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5 Afloop onbekend 
'De stad is een toneel. De gebouwde omgeving, het gestolde verleden, is het 

decor voor het theater van de stad. De openbare ruimte is de modeshow van 

heden, verleden en toekomst. De kapitein van de Titanic liet de band doorspelen 

in de danszaal. Er was immers niets meer aan te doen. Wat doet het stadsbestuur?' 

Aldus de voormalige Groenlinks-wethouder Jeroen Sarisin het openingsessay 

van dit themanummer over de stad. 

2 I Complexcity 
Stedebouwkundige Gert Urhahn speurt naar een werkbaar 

concept voor stedelijke ontwikkeling. 'Om stedelijkheid te 

bereiken, is een nieuwe balans nodig tussen vrijheid en 

samenhang. Een balans waarbij op het grote schaalniveau de 

nadruk op ruimtelijke raamwerken ligt en op het kleine 

schaalniveau op vrijheid voor de gebruiker.' Een beeldessay over 

het ontwerpen van steden. 

i 2 De stad als linterface 
'Het zou wel eens heel verfrissend kunnen zijn als de stadsplanners en 

-bestuurders hun stad zouden opvatten als een soort harde schijf, als 

een enorme chaotische databank van een collectief geheugen. Het 

tekentafelbesturen met af en toe een formalistisch inspraakavondje 

verandert dan in creatief ideeënbeheer en permanente samenspraak 

tussen planners en burgers.' Volgens Marianne van den Boomen 

ligt de toekomst van de stad onder grond. 
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2 8 tlobjljtejt 
'De burger is in hoofdzaak 

ontevreden. Hij kan zijn auto 

steeds minder kwijt en het 

openbaar vervoer is geen 

alternatief. Dat is de 

toestand waar we al jaren in 

vertoeven. Tussen de 

absolute vrijheid van de auto 

en het strak geregelde 

openbaar vervoersysteem 

zit nagenoeg niets. Er wordt 

in die richting nauwelijks iets 

bedacht. Maar waarom 

eigenlijk niet? De markt is er 

naar, de behoefte is groot.' 

Een interview met Ad de 

Rooij, hoofd van de afdeling 

Innovatie en Synthese van 

: Rijkswaterstaat. 

de~nhoud 
4 DE STAD ALS THEATER 

Redactioneel 
Henk Krljnen en Jeroen Saris 

5 AFLOOP ONBEKEND 
De historische superioriteit van de stad 

Jeroen Saris 
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Gert Hekma 
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Hoe een verloederd stukje New York wordt schoongeveegd 

Rudie Kagle 
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Anna Vos 
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Henk Krljnen 
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De stad als theater 
L.ang voordat Fukuyama het einde van de 

geschiedenis had aangekondigd, meende 

God het einde van stad te kunnen bevelen. 
De zoutpilaar van Lot IS eeuwig monument 

van deze vergeefse act1e. De stad heeft het 

sindsdien niet slecht gedaan. Het grootste 
deel van de wereldbevolking, en van het 
linkse electoraat, woont intussen in de stad 

en de stedelijke cultuur is gaandeweg door

gedrongen tot in alle hoeken en gaten van 

de wereld. 
Niettemin kampt de politieke linkerzijde nog 

steeds met een tweeslachtige houding ten 

aanzien van de stad. In een partij als Groen

Links is deze ambivalentie als het ware vlees 

geworden. Groen assoCieert geensi1ns met 

de stad, eerder met de Natuur. 

Het wekt dan ook weinig verwondering dat 

de progressieve kiezers veel van hun partijen 
verwachten als het om het milieu gaat. Wat 
wèl verwondering kan opwekken, IS dat de

ze overtuigd groene kiezers in buitenpropor

tionele mate n1et in het groen maar in de 

stad wonen. 

Zijn zij spijtoptanten, 'displaced persons', 

verdwaalde schapen in de stenen cultuur, 
dromend van hun Arcadië dat door hun 

toedoen ooit weer gