Ie de gedachte, dat naast het parlement een 
'economische raad' zou moeten bestaan, 
waarin 'de arbeidersklasse' haar zegje kon 
doen. Bongeren Wibaut hielden daarente
gen vast aan de liberale gedachte dat het 
parlement de hoogste macht vertegen
woordigt. De christendemocratische en 
sociaaldemocratische gedachtewereld 
werden na de oorlog aaneengesmeed tot 
het neo-corporatisme: een radensysteem 
waarin werkgevers- en werknemersorgani
saties domineerden en de zeggenschap van 
het parlement weleens vervaagde. 
In de linkse traditie nemen ideeën over par
ticipatiedemocratie een belangrijke plaats 
in. Al dan niet georganiseerde burgers zou
den inspraak of zeggenschap moeten heb
ben in zaken die hen aangaan. Dat kan op 
veel manieren: in massavergaderingen, de
monstraties, via referenda, geïnstitutionali
seerd in raden, via de krant in ingezonden 
brieven of, natuurlijk, gewoon via het stem
recht. Het probleem met de verschillende 
soorten participatie is dat je voor bijna alle 
soorten kennis, vaardigheden en vrije tijd 
nodig hebt. Misschien is het stemrecht in 
dat opzicht nog wel het minst veeleisend en 
daarom het gunstigst voor de met tijd, ken
nis en spreektalent minst bedeelden. 
Zo, nu bent U ook even weer bij in de po
litieke theorie. Wat is nu links als we de ei
vil society een belangrijke plaats willen ge
ven? Uit bovenstaand overzicht blijkt wel 
dat er geen links-rechts monopolies op 
participatie van georganiseerde burgers 
bestaan. Ik zou kiezen voor de participa
tiedemocratie, maar met een aantal richt
lijnen, die ontleent zijn aan onderzoek en 
eigen ervaring: 

• houdt het parlement in ere; het is de plek 
waar de meeste mensen inbreng hebben; 

• participatie van organisaties mag in ons 
tijdsgewricht ~'liet beperkt zijn tot werkge
vers en werknemers, ook andere belan
gengroeperingen behoren inbreng te heb
ben om bijvoorbeeld milieu- en vrouwen
belangen meer invloed te geven; 

• welke organisaties tot de 'belanghebben
den' behoren staat nooit vast regelmatig 
herijken dus; 

• institutionalisering is nuttig omdat: 
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- debatten een langere adem kunnen krij
gen: je kunt samen leren; 

- er meestal een voorzitter en een notu
list bij horen: je moet op elkaar ingaan 
en uitspraken kunnen je later voor de 
voeten worden geworpen; 

- democratische controle op de toegang 
tot en de aard van het debat mogelijk 
wordt; 

• institutionalisering heeft ook nadelen: je 
schaft instituties moeilijk weer af. 

)online 0/dersmo ts u111verstt01r docent btJ de 
vakgroep Vrouwenstucltcs van de Universtteil 

Letdcn; ze IS gepromoveerd op neo

corporatisme en 

be/ongenvertegenwoordtgtnc~ 

Tevreden 

door Larissa Pans en Farid Tabarki 

Enkele synoniemen voor analyse zijn, vol
gens de synoniemenlijst van WordPerfect 
6.1: bestudering, onderzoek en ontleding. 
Alle zijn van toepassing op het ontwerp
verkiezingsprogramma 1998-2002 van 
GroenLinks. De samenleving wordt in de 
teksten ontleed om te kunnen onderzoe
ken wat de overheid, de burger en de 
markt met elkaar van doen hebben. De 
overheid blijft een 'krachtige' rol spelen in 
de GroenLinks visie op de maakbare sa
menleving. 
In het program is te lezen dat de funda
menten van het succesvolle poldermodel 
bedreigd worden. Het gaat om de funda
menten: sociaal stelsel, toegankelijk on
derwijssysteem en de gezondheid van de 
(beroeps)bevolking. Alle drie zijn tijdens 
Paars onder druk komen te staan maar om 
te stellen dat het er beroerd voor staat, dat 
is wat cru, aldus GroenLinks. Het Neder
landse onderwijs is toch prima toeganke
lijk? In het voortgezet onderwijs is een pri
ma afspiegeling te vinden van de samenle
ving, ook op havo en het vwo? Velen stro
men toch door naar het hoger onderwijs 
en struikelen niet over de drempel der 
studiefinanciering? 
Genoeg sarcasme - hoe kan GroenLinks 
meezingen in het koor der tevredenen? In 
de inleiding van het program heeftAb Har
rewijn het over het Paarse scenario 'Ne
derland Distributieland' dat vervangen 
dient te worden door 'Nederland lnnova
tieland'. Moet GroenLinks dan ook niet 
pleiten voor een echt sociaal stelsel, voor 
een echt toegankelijk onderwijssysteem en 
eindelijk goede gezondheidszorg? Van een 
oppositiepartij verwacht je fermere uit
spraken. 



Groenlinks heeft in haar program gepro
beerd de (mondiale) samenleving te bestu
deren. Er zijn terechtwijzingen, plannen 

van aanpak en voorzichtig wordt Paars be
kritiseerd. er is iets van een visie maar naar 
de oplossingen blijft het gissen. Pas aan het 
eind van het program, in het hoofdstuk 'De 
duurzaamheid', staan concrete voorbeel
den over hoe een 'krachtige' overheid 
hoort op te treden. Als voorbeelden wor
den genoemd het inperken van vliegver
keer, van vlees-eten, van energiegebruik en 
van de afvalproductie. Veel verder komt 
Groenlinks niet. Maar wie is verantwoor
delijk voor die inperking? Op die vraag 
geeft het program geen echt antwoord. 
Niets dan nuanceringen in het hoofdstuk 
'De overheid, de burger en de markt': de 
markt kan het niet alleen af, de overheid 
heeft een corrigerende taak, evalueren van 
beleid, de overheid stelt voorwaarden, 
etc .. Groenlinks wordt een degelijke ge
nuanceerde partij en probeert door zo min 
mogelijk controversiële onderwerpen aan 
te snijden (het voetinkomen is vakkundig 

weggemoffeld) een redelijk alternatief te 
zijn, en behaald hiermee een brevet voor 
regeren. Regeren is immers niets anders 

dan analyseren en nuanceren. Eerst analy
seren/ bestuderen/onderzoeken/ontleden, 
dan beleid maken en tenslotte het beleid 
weer evalueren. En dit alles wordt geza
menlijk gedaan door de overheid èn de 
burger èn de markt, aldus Groenlinks. 
In de politieke discussie kan Groenlinks 
zich nu prima bij D66 en PvdA scharen. 
Ook het CDA zal een geschikte coalitie
partner zijn. Wanneer de laatste oneffen
heden zijn gladgestreken, zoals bijvoor
beeld de passages: 'Groenlinks vindt dat 
de overheid het kader moet aangeven 
waarbinnen economische activiteiten zich 
mogen ontwikkelen' en 'Daarvoor is een 
cultuurverandering nodig, die - met hulp 
van krachtige financiële en wettelijke stu
ring - hardnekkige gewoonten op losse 
schroeven zet', dan staat het onderhande
len over een regeerakkoord niets in de 
weg. Een principieel en idealistisch stuk pur 
sang was niet te verwachten maar deze 
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mengeling van veilige standpunten en com
promissen doet wat flauw aan. De soep 
mag wat ons betreft wel wat heter opge

diend worden. 

Lonssa Pons en Foud Tobot ki ziJn 

rcsfJCCtlcvclljk voorLilt cr en bestuurslid 

olgcrncnc 70kcn van de Lonäclukc 

Studenten Vakbond (LSVb) 

Renovatie 
door Ruben Gowricharn 

Verkiezingsprogramma's hebben iets van 
een etalage. Voor elk wat wils. Concur
rentie tussen politieke partijen maakt dat 
de aanbieders van welzijn en geluk slechts 
op enkele punten van elkaar afwijken. 
Hiermee is globaal het antwoord gegeven 
op de vraag of het ideeëngoed van Groen
Links iets toevoegt aan de politieke discus
sie. Op het algemene vlak van de thema's 
luidt het antwoord: 'nee'. Op het vlak van 
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~Lotsverbondenheid, en 

de concrete maatregelen is dat wel het ge
val, er is zelfs sprake van radicale gedach
ten zoals het voorstel de uitkeringen struc

tureel te verhogen. Zou de vraag worden 
gesteld of verkiezingsprogramma's van an
dere politieke partijen iets toevoegen aan 
de discussie, dan is eenzelfde antwoord te 
geven, zij het met andere voorbeelden. 
Daarom is een interessantere vraag: wat 
speelt wel in de publieke discussie en komt 
niet of nauwelijks terug in het verkiezings
programma van GroenLinks? 
Wat opvalt in het programma van Groen
Links is de afwezigheid van bepaalde zor
gen. Zo wordt in de trias overheid, markt 
en burger de laatste centraal gesteld. De 
burger van GroenLinks is een individu be
giftigd met alle intellectuele en culturele ei
genschappen die God voor Nederland ge
reserveerd heeft. Wat te doen met mensen 
die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, 
de taal onvoldoende beheersen, andere 
prioriteiten stellen dan hun buurman of het 
afleggen in hun strijd tegen de overheid? 
Het mensbeeld waarop GroenLinks een 
politieke hypotheek vestigt is zeer ideaal. Is 
het hierom dat er geen normerende taak 
voor de overheid is weggelegd? 
Kernvraagstuk van de toekomstige maat
schappij bestaat uit het realiseren van een 
wenselijke sociale cohesie. Dan komen niet 
alleen de bekende sociaal zwakkeren in 
beeld, maar ook de onbekende. Om het 

~eigen verant
woordelijkheid, zijn 

bezweringsformules. 

zorgvraagstuk te nemen, dat overigens 
méér omvat dan alleen de verdeling van 
zorgplichten of -rechten. Decentralisatie 
en privatisering maken zorgarrangementen 
op een lager gelegen niveau noodzakelijk. 
Denk aan allerlei regelingen op het be
drijfsniveau of de roep om eigen verzeke
ringen af te sluiten. Deze ontwikkeling naar 
een steeds grotere en ingewikkeldere or
ganisatie van het dagelijkse leven vereist 
nogal wat van personen. In combinatie met 
individualisering en de hoger wordende 
drempels, komen zwakke groepen minder 
aan bod. 'Lotsverbondenheid' en 'eigen 
verantwoordelijkheid' zijn in dit licht be
zweringsformules. Door de terugtredende 
overheid tekenen zich nieuwe breuklijnen 
af op het grensvlak van zorg en zekerheid. 
Of het voorbeeld van de multiculturele sa
menleving, een brandende kwestie waar 
veel over wordt geschreven maar weinig 
aan is gedaan. Zolang het om oude of her
kenbare leefvormen gaat, begrijpen we el
kaar. Maar de nieuwe leefvormen, vooral 
van allochtonen die hun oriëntatie op het 
land van herkomst behouden, moeten wor-
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den bevochten. Die nieuwe vormen zijn 
niet los te zien van de culturele globalise
ring. Lotsverbondenheid overstijgt de na

tie-staat, het voortbestaan van deze trans
nationale gemeenschappen roept nieuwe 
spanningen op en vereist derhalve nieuwe 
antwoorden. Een potje rechten en een em
mer plichten brengt ons niet veel verder. 
Plichten en rechten laten zich door de cul
turele invulling niet beperken tot de natie
staat. Bovendien is de wet een te grof ins
trument om processen van uitsluiting te 
voorkomen. En als het leven hier niet roos
kleurig is, blijft het gras elders groener. 
Op het algemene vlak van thema's heeft 
GroenLinks kansen laten liggen. Zoals de 
hoge prijzen van de koopwoningen die de 
doorstroom van starters op de woning
markt ernstig bemoeilijkt en om een prijs
beleid vraagt; of de eisen die de toekom
stige kennismaatschappij stelt aan de ge
zinnen met achterstand, kinderen en ou
ders wel te verstaan; of de hardnekkige 
noodzaak om een maatschappelijk debat te 
houden over het koloniale verleden. Ne
derland sociale innovatieland (zie de inlei
ding van het programma)? Op enkele pun
ten. Het algemene beeld doet eerder den
ken aan renovatie. In deze periode van af
braak is dat overigens al heel wat. 

Ruben Gownchorn IS werkzoom bij de 

Amsterdamse School voor SoCiaal 

Wetenschappelijk Onderzoek. UvA. 



Hulp werkt niet en is een vorm van neo-kolonialisme. Theo Ruyter pleitte in de 

vorige Helling voor het forse reduceren van de ontwikkelingshulp. De hand moet in 

eigen boezem: Nederland moet zich zelf ontwikkelen, richting meer duurzaamheid. 

Afschaffen van de hulp zou een ramp zijn voor arme landen, reageert Tim Verhoef. 

Goede hulp is gericht op lokale initiatieven en maakt mensen en samenlevingen 

weerbaarder. Een nationale benadering is contra-productief. 

na 0 
door Tim Verhoef 

In De Helling van najaar 1997 trekt Theo 
Ruyter van leer tegen de wereld die ont

wikkelingssamenwerking heet. Hulp 
werkt niet- hooguit verslavend -en is in 

essentie een voortzetting van koloniale 

politiek met andere middelen. Hij pleit er 
daarom voor om 'in ieder geval de bilate

rale hulp te beëindigen'. Ruyters argu
menten moeten serieus worden geno

men, maar we kunnen ons maar beter niet 

door hem laten overtuigen. De schade 

voor een aantal ontwikkelingslanden - en 

wat belangrijker is: voor inkomens- en 

kansarme groepen in die landen- zou niet 

te overzien zijn. 

De kern van het betoog van Ruyter is dat 

'de hulp in feite de mogelijkheid van zowel 
individuen als hele volken om hun lot in ei

gen hand te nemen, inperkt of zelfs af

neemt'. Dat is een boude stelling en naar 
mijn idee een ernstige overschatting van 

wat 'hulp' vermag. Zeker, er zijn voorbeel
den van landen waar massieve westerse 

bemoeienis ertoe heeft bijgedragen dat de 

economische ontwikkeling jarenlang ver

lamd is geweest (Tanzania bijvoorbeeld) of 
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de groei naar politieke volwassenheid 
ernstig is gefrustreerd (Mozambique is 

spreekwoordelijk). Maar laten we de dis

cussie wel zuiver houden: de erkenning 
dat er in de praktijk van de ontwikke

lingssamenwerking veel is misgegaar. mag 

ons niet blind maken voor de positieve re

sultaten die zijn geboekt. Het lijkt vrucht

baarder het debat toe te spitsen op de 

vragen welke vormen van hulp wel wer
ken en welke niet, en vooral ook onder 

welke omstandigheden ontwikkelingssa

menwerking effectief kan zijn. 

Maar eerst moet worden vastgesteld waar 

we het over hebben als we spreken over 

ontwikkelingssamenwerking en de doelen 
van ontwikkelingsbeleid. Het meest bruik
baar is de omschrijving van het ontwikke

lingsprogramma van de VN (UNDP), 

waarin het vergroten van de kansen van 

mensen centraal wordt gesteld. Drie ele

menten zijn hierbij vooral van belang: Ie-
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In het verleden is te vaak 

vensverwachting en gezondheid, onder
wijs (te meten aan de alfabetiseringsgraad) 
en het inkomen per hoofd van de bevol
king. Hoewel het UNDP stelt dat volgens 
deze criteria nog altijd een kwart van de 
bevolking in ontwikkelingslanden in ar
moede leeft, is er de afgelopen decennia 
belangrijke vooruitgang geboekt: sinds 
1960 is de kindersterfte meer dan gehal
veerd, de ondervoeding is met bijna een 
derde afgenomen, het deel van de kinde
ren dat geen basisschool volgt is van meer 
dan de helft tot minder dan een kwart te
rug gebracht en het percentage van de 
plattelandsbevolking dat geen toegang 
heeft tot veilig water was in 1960 nog on
geveer 90 procent, nu circa 25 procent 
(Human Development Report 1997). 
Zijn deze successen geboekt ondanks of 
dankzij de honderden miljarden die de rij
ke landen sinds de vroege jaren vijftig naar 
de arme landen hebben overgemaakt/ De 
effectiviteit van de ontwikkelingssamen
werking is sterk afhankelijk van de manier 
waarop hulp geboden wordt en de situatie 
in het ontvangende land. Wat het eerste 
(het instrumentarium) betreft: onderzoek 
naar de doeltreffendheid van Nederlandse 
hulp aan Mali, Tanzania en India enkele ja
ren geleden toonde bijvoorbeeld aan dat 
met 'programmahulp' (begrotingssteun, 
schuldverlichting, e.d.) over het algemeen 
betere resultaten worden geboekt dan 
met projecthulp en dat het voor het be
klijven van de inspanningen van groot be
lang is dat de 'doelgroep' en maatschappe
lijke groepen (ngo's) in het ontvangende 
land zo vroeg mogelijk bij de planning en 
uitvoering worden betrokken. 

SUPERIORITEIT 
Cruciale succesfactoren zijn echter het so

ciaal-economisch beleid en de kwaliteit 
van het bestuur in het ontvangende land. 
Deze factoren kunnen overigens ook door 
ontwikkelingssamenwerking beïnvloed (en 
verbeterd) worden. Op grond van uitge
breid literatuuronderzoek concludeerde 
minister Pronk (volgens Theo Ruyter on
getwijfeld geen onverdachte bron) in de 
memorie van toelichting bij zijn begrot;ng 
voor 1996 dat hulp helpt als de overheid 
van het ontwikkelingsland een goede ont
wikkelingsstrategie volgt en de externe 
omstandigheden waarin landen functione
ren niet contra-productief zijn. 
Op grond van de ervaringen in Oost-Azië, 
waar buitenlandse hulpverlening in het 
verleden aantoonbaar een rol heeft ge
speeld bij de opbouw van staat en econo
mie, kunnen volgens Pronk een aantal ele
menten worden aangewezen die voor een 
succesvolle strategie van belang zijn. Hij 
noemt het belang van een verstandig, sta-

onvoldoende 
rekening gehouden 

met de culturele 

bedding waarin 'onze' 

goedbedoelde 
initiatieven zouden 

moeten wortelen. 

biel macro-economisch beleid, investeren 
in mensen (gezondheidszorg, scholing), 
een op integratie in de wereldmarkt ge
richt beleid, het bevorderen van participa
tie van de bevolking en van arbeidsinten
sieve groei en goed bestuur (good gover
nance). 'De politieke stabiliteit; [ ... ] de ma
te van transparantie van bestuur en van pu
blieke verantwoording voor de beslissin
gen die genomen worden; de mate waarin 
alle geledi"ngen van de maatschappij pro
fiteren van de economische groei en zich 
dus betrokken voelen bij het ontwikke
lingsproces; al deze factoren zijn mede be
palend voor de mogelijkheden om met 
hulp effectief bij te dragen aan ontwikke
ling', aldus de minister voor Ontwikke
lingssamenwerking. 
De effecten van westerse hulp op de eco
nomische ontwikkeling van landen zijn niet 
onomstreden, de resultaten zijn inderdaad 
gemengd. In het verleden is te vaak onvol
doende rekening gehouden met de cultu
rele bedding waarin 'onze' goedbedoelde 
initiatieven zouden moeten wortelen. Dat 
is ook een belangrijk bezwaar dat Theo 
Ruyter tegen de 'ontwikkelaars' aanvoert 
- met misplaatste gevoelens van superiori
teit banjeren ze dwars door inheemse nor
men, waarden en sociale verhoudingen 
heen. Op dat punt moet er veel verande
ren, vooral in die zin dat het vertrouwen 
van mensen in eigen kunnen wordt ver
sterkt; dat zou immers het uiteindelijke 
doel moeten zijn. 
Samenwerking moet vooral als een vlieg
wiel dienen voor initiatieven die in ont
wikkelingslanden zelf worden genomen; 
projecten die als een vreemde eend in de 
bijt geparachuteerd worden, richten vaak 
meer schade .aan dan dat ze goed doen. 
Verreweg de meeste werkgelegenheid in 
ontwikkelingslanden zit in de kleinschalige 
landbouw, in kleine ambachtelijke onder
nemingen en de informele sector. Juist 
daar moet dus in geïnvesteerd worden, bij
voorbeeld door de mogelijkheden voor 
kredietverlening te verruimen (micro-kre
dieten). 
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Voor het stimuleren van de bedrijvigheid 
in de armste landen is echter belangrijk 
veel meer nodig. Op dit moment zijn de 
minst ontwikkelde landen, waar I 0 pro
cent van de wereldbevolking woont, goed 
voor slechts 0,3 procent van de wereld
handel; dat is half zoveel als 20 jaar gele
den. De importtarieven op producten uit 
de minst ontwikkelde landen liggen ge
middeld 30 procent boven het mondiale 
gemiddelde. Naar schatting verliezen ont
wikkelingslanden jaarlijks 120 miljard gul
den aan inkomsten door agrarische subsi
dies en barrières op de export van textiel 
van de industrielanden. En dan is er nog de 
buitenlandse schuld van inmiddels 430 mil
jard gulden die de 41 armste landen als een 
molensteen om de nek hangt. 
Verruiming van de markttoegang en sub
stantiële kwijtschelding van schulden zijn 
eerste voorwaarden voor verhoging van 
het levenspeil in ontwikkelingslanden. 
Vooral producten die onder goede socia
le- en milieucondities zijn vervaardigd, 
zouden met voorrang toegelaten moeten 
worden. Ook zoudesn de zogeheten oor
sprongsregels snel versoepeld moeten 
worden, zodat ontwikkelingslanden ge
makkelijker artikelen naar Europa kunnen 
exporteren die voor een (belangrijk) deel 
met gebruikmaking van halfproducten van 
elders zijn vervaardigd. (Heyffingvrije toe
gang wordt nu alleen verleend wanneer 
minstens 85 procent van de waarde van 
een eindproduct in één van de zuidelijke 
Lamé-partnerlanden is gegenereerd.) 
Vervolgens is het wel van belang dat juist 
ook de armste, meest achtergestelde 
groepen profiteren van de stijgende wel
vaart. Dat is eerst en vooral een kwestie 
van binnenlands beleid, maar ontwikke
lingssamenwerking kan hierbij wel goede 
ondersteuning bieden. Dan moet vooral 
gedacht worden aan investeringen in so
ciale voorzieningen. Door verbetering van 
de gezondheidszorg en voedselvoorzie
ning en door verbetering van de toegang 
tot (basis)onderwijs, schoon water en sa
nitaire voorzieningen kunnen de voor
waarden geschapen worden waaronder 
mensen in staat worden gesteld vorm te 
geven aan hun eigen leven. 
Juist bij het realiseren van doelen op deze 
sociale terreinen heeft ondersteuning van 
de 'donorgemeenschap' in het verleden 
goed gewerkt. Niet dat het niet nog beter 
kan. Interessant zijn in dit verband voor
stellen om meer uit te gaan van perfor
mance-based lending, waarbij hulp (deels) 
voorwaardelijk gekoppeld wordt aan het 
bereiken van concrete resultaten. Het 
succes van de hulp wordt in deze benade
ring niet afgemeten aan de hoogte van de 
besteding, maar aan de mate waarin voor-



uitgang wordt geboekt (zie Jan Willem 
Gunning, 'Het 20/20-initiatief: een loze 

kreet?' in Derde Wereld, 1997 /2). 

Met Theo Ruyter ben ik het eens dat 'het 

beleidsmatig onderscheid tussen ontwik

keling hier en ontwikkeling daar' doorbro

ken zou moeten worden. De schaalver

groting van de economie, en de ontwikke

lingen die daar (deels) mee samenhangen, 
zoals de mondialisering van de milieupro
blematiek en van de vluchtelingenstromen, 

vragen daar ook om. Maar juist vanwege 

die mondialisering is toevlucht nemen tot 
een meer nationale benadering (wat dat 
ook moge wezen), zoals Theo Ruyter be

pleit, behalve irrealistisch ('Being against 
globa/isation is /ike being against the lndustrial 
Revolution', volgens de nieuwe Britse mi

nister voor Internationale Ontwikkeling) 

ook contra-productief. 

Wel is het van belang dat onze econo

mische expansie niet langer de adem be

neemt van ontwikkelingslanden en van de 

natuurlijke hulpbronnen. Liberalisering 

leidt bepaald niet automatisch tot armoe
devermindering of grotere duurzaamheid; 
integendeel, de snelle opening van markten 

verstoort vaak (plattelands)samenlevingen 

en verbreedt de kloof tussen arm en rijk. 
Dat betekent onder andere dat handel en 

investeringen aan duidelijke en uniforme 
sociale- en milieucriteria dienen te voldoen 
en dat bezien moet worden hoe handels

preferenties en hulp ook aan het midden

en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden ten 

goede kunnen komen. 

Maar de discussie over globalisering mag 

niet verward worden met de vraag hoe de 

hoge eisen die we aan de ontwikkelingssa
menwerking moeten stellen gerealiseerd 

kunnen worden. Goede ontwikkelingssa

menwerking, die daadwerkelijk de armsten 
ten goede komt, maakt mensen en samen

levingen weerbaarder, zonder de ecologi
sche basis van de aarde te verzwakken. 

'Hulp' die niet aan die eisen voldoet, kan 

maar beter niet gegeven worden. 

Tun Vcrhoc(rs !Jelerdsmedcwerl<cr 

ontwrkkelrngssornenwerking vun de 

Tweede Kamerfractie von GrocnLrnks. 

Dit is hèt moment voor het opnieuw 

uitbrengen van de oude carnavalskraker 

'De mijne is veel groter dan de jouwe', 

van Van Kootenen De Bie. Het regent 

namelijk bedrijfsfusies en -overnames 

waarbij ego's, machtswellust en het 

prestige van managers een belangrijk 

leitmotiv zijn. Zo werd de 

fusieaankondiging van de 

accountantbureaus Coopers & Lybrand 

en Price Waterhouse binnen een week 

gevolgd door de mededeling van 

concurrenten KPMG en Ernst & Young 

dat zij ook samengaan, omdat zij dan 

samen nummer één van de wereld 

worden. 

Bij de huidige fusie- en overnamegolf 

spelen echter ook rationale argumenten 

een rol. De Europese eenwording wordt 

veelvuldig als aanleiding genoemd. De 

gemeenschappelijke markt verruimt de 

mogelijkheden voor schaalvergroting en 

als straks de Euro geïntroduceerd is 

vallen prijsverschillen tussen landen voor 

hetzelfde product sterker op. 'Als we 

groter zijn kunnen we daar beter op 

inspelen', hoor je dan. Of dat inderdaad 

altijd zo is valt te bezien, maar aangezien 

managers net als gewone mensen tot op 

zekere hoogte modegevoelig zijn, zingt 

zo'n idee rond en wil iedereen meedoen. 

In 1984 ging van de buitenlandse 

investeringen door Nederlandse 

bedrijven 30 procent naar EU-landen, in 

1995 was dit gegroeid tot 60 procent. 

Deze trend is zichtbaar in alle landen van 

de Europese Unie. 

Maar niet alle fusies en overnames 

beperken zich tot de EU, en ook elders in 

de wereld wordt driftig gefuseerd en 

overgenomen. Concentratie en 

centralisatie van kapitaal zijn 

wezenskenmerken van het kapitalisme, 

analyseerde Marx al, dus er is eigenlijk 

niets nieuws onder de zon. Door de 

explosief gestegen winsten hebben veel 

bedrijven grote sommen in kas waar ze 

door de mondiale overproductie en 

overcapaciteit geen voldoende rendabele 

investeringen voor kunnen vinden. 

Omdat met dat geld wel iets moet 

gebeuren- om de aandeelhouders aan 

voldoende dividend en koersstijgingen te 

helpen- wordt steeds vaker bestaande 

omzet gekocht, door te fuseren of andere 

bedrijven in te lijven. 
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Uiteraard wordt bij fusies en overnames 

altijd geroepen dat de klanten, de 

aandeelhouders en overigens ook de rest 

van de wereld er enorm bij gebaat zijn. 

Uit onderzoek blijkt echter dat de helft 

van de samenvoegingen binnen enkele 

jaren op een mislukking uitloopt. Dan 

blijkt de voorgespiegelde synergie in 

werkelijkheid tegen te vallen, de 

uiteenlopende bedrijfsculturen sluiten 

toch minder goed op elkaar aan, of de 

managers blijken er na de eerste euforie 

ineens tegenstrijdige strategieën op na te 

houden. Het vervolg is vaak dat delen 

van het concern weer afgestoten of zelfs 

gesloten worden, of dat de hele zaak toch 

maar weer wordt opgesplitst. 

Doordat het inkomen van steeds meer 

managers wordt uitbetaald in opties op 

aandelen, wordt bij fusies, overnames, 

opsplitsen en afstoten in de eerste plaats 

gekeken naar de gevolgen voor de 

aandelenkoers. We zien op Wall Street 

regelmatig dat de koersen kelderen als de 

werkloosheid daalt en stijgen als de 

werkloosheid toeneemt. Het hoeft geen 

betoog dat de werknemers, die op al dat 

ge fuseer en overnemen geen enkele 

invloed hebben, meestal de rekening 

betalen voor het macho-gedrag. Ook wat 

dat betreft is er sinds Das Kapital 

eigenlijk niets veranderd. 

Robert Went 
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Het heen en 
weer van het 

POLDERMODEL 
Nederland doet het economisch niet onaardig maar het is de 

vraag wat dat te maken heeft met Paarse politiek. Het 

poldermodel is een overlegmodel en overleg staat binnen Paars 

ter discussie. Weg met de ziektewet, weg met het 

minimumloon: de overlegeconomie wordt ingeruild tegen de 

vechteconomie. Over de maakbaarheid van het poldermodel. 

door Bart Snels 

De minister van Sociale Zaken Melkert 
prijst het poldermodel vanwege de sociale 
bescherming die het model geeft, terwijl 
minister Wijers van Economische Zaken 
juist het minimumloon en het algemeen 
verbindend verklaren van CAO's wil af
schaffen, net als minister Zalm van Finan
ciën. 
Blijkbaar verstaat niet iedereen hetzelfde 
onder het poldermodel, met name de 
PvdA en de WD niet. Wel eens zijn deze 
partijen het over de successen: de sterke 
groei van de werkgelegenheid en de roos
kleurige ontwikkeling van de overheidsfi
nanciën. De strakke begratingsregels van 
minister Zalm en de immer meevallende 
economische groei hebben voor de ene na 
de andere financiële meevaller gezorgd. 
Daarmee zijn de lasten verlicht en is het fi
nancieringstekort verlaagd. Toch zijn er 
kanttekeningen te plaatsen. Ondanks de 
groei van de werkgelegenheid blijft een 
groot aantal mensen zonder baan. Volgens 
de CPB-cijfers zullen in 1998 ongeveer ne
genhonderdduizend mensen een werk
loosheids- of bijstandsuitkering hebben. 
Dat is slechts een kleine zeventigduizend 
minder dan aan het begin van de paarse ka
binetsperiode. 
Wat is het poldermodel nu eigenlijk? De 
meest beperkte invulling is dat het gaat om 
de lang aangehouden loonmatiging. De 

laatste jaren komt die loonmatiging in ruil 
voor lastenverlichting. Maar de gematigde 
loonontwikkeling komt ook tot stand om
dat de werkgevers- en de werknemersor
ganisaties het eens kunnen worden. Met 
andere woorden, het poldermodel is een 
overlegmodel. Nu is overleg een constan
te in de Nederlandse economie en niet iets 
dat pas in de laatste paarse jaren is ont
staan. Het huidige succes van de Neder
landse economie moet daarom ook ver
klaard worden uit deels toevallige omstan
digheden, zoals onze conjuncturele voor
sprong op Duitsland en de historisch ge
ringe participatie van vrouwen op onze ar
beidsmarkt. De toename van het aantal 
vrouwen dat zich vanaf de jaren tachtig 
aanbiedt op de arbeidsmarkt is een be
langrijke factor geweest in de gematigde 
loonontwikkeling. De sociologen Visser en 
Hemerijck beschrijven in hun in oktober 
uitgekomen boek 'A Dutch Miracle' het be
lang van zowel de toevallige als de structu
rele elementen van de economische ont
wikkeling van Nederland. 
In dit artikel definieer ik het poldermodel 
als een corporatistisch overlegmodel. Een 
corporatistische structuur houdt in dat 
sterke, gecentraliseerde werkgevers- en 
werknemersorganisaties samen met de 
overheid het sociaal-economisch beleid 
vormgeven. Dat betekent dat de overheid, 
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de werknemers en werkgevers op centraal 
niveau niet als vijanden tegenover elkaar 
staan, maar in gezamenlijk overleg opko
men voor 'het algemeen belang'. Op het 
gebied van de vergelijkende politieke eco
nomie wordt veel onderzoek gedaan naar 
de invloed van institutionele structuren op 
de vormgeving van het sociaal-economisch 
beleid. Er wordt al zo'n vijfentwintig jaar 
geschreven over de successen van het cor
poratisme-model, de lage werkloosheid in 
het Zweedse model, de verschillen tussen 
het Angelsaksische en Rijnlandse model en 
nu dus het poldermodel. Het nadeel van 
het onderzoek naar institutionele model
len is dat weinig rekening wordt gehouden 
met politieke keuzes die zowel regeringen 
als sociale partners onder wisselende om
standigheden maken. Verhalen over mo
dellen veronderstellen meestal statische 
structuren. De interactie tussen de acto
ren is echter geen automatisme. Zoals Ma
rinus Verhagen in het zomernummer van 
de Helling schreef, is er geen enkel econo
misch model over een langere periode suc
cesvol gebleken. Ik zal hier laten zien dat in 
de ontwikkeling van het Nederlandse mo
del consensus niet automatisch tot stand 
komt en de verhoudingen niet altijd in 
evenwicht zijn. Het poldermodel is niet 
maakbaar, maar is een uitkomst van poli
tiek handelen door kabinetten, de opstel-
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ling van sociale partners en de economi
sche omstandigheden. Zowel de overheid 
als de sociale partners nemen zo nu en dan 
afstand van het overlegmodel om zelfstan
dig de richting van het beleid te bepalen. 

RUG TEGEN DE MUUR 
De instituties van het Nederlandse overleg

model zijn na de Tweede Wereldoorlog 
ontstaan als een compromis van de rooms
rode coalitie. De sociaal-democraten wil
den de kant op van centrale planning, ter
wijl de katholieken corporatistische ideeën 
verdedigden. Het resultaat was de oprich
ting van de Stichting van de Arbeid ( 1945) 
en de Sociaal-Economische Raad ( 1950). 
Deze corporatistische overlegorganen, 
met vertegenwoordigers van de gecentra
liseerde en verzuilde sociale partners, for
muleerden de geleide loonpolitiek die aan 
de basis heeft gestaan van de wederop
bouw van de Nederlandse economie. Als 
er in Nederland sprake is geweest van een 
corporatistisch overlegmodel, dan was het 
wel in de periode van 1945 tot midden ja
ren zestig. Omdat in de jaren zestig door 
de hoge economisch groei er een schaars
te aan arbeid ontstond, was de geleide 
loonpolitiek, en dus het centrale overleg
model, minder effectief en volgenden er 
loonexplosies. Ondanks structurele veran
deringen in de Nederlandse maatschappij 
leken in de jaren zeventig de omstandighe
den voor een typische corporatistische uit
ruil weer aanwezig. Het ledental van de 
vakbonden was voor Nederlandse begrip
pen hoog en de regering werd tussen 1973 
en 1977 gedomineerd door de sociaal-de
mocraten. Het kabinet-Den Uyl was ge
neigd een Keynesiaans werkgelegenheids
beleid te voeren en de inkomensverhou
dingen te nivelleren in ruil voor een gema
tigde loonontwikkeling. Maar de vakbon
den vroegen en kregen flinke loonsverho
gingen. Door de verslechterende econo
mische omstandigheden - prijsstijgingen 
door de oliecrisis en groeiende werkloos
heid - kwam het kabinet in financiële pro
blemen. Hoewel Den Uyl de inkomens 
ontzag, was het kabinet gedwongen een 
begin te maken met bezuinigen. Dit alles is 
in tegenspraak met de corporatistische 
theorieën, die coöperatief gedrag ver
wachten bij een centraal georganiseerde 
vakbeweging en een sociaal-democratisch 
gedomineerde regering. De Duitse eco
noom Fritz Scharpf heeft deze periode be
schreven voor een aantal Europese landen 
in zijn boek 'Crisis and choice in Europeon So
cio/ Democracy' ( 1991 ). Bij gebrek aan me
dewerking van de vakbeweging werden so
ciaal-democratische regeringen gedwon
gen tot bezuinigen. Als de vakbeweging in 
verslechterende economische omstandig-

Nederlandse 

economie moet 
verklaard worden uit 

deels toevallige 
omstandigheden. 

heden niet zorgen voor voldoende loon
matiging, wordt het evenwicht in het cor
poratistische model verstoord. 
Het poldermodel zoals dat nu verheerlijkt 
wordt ontstond begin jaren tachtig. De af
spraken die de toenmalige werkgevers
voorzitter Van Veen en de toenmalige 
FNV-voorzitter Kok maakten (loonmati
ging in ruil voor arbeidstijdverkorting: het 
Wassenaar-akkoord van 1982), kwamen 
tot stand omdat de sociale partners door 
het kabinet Lubbers in het defensief waren 
gedreven. In plaats van advies te vragen aan 
de SER richtte het kabinet zich tot tech
nocratische adviescommissies zoals die 
van Shell-manager Wagner. De adviezen 
waren voorspelbaar: bezuinigen op de so
ciale zekerheid en de inkomensverschillen 
vergroten. Het kabinet schafte de koppe
ling af en de uitkeringen en ambtenarensa
larissen werden met 3 procent verlaagd. 
Het kabinet koos voor een bezuinigingsbe
leid om de overheidsfinanciën op orde te 
krijgen en de inflatie in te dammen en 
dreigde zelfs met een looningreep. Met de 
rug tegen de muur moest de vakbeweging 
de lonen wel matigen. Te hoge lonen bij 
een restrictief economisch beleid van de 
overheid zou de werkgelegenheid nog 
meer in gevaar brengen. Met andere woor
den, loonmatiging kwam niet in vreedzaam 
overleg tot stand, maar als een reactie op 
overheidsbeleid. 
De werkloosheid bleef gedurende de jaren 
tachtig hoog, maar de groei van de werk
gelegenheid was aanzienlijk. De werkge
vers kregen vertrouwen in het kabinet en 
de investeringen namen. Dat de werkloos
heid hoog bleef terwijl de werkgelegenheid 
toenam, is te verklaren uit de toename van 
het arbeidsaanbod. Sinds de jaren tachtig 
streven alle kabinetten naar verhoging van 
de arbeidsparticipatie om het draagvlak 
voor de verzorgingsstaat te vergroten. Het 
bestrijden van de werkloosheid, zeker on
der de kabinetten Lubbers, was een afge
leide doelstelling. 
Het opvallende aan de beleidswijziging be
gin jaren tachtig is dat het kabinet op eigen 
houtje haar beleid bepaalde en niet eerst 
probeerde overeenstemming te krijgen 
met de sociale partners. Nu zou veron
dersteld kunnen worden dat deze eigen-
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zinnige richting een typisch kenmerk was 
van de centrum-rechtse kabinetten Lub
bers. Vooral de VVD is immers altijd een 
tegenstander geweest van de overlegeco
nomie. Toen in 1989 kabinet Lubbers/Kok 
aantrad merkte oud-minister van Sociale 
Zaken Albeda op dat het nieuwe kabinet 
meer uitzicht bood op afspraken met de 
sociale partners dan de voorgaande kabi
netten. En inderdaad kwam er een Ge
meenschappelijk Beleidskader tot stand. 
Dit brede akkoord had de bedoeling om de 
werkloosheid te bestrijden en economi
sche groei te bevorderen. De linkse signa
tuur van dit kabinet leek bevestigd te wor
den door een nieuwe wet op het koppelen 
van lonen en uitkeringen. Hoewel er voor
waarden gedefinieerd werden - die ver
volgens een daadwerkelijke volledige kop
peling voorkwamen - was het de bedoe
ling van dit kabinet om de uitkeringen mee 
te laten delen in de welvaartsgroei. Kort
om, het overlegmodel leek hersteld. 

IDEOLOGISCH 
De aankondiging in de zomer van 1991 dat 

de WAO aangepakt zou worden kwam als 
een donderslag bij heldere hemel. Hoewel 
de problemen bekend waren en op de 
agenda stonden van de sociale partners, 
werden werkgevers en werknemers totaal 
verrast. De bezuinigingen op de WAO 
zorgden voor een belangrijk conflict tussen 
de vakbeweging en de PvdA. Ook een ka
binet waarin de PvdA participeerde, stelde 
het overlegmodel dus buiten werking. 
Overigens laat het uit de hand lopen van de 
WAO-uitgaven zien dat de sociale partners 
het poldermodel een eigen invulling had
den gegeven. Voor de werkgevers was de 
WAO handig om reorganisaties soepel te 
laten verlopen, terwijl de werknemers te
vreden waren met de relatief gunstige uit
keringen. In plaats van het aanpakken van 
deze praktijk, koos het kabinet voor een 
rigoureuze bezuinigingsoperatie via het 
snijden in de uitkeringen. 
In de huidige kabinetsperiode is de af
schaffing van de ziektewet een voorbeeld 
van de eigenzinnige beleidsbeslissingen van 
het kabinet. Deze keer hield de vakbewe
ging zich op de vlakte en werden de werk
gevers voor een voldongen feit geplaatst. 
Vooral het midden-en-kleinbedrijf reali
seert zich nu dat de ontwikkeling van het 
kabinetsbeleid naar meer marktwerking 
negatieve consequenties heeft. CDA-ka
merlid Gerrit Terpstra schreef onlangs in 
Trouw dat het paarse kabinet verder gaat 
met het verbouwen van het door eerdere 
kabinetten als stroperig gekenschetste 
overlegmodel. Toch is dat niet helemaal 
waar. Omdat het economisch zo goed 
gaat, is er immers nog geen aanleiding ge-
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Met hoge winsten voor 

weest voor het kabinet om daadwerkelijk 
de verbouwing van het poldermodel door 
te zetten. Omdat er consensus bestaat bij 
regering en sociale partners over de rich
ting van het sociaal-economische beleid, 
lijkt het model zelfs in evenwicht. Maar het 
is wel degelijk zo, zoals ik in mijn eerste zin
nen schreef, dat er binnen de paarse coali
tie meningsverschillen bestaan over be
langrijke instituties als het minimumloon 
en de algemeen verbindendverklaring van 
CAO's. Deze instituties zijn de pilaren on
der het overlegmodel. 
Het debat tussen Wijers en Melkert is 
boeiend omdat er ideologische menings
verschillen aan ten grondslag liggen. Bij het 
ministerie van Economische Zaken is 
marktwerking het heilige doel, terwijl het 
ministerie van Sociale Zaken de negatieve 
effecten van marktwerking onderkent en 
wijst op de noodzaak van regulering. Beide 
ministeries hebben onderzoeksrapporten 
uitgebracht die de sterke en zwakke kan
ten van het Nederlandse model vergelijken 
met andere landen, het tegenwoordig zo 
populaire benchmarking. Zo plaatst Wijers 
in de 'Toets op het concurrentievermogen' 
vraagtekens bij het algemeen verbindend 
verklaren van CAO's. Het systeem zou lei
den tot een minder loonflexibiliteit. Daar
naast vindt Wijers de reikwijdte van de 
CAO's te groot en vraagt zich af, kijkend 
naar het Amerikaanse model, of onder
handelingen tussen werknemers en werk
gevers op ondernemingsniveau niet tot la
gere loonkosten zouden leiden. 
Hiertegenover zette Sociale Zaken de stu
die 'De Nederlandse verzorgingsstaat in 
internationaal en economisch perspectief. 
De studie erkent dat de CAO's een grote 
reikwijdte hebben, niettemin is loonflexibi
liteit op korte termijn juist één van de ster
ke punten van Nederland. In het econo
menblad ESB van 30 juli schrijven de eco
nomen Freeman, Hartogen Teulings (Teu
lings is behalve hoogleraar aan de Univer
siteit van Amsterdam ook werkzaam bij 
het ministerie van Sociale Zaken) dat be
drijven die onder een algemeen verbin
dend verklaring vallen 'eerder lagere dan 
hogere lonen kennen. Omdat verbindend 
verklaring vakbondsinvloed garandeert bij 
een relatief gering aantal leden, hoeft de 
bond niet over te gaan tot het stellen van 
extreme looneisen.' 
Het minimumloon is een andere pilaar on
der het poldermodel waar de meningen 
over verdeeld zijn. De VVD is er in ge
slaagd om met de hulp van D66 het expe
rimenteren met het verlagen van het mini
mumloon in het regeerakkoord te krijgen. 
In ruil voor Melkertbanen ging de PvdA 
hiermee akkoord. Waar de PvdA ver-
trouwt op de sociaal-democratische ba-
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economische ontwik
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vakbeweging genoegen 

te nemen met slechts 
koopkrachtbehoud. 

nenplannen, wil de VVD de liberale wer
king van de arbeidsmarkt. Het is niet 
vreemd dat beide partijen zich regelmatig 
ongelukkig tonen over de wederzijdse ide
ologische voorkeuren. 

PRIORITEITEN 
Zowel de PvdA als de VVD zullen in hun ver

kiezingscampagnes de successen van het 
poldermodel claimen. In de gebruikelijke 
polarisatie van een verkiezingsjaar zullen 
beide partijen de kenmerken van het mo
del verschillend beschrijven - en in tegen
stelling tot de PvdA zou de VVD eigenlijk 
van het poldermodel af willen. Oppositie
partijen als Groenlinks zullen duidelijk 
moeten maken dat de economische voor
spoed vooral van conjuncturele aard is. 
Omdat het zo goed gaat met de economie 
zijn de ideologische verschillen tussen de 
paarse partijen tot nog toe op de achter
grond gebleven. Via de belastingpolitiek 
(lastenverlichting, vooral ook om werkge
legenheid aan de onderkant van de ar
beidsmarkt te stimuleren) en de nadruk op 
de overheidsinvesteringen (met name in 
infrastructuur) gaat in het huidige kabinet 
het sociaal-democratische groeidenken 
wonderwel samen met het liberale markt
denken. Zolang er niet bezuinigd hoeft te 
worden lijkt er ook binnen paars consen
sus te bestaan over hoe de maatschappij 
gemaakt moet worden. De vraag is welke 
beleidskeuzes sociaal-democraten en libe
ralen gaan maken als de conjunctuur om
slaat. Het evenwicht is wankel in het huidi
ge poldermodel en gebaseerd op een voor
spoedige economische ontwikkeling. Naar 
welke kant de ideologische slinger zal slaan 
als paars 2 te kampen krijgt met serieuze 
economische problemen, is moeilijk te 
voorspellen. Dat de politieke verhoudin
gen dan weer zullen polariseren, ligt voor 
de hand. 
Het moge duidelijk zijn dat 'het poldermo
del' geen stationaire situatie is. Het zal zich 
blijven ontwikkelen als uitkomst van ideo-
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logische keuzes en economische omstan
digheden. Behalve een stagnerende econo
mische groei zou ook de ontwikkeling naar 
meer markt en minder overheid het pol
dermodel uit balans kunnen brengen. Het 
is interessant te wijzen op de reactie van 
FNV-voorzitter De Waal op de angst die 
er bij politici en werkgevers bestaat dat de 
vakbeweging genoeg heeft van loonmati
ging. De vakbeweging baseert de loon
ruimte op basis van indicatoren als de stij
ging van de producentenprijzen, de consu
mentenprijzen en de ontwikkeling van de 
arbeidsproductiviteit. 'Lastenverlichting, in 
tegenstelling tot hetgeen door sommige 
politici en door werkgeversorganisaties 
wordt beweerd, wordt niet meegenomen 
bij de bepaling van de loonruimte', be
weerde De Waal een tijdje terug in het Fi
nancieele Dagblad. 'Lastenverlichting', zo 
ging hij verder, 'is vaak synoniem aan be
zuinigingen op gezondheidszorg, onderwijs 
of arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. 
Collectieve goederen die ons dierbaar 
zijn.' Hiermee stelt de FNV-voorzitter 
vraagtekens bij de kern van het poldermo
del zoals dat de laatste jaren door paarse 
politici is gedefinieerd, namelijk loonmati
ging in ruil voor lastenverlichting. De Waal 
geeft met zijn reactie aan dat dat een te be
perkte opvatting van het Nederlandse 
overlegmodel is. De reactie van De Waal 
geeft bovendien aan dat loonmatiging niet 
vanzelf tot stand komt. 
Als het kabinet of de werkgevers zo veel 
waarde hechten aan loonmatiging dan 
moet daar wat tegenover staan. Waarom 
zou de vakbeweging nog meewerken als 
een volgend kabinet het minimumloon zou 
verlagen? Met steeds hogere winsten voor 
bedrijven, een gunstige economische ont
wikkeling en gezonde overheidsfinanciën is 
er geen reden voor de vakbeweging om ge
noegen te nemen met slechts koopkracht
behoud. Als de vakbeweging gaat pleiten 
voor een wijziging van de politieke priori
teiten- inkomensnivellering, bijvoorbeeld, 
en een investeringsimpuls in het onderwijs 
en de gezondheidszorg - zou dat haar po
sitie in het overlegmodel verstevigen. Er 
kan dan een nieuw evenwicht in de ver
houdingen tussen de politieke actoren ont
staan. 
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I SC US tussen 

rechtvaardigheid 
en doe/matigheid 
Belastingheffing is het binnenhalen van geld, maar ook een manier om te sturen. 

Rechtvaardigheid en doelmatigheid strijden hierbij om voorrang. Opvattingen 

over die afweging veranderen met de tijdgeest. In dat licht moet het nieuwe 

belastingstelsel worden gezien waarmee het kabinet de 21 ste eeuw in wil. Leo 

Stevens schetst een aantal dilemma's in het inkomensbeleid. 

door Leo Stevens 

Fiscale economie is een spannende weten
schap. Zij beweegt zich op het breukvlak 
van de rechtswetenschap, waarin de 
rechtvaardigheid centraal staat, en de eco
nomische wetenschap, waarin het gaat om 
de doelmatigheid. Rechtvaardigheid en 
doelmatigheid stellen aan elkaar de uiter
ste grens. Een samenleving met een on
derontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel 
gaat ten gronde door gebrek aan sociale 
coherentie, terwijl onvoldoende oog voor 
doelmatigheid haar tot de bedelstaf brengt. 
De keuze tussen een ongelijk verdeelde 
welvaart en een perfect verdeelde armoe
de zal uitvallen in het voordeel van het eer
ste, maar het gaat bij dergelijke afwegingen 
vooral om de juiste maatvoering. Dat is het 
steeds terugkerend dilemma in de belas
tingpolitiek. 
Fiscaal beleid is meer dan het bij elkaar 
sprokkelen van middelen voor collectieve 
voorzieningen. Belastinggeld is ook stuur
geld. Maatschappelijke problemen vragen 
soms de inzet van een fiscaal instrument. 
Er bestaat in dat opzicht een continue 
spanning tussen de klassieke bekostigings
functie van de belastingen en hun stuur
functie. Dat noopt steeds tot enerzijds
/anderzijds-discussies. 
De genoemde eisen van rechtvaardigheid 

en effectiviteit waaraan een goed belas
tingstelsel dient te voldoen, zijn geen ab
solute gegevenheden, maar vloeien voort 
uit maatschappelijke opvattingen die als 
zodanig mede onderworpen zijn aan de 
dynamiek van de tijdgeest. Het draag
krachtprincipe bijvoorbeeld, waarin de 
heersende solidariteitsopvattingen tot 
uitdrukking komen, vereist consensus 
over de maatstaf van draagkracht. In een 
pluriforme maatschappij met veelsoortige 
samenlevingsvormen is consensus echter 
veel moeilijker te vinden dan in een ho
mogeen samengestelde en in rolconforme 
patronen levende bevolking. Mede daar
door wordt ook de keuze tussen indivi
duele draagkracht en gezinsdraagkracht 
steeds problematischer. 
De met rechtvaardigheid verweven op
vattingen over solidariteit spelen in het 
belastingrecht een grote rol. Ze krijgen 
ten opzichte van het marktdenken wisse
lend een groter of kleiner gewicht. Mo
menteel moet solidariteit het sneller af
leggen tegen de opvatting dat het markt
mechanisme heilzaam is voor de vitaliteit 
en creativiteit van de samenleving, maar 
ook dat lijkt onderworpen aan de slinger 
van de tijdgeest. 
In het kader van een belastingstelsel voor 
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de 21 ste eeuw, waar het kabinet mee be
zig is en binnenkort mee naar buiten komt, 
wordt de herbezinning op de kenmerken 
van een goed belastingstelsel een actueel 
thema. In een dynamische samenleving vol
trekken zich allerlei maatschappelijke pro
cessen die, hetzij moeten worden gesti
muleerd, hetzij moeten worden afgezwakt, 
maar die in elk geval een fiscale dimensie 
hebben waarmee terdege rekening moet 
worden gehouden. 

DRAAGKRACHT 
Bewust gevoerd inkomensbeleid veronder

stelt een standpunt omtrent de maat
schappelijk gewenste inkomensverhoudin
gen. Maar wat is 'maatschappelijk ge
wenst'? De loon- en inkomensvorming is in 
de eerste plaats een uitkomst van het vrije 
krachtenspel op de arbeidsmarkt. Het be
ginsel van de ruilrechtvaardigheid gaat 
vooraf aan dat van de verdelende recht
vaardigheid. Niet het behoeftebeginsel, 
maar het prestatiebeginsel bepaalt de 
loonvorming. Via sociaal-economische re
gelgeving worden echter de scherpe kant
jes van het pure prestatieprincipe afgesle
pen. De loon- en inkomstenbelasting heb
ben een belangrijke inkomensherverdelen
de functie. Zij gelden als draagkrachtbelas-
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Het fiscale inkomensbegrip 
tingen bij uitstek. Samen staan zij borg voor 
circa 30 procent van de totale belastingop
brengst. De progressieve tariefstructuur 
geldt voor deze belastingen als beeldbepa
lend kenmerk. 
De geloofwaardigheid van deze herverde
lingsdoelstelling heeft echter deuken opge
lopen. In de loop van de tijd werden im
mers veel beleidsdoelstellingen op indirec
te wijze via het fiscaal stelsel gerealiseerd. 
Dit gebeurde door invoering van een af
trekpost, vrijstelling of bijzondere regeling. 
De heffingsgrondslag, het deel van het inko
men waarover belasting wordt geheven, 
werd daardoor flink uitgehold. Daardoor 
moesten de tarieven zodanig worden op
geschroefd, dat de progressieschroef dol 
ging draaien. Tegelijkertijd werd ook het 
morele draagvlak voor betalen naar draag
kracht ernstig aangetast. Door afwenteling 
en gebrekkige normaanvaarding werkt het 
draagkrachtbeginsel niet meer en dat on
dergraaft de belastingmoraal. Het besef dat 
'samen-leven' een kwestie is van geven en 
nemen is verzwakt. De calculerende men
taliteit van de burger is het virus dat het 
ideaalbeeld van de solidaire gemeenschap 
verziekt. In de belastingheffing komt dit tot 
uitdrukking in de opzichtige pogingen zich 
aan de bekostiging van de collectieve voor
zieningen te onttrekken, hetzij door slink
se belastingconstructies, hetzij door ont
duiking. 
De belangrijkste technische tekortkoming 
van de inkomstenbelasting als draagkracht
heffing lag, en ligt nog steeds, besloten in 
de tekortkomingen van het fiscale inko
mensbegrip. Dit stamt nog uit de agrari
sche samenleving van de negentiende 
eeuw. In die tijd werd er, letterlijk, onder
scheid gemaakt tussen vermogen en vruch
ten van vermogen. Alleen de appel van de 
boom was winst en die werd belast. In dat 
systeem werd met een eventuele waarde
stijging van de boom geen rekening gehou
den. Met de opkomst van allerlei op koers
winst gerichte beleggingsvormen voldoet 
dit systeem niet meer. Steeds meer rijke 
particulieren sluiten verzekeringscontrac
ten af of kopen aandelen, opties en obliga
ties, in de verwachting (en soms zelfs met 
de zekerheid) dat die in waarde stijgen. Via 
dergelijke doorgaans onbelaste of lager be
laste beleggingen, gefinancierd met geleend 
geld, weten velen hun heffingsgrondslag te 
verkleinen. Economen plegen dit aan te 
duiden met de term belastingarbitrage. 
Deze beleggers betalen daardoor veel min
der belasting dan de draagkrachtbenade
ring zou vereisen. Invoering van een ver

mogenswinstbelasting wordt in de fiscale 
wetenschap thans vrij algemeen als de eni
ge afdoende oplossing gezien om de zich 
op grote schaal voltrekkende belastingar-

stamt nog uit de 
agrarische samen

leving van de negen

tiende eeuw. Alleen de 
appel van de boom is 
winst en die wordt 
belast. Met een 
waardestijging van de 
boom wordt geen 

rekening gehouden. 

bitrageprocessen een halt toe te roepen. 
De uitvoeringstechnische problemen ver
bonden aan een vermogenswinstbelasting 
zijn tot op heden echter nog steeds een 
onneembaar obstakel gebleken voor in
voering ervan. Naar mijn mening ten on
rechte. Intussen probeert de wetgever via 
allerlei lapmiddelen de geloofwaardigheid 
van het fiscale inkomensbegrip als maatstaf 
van draagkracht overeind te houden. Ver
brokkeling van regelgeving en complexiteit 
in de uitvoering is daarvan het gevolg. 
Zolang de invoering van een vermogens
winstbelasting politiek nog niet haalbaar is, 
zullen naastbeste oplossingen in de be
schouwingen moeten worden betrokken. 
Een meer economisch ingevuld rentebe
grip zou de uitdijende omvang van het pro
ces van belastingarbitrage kunnen indam
men. Dat houdt in dat het rendement dat 
bestaat uit de gegarandeerde of redelijker
wijze te verwachten aangroei van beleg
gingsvermogen, belast moet worden. 
Daarmee zouden allerlei 'fiscaal vriendelij
ke beleggingsproducten' in één klap van ta
fel zijn geveegd. 
Interessant is trouwens de vraag hoe het 
mogelijk is dat de genoemde fiscaaltechni
sche tekortkomingen zo lang zijn aanvaard, 
terwijl het toch duidelijk was dat zij het 
beeldbepalende draagkrachtprincipe in zijn 
kern verziekten. Welke krachten zijn in het 
spel geweest die zo lang de constructie 
mogelijkheden hebben tegengehouden? 
Naast de nationale dimensie zullen we 
steeds nadrukkelijker ook binnen een Eu
ropese context moeten denken. Wat is het 
perspectief van de draagkrachtgedachte in 
het licht van de Europese eenwording? Ik 
vrees het ergste. Onder invloed van de 
toenemende mobiliteit zal de wenselijk
heid van inkomensherverdeling door een 
progressief tarief van de inkomstenbelas-
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ting duidelijk worden afgezwakt. Nationa
le belastingstelsels moeten worden inge
past in de algemene Europese ontwikkeling 
waarin met name de mobiliteit van kapitaal 
de fiscale regie lijkt te bepalen. In de daar
uit voortvloeiende concurrentieslag tussen 
nationale staten wordt de belastingdruk op 
kapitaal steeds lager en groeit een wanver
houding met de lastendruk op arbeid. In 
Europees verband wordt de betaaibaar
heid van de verzorgingsstaat daardoor 
steeds problematischer. Gezien de opko
mende prestatiemaatschappij, waarin effi
ciency de belangrijkste doelstelling is, wor
den solidariteitsofters minder vanzelfspre
kend. De ideologie van de liberaal-demo
cratische rechtsstaat lijkt te hebben afge
rekend met de verzorgingsstaat. Het ver
enigde Europa is voornamelijk een insti
tuut om te komen tot een gezamenlijke 
economische machtsvorming. Het is veel 
minder een sociale rechtsgemeenschap. Er 
zal bij de burgers van de rijke lidstaten on
voldoende bereidheid zijn via een draag
krachtheffing besteedbaar inkomen over 
te hevelen naar de relatief armere lidsta
ten. Een draagkrachtheffing heeft geen gro
tere spanwijdte dan de dragende solidari
teitsgevoelens reiken. 

BELASTINGKORTING 
In de periode 1990-1998 is de algemene be

lastingvrije som, de zogenoemde basisaf
trek, verhoogd van ruim 4.SOO tot ruim 
8.SOO gulden. Rekeninghoudend met infla
tie bedraagt de verhoging circa SS procent. 
De reden van die verhoging is het verklei
nen van het verschil tussen het bruto- en 
netto-inkomen, oftewel het verkleinen van 
de 'wig'. Arbeid wordt dan goedkoper en 
dat stimuleert werkgelegenheid. Ook het 
overstappen van een uitkering naar werk 
wordt aantrekkelijker. Maar de belasting
vrije som staat ter discussie, omdat zij de 
heffingsgrondslag te zeer zou aantasten en 
de ruimte voor tariefsverlaging zou beper
ken. 
Als het bedrag dat met de verhoging van de 
belastingvrije sommen is gemoeid, geheel 
zijn aangewend voor een tariefsverlaging 
van de eerste schijf, dan zou in 1998 dit ta
rief circa 29 procent hebben bedragen (nu 
37,S procent). Bij het sleutelen aan een 
nieuw belastingstelsel voor de 21 ste eeuw 
is deze uitruil overwogen. Dat is echter 
geen goed idee omdat het denivelerend 
werkt: lagere inkomens hebben meer 
voordeel bij een belastingvrije som. Beter 
is de belastingvrije som te vervangen door 
een belastingkorting. Bij de belastingvrije 
som is het voordeel afhankelijk van de in
komensschijf waarin men zit. Bij een belas
tingkorting krijgt iedereen een gelijk be
drag. Deze methode is niet alleen recht-
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vaardiger, maar ook eenvoudiger omdat 
daarin de overhevelbaarheid niet langer 
wordt beïnvloed door het partnerinko
men. 
Deze systematiek vertoont gelijkenis met 
voorstellen voor een negatieve inkom
stenbelasting, van onder andere Groen
Links en het FNV, en het zorgloon van het 
CDA. Bij een negatieve inkomstenbelas
ting krijgen alle volwassen Nederlanders 
een vaste korting (in het GroenLinks voor
stel: 250 gulden per maand), dus ook zij die 
niet werken. Het zorgloon gaat alleen naar 
een zorgende partner van iemand met een 
inkomen. Fiscaaltechnisch is veel mogelijk. 
Betaaibaarheid en uitvoerbaarheid stellen 
hier uiteraard de grenzen. 

ARMOEDEVAL 
Allerlei individuele subsidies hebben als ge

meenschappelijk kenmerk dat zij een rela
tie leggen tussen het niveau van de subsi
die en de hoogte van het inkomen. De 
meest prominente regelingen zijn die van 
de individuele huursubsidie, de studie
financiering, de retributieregeling voor de 
thuiszorg, de retributieregelingen voor 
kinderopvang en de eigen bijdrage-regelin
gen voor rechtshulp. Problematisch is ech
ter het feit dat deze door draagkrachto
verwegingen ingegeven afzonderlijke rege-

lingen onvoldoende op elkaar zijn afge
stemd. De veelheid van de gehanteerde in
komensbegrippen, de progressielijnen met 
of zonder zaagtandeffekten van de afzon
derlijke regelingen maken het totale ver
loop van de lastendruk volstrekt ondoor
zichtig. Dit kan er toe leiden dat de margi
nale druk de I 00 procent-grens over
schrijdt en dat betekent dat iemand die 
meer gaat verdienen er uiteindelijk, door 
verlies aan subsidies, op achteruit gaat. De 
armoedeval neemt hier soms zeer grimmi
ge vormen aan. Onderlinge afstemming van 
inkomensafhankelijke regelingen geniet de 
hoogste prioriteit. 
Vanwege de urgentie van de werkgelegen
heidsproblematiek wekt het geen verba
zing dat het kabinet zich sterk maakt voor 
het goedkoper maken van arbeid. Om die 
reden is de arbeidskostenaftrek stelselma
tig verhoogd. Daaraan kleeft echter het 
probleem dat het de ongelijkheid tussen 
werknemers die wel en die geen eigen ar
beidskosten hebben, toeneemt. 
Om reden van werkgelegenheid wordt 
ook een verschuiving overwogen van de 
lastendruk op arbeid naar belasting op pro
ducten: de BTW. De achterliggende ge
dachte is dat belasting op arbeid kostprijs
verhogend werkt en daardoor de interna
tionale concurrentiepositie verslechterd, 
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terwijl de BTW wordt geacht neutraal te 
werken. Daarbij wordt naar mijn mening 
echter over het hoofd gezien dat een ho
gere BTW via aangepaste looneisen toch 
weer terugkeert in de kostprijs. Het uit
eindelijke effect is afhankelijk van een der
gelijk afwentelingsgedrag. 

SPANNEND 
Ook hier weer is zichtbaar dat inkomensbe

leid en het daarmee samenhangend fiscaal 
beleid steeds is ingesponnen door over
wegingen van doelmatigheid en rechtvaar
digheid. Politieke inzichten bepalen de 
maatvoering. De marges voor fiscale ver
nieuwing zijn smal. Maar de invoering van 
een vaste voor iedereen gelijke belasting
korting acht ik wenselijk en haalbaar. Dat 
geldt ook voor de overstap naar een rui
mer inkomensbegrip, waarmee de inkom
sten uit vermogen beter in de greep wor
den gekregen. De juiste afstemming tussen 
de belastingheffing op kapitaal- en arbeids
inkomen is echter precair. Daarom zal de 
bezinning op het wenselijke belastingstel
sel voor de 21 ste eeuw een spannende 
exercitie zijn. 

Lco Stevens IS huo,~ICJCIC/1 /JSCCJie ccononl/e 

uun de EJOslllus l!lllvclsllcil Ie RottcJC!onJ 
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WB -berichten 
PUBLICATIES 
Groen ondernemen: werken 
aan milieu-innovatie in bedrij
ven 
Redactie: Paul Basset en jan Kastje 
fl. 20,- (bock, 1997, 120 pag.) 

Nieuwe werkgelegenheid: een 
inventarisatie van positieve 
werkgelegenheidseffecten bij 
een effectief milieubeleid 
Gerrit de Wit 
Studie in opdracht van Groen
Links uitgevoerd door het Cen
trum voor energiebesparing en 
schone technologie 
fl. 10,- (boek, 1996, 32 pag.) 

Wie het milieu spaart, be
spaart: hoe groene modernise
ring en sociale politiek samen
gaan 
Jacques van Nederpelt, Wieger van 

den Bos en Paul Basset 

fl. 15,- (boek, 1996, 64 pag.) 

Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collectief 
stelsel van bovenminimale uit
keringen 
Redactie: Henk Krijnen 

fl. 29,50 (boek, 1995,272 pag.) 

Landbouwen aan de toekomst 
Redactie: Paul Basset, Ti ti a van 

Leeuwen en Tim Verhoef 

fl. 22,50 (boek 1994, 128 pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, Leo 
jansen en Henk Tieleman 

fl. 15,- (boek, 1994, 60 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal bui
tenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 

Pinto Scholtbach 

fl. 17,50 (boek, 1995, 80 pag.) 

KERNGEGEVENS 
wetenschappelijke raad voor GroenLinks: Harry van 
den Berg, Roelof Bleker, Harry Borghouts, Ria Brouwers, Marcel van 
Dam, }os Dekker, jan Willem Duyvendak, Hans Feddema, Meindert 

Fennema, Nico Kielstra, Titia van Leeuwen, Leo Molenaar, Johan Nie

zing, Frans Pennings, Wouter Roest, john Steegh, Bart van Steenbergen en 

Marinus Verhagen. 

bestuur: jeroen Saris (voorzitter), Tineke van der Schoor (secretaris), 
Hans Schraven (penningmeester), Willibrord de Graaf( uitgever de 

Helling), }os van der Lans (publiciteit) en Els Veenis (namens het partij
bestuur) 
medewerkers: Paul Basset- Ondersteuning bestuur werenschap
pelijk bureau- coördinatie winterdebarren -Projectleider Ruimtelijke 
ordening en infrastructuur- Projectleider GroenLinks 2000 -onder
steuning campagneteam; jelle van der Meer- Hoofd- en eindredactie 
de Helling, Gerrit Pas- Ondersteuning Wetenschappelijke Raad voor 
GroenLinks- Coördinatie project 'Europees migratie /asielbeleid'
Projectleider 'Multiculturele samenleving'- ondersteuning campagne
team; Mathilde Streefkerk-Ondersteuning Economische Commissie 
- begeleiding doorrekening verkiezingsprogramma. 
projectmedewerkers: Chrit Kessels en jan Kastje 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 
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Recht op bescherming 
Naar een humaan asielbeleid in 

Nederland en Europa 

'Wie re vrezen heeft voor vervol
ging mag hier blijven, alle ande
ren moeren weg'. Dar is her offi

ciële uitgangspunt van het Ne
derlandse en Europese toelatings
beleid. In de prakrijk zijn ral van 
juridische muren opgetrokken 
waardoor vluchtelingen steeds 
moeilijker toegang krijgen. 
De publicatie 'Recht op bescher
ming' beschrijft de knelpunten 
van het Nederlandse en Europese 
toelatingsbeleid en geeft aan hoe 
de negatieve beleidsspiraal door
broken kan worden. 

Nederland moet volgens de op
stellers eigen kwaliteitsnormen 
hanteren en zich nier laren leiden 
door de minimumnormen van 
de Europese Unie. Kernpunt is 
dat elke asielzoeker recht heeft 
op een individuele en een inhou
delijke beoordeling van zijn zaak. 
Geen 'open grenzen', wel een 
aanzienlijke verberering van de 
huidige procedure. 

'Recht op bescherming', redactie: 
Tjitske Lingsma en Gerrit Pas, 
70 blz., prijs: circa f 15,- (exclu
sief porto). 1è bestellen bij het 
Wetenschappelijk Bureau Groen
Links: 030-2399900. 

3 WINTERDEBATTEN 
GroenLinks organiseert eind januari en begin februari 1998 drie de
batten over milieu & economie, gezondheidszorg en onderwijs. Het 
wetenschappelijk bureau wil samen met werkers in deze sectoren de 
standpunten en voorstellen van GroenLinks verdiepen en 'campagne 
klaar' maken. 

1. DEBAT GROENE INVESTERINGEN 
Protesteren regen de kabinetsplannen is nier genoeg. GroenLinks wil 
met alternatieve investeringen komen, die ook werkgelegenheid en 
welvaart opleveren. Er is een goed verhaal nodig als straks werknemers 
hun baan verliezen omdat Schiphol niet mag groeien. Wat zijn de al
ternatieven voor 'paars-beton'? 

2. DEBAT PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN 
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Gehandicapten willen zo
veel mogelijk voor zichzelf zorgen. De gezondheidszorg moet zorg-op
maat leveren en snel kunnen inspringen op nieuwe hulpvragen. Hoe 
zier moderne zorg eruit? Is een systeem van persoonsgebonden bud
getren de beste manier om deze modernisering dichter bij te brengen? 

3. DEBAT DE BREDE SCHOOL 
Van het onderwijs wordt steeds meer verwacht. GroenLinks legt de 
nadruk op vorming en dicht de school een bindende rol roe in een sa
menleving met een toenemende diversiteit. Hoe ver reikt de verant
woordelijkheid van her onderwijs? Hoe breed is de Brede School? 

Alle Helling-abonnees ontvangen aankondigingen van de winterdebatten 

per post. Weet u iemand die ook interesse voor deze aankondigingen heeft, 

bel dan zijnihaar naam en adres door aan Chrit Knsels: 030 2399936 

(ma, di en vr). 



Neem de Helling 

Bel voor een abonnement: 

030 - 2399900 

Of stuur een kaartje naar: 

Postbus 8008, 3503 RA Utrecht 
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H ij staat in het hart van Amster
dam, met het gezicht naar de 

Herengracht. Op een hoge sokkel, de lin
kerhand voor zijn borst en de rechter op 
een boek. Onmiskenbaar een staatsman: 
mr. Johan Rudolf Thorbecke, de drijvende 
kracht achter de grondwet van 1848 waar
mee Nederland een democratische rechts
staat werd. Maar wat doet deze man, de 
grootste staatsman van de vorige eeuw, in 
het toch een tikkeltje libertaire Amster
dam? Is dat geen belediging voor een libe
raal voorman? 
Direct na Thorbeckes overlijden in 1872, 
richtten aanhangers in het land speciale 
steuncomités op om fondsen te werven 
voor een standbeeld van hun held. Het was 
zeer ongebruikelijk dat politici op die ma
nier geëerd werden, Thorbecke zou een 
van eerste worden. Standplaats moest na
tuurlijk Den Haag zijn, daar had hij zijn 
grootste daden verricht. De gemeente Den 
Haag was echter in het geheel niet blij met 
dit geschenk. Bijna een jaar werd er gedis
cussieerd over de plaatsing van het beeld. 
Tegenstanders brachten tal van bezwaren 
in. Het zou te vroeg zijn Thorbecke zo kort 
na zijn dood te eren: 'minimaal 25 jaar 
wachten', was het argument. Bovendien 
hoorde Thorbecke niet herdacht te wor
den in de woonplaats van koning Willem 11. 
Had hij, met zijn grondwet waarin de macht 
van de koning fors was ingeperkt, de vorst 
niet gekleineerd? 'Met een standbeeld in 
Den Haag zou Thorbecke ook na zijn dood 
de koning dwars blijven zitten', schreef het 
conservatieve Dagblad. De koning zelf was 
faliekant tegen en wendde al zijn invloed 
aan - met succes. De gemeenteraad be
sloot uiteindelijk dat er voor Thorbecke 
geen plaats was in de residentie. Het defini
tieve argument: op de beoogde plek, tegen
over het Torentje op de Lange Yijverberg, 
zou het beeld het verkeer ernstig hinderen. 
In arren moede accepteerde het herden-

kingscomité een aanbod van de gemeente 
Amsterdam het standbeeld van Thorbecke 
te plaatsen op het Reguliersplein, dat uit 
eerbetoon werd omgedoopt tot Thorbec
keplein. Bij de plechtige onthulling in 1876 
verklaarde de Amsterdamse burgemeester 
zorg te zullen dragen voor het beeld van 
'de held van 1848'. 'Een schooner waarborg 
voor de toekomst zijner beginsel kon ter 
nagedachtenis van Thorbecke niet worden 
gegeven', schreef een liberale krant. 
Maar Amsterdam is haar belofte niet na ge
komen. Wie nu een tocht maakt naar het 
Thorbeckeplein, grenzend aan het Rem
brandtplein, vindt de vader van de grond
wet - een romanticus en liefhebber van de 

schoonheid van natuur en muziek- in een 
poel des verderfs: striptenten, discotheken 
en snack-bars. 'Oprecht volksvriend', staat 
er op zijn sokkel, maar hier staat de arme 
man toch iets te dicht bij het volk, dat hem 
's nachts vooral als pispaal gebruikt. 
Daarom zou als herdenking en eerbetoon 
aan ISO jaar grondwet in 1998 Thorbecke 
met sokkel en al in een feestelijke optocht 
overgebracht moeten worden naar de plek 
waar hij bedoeld was: tegenover het Toren
tje en om de hoek bij het achterachter
kleinkind van Willem 11. 

Ivo Kuypers, foto: Xander Remkes 
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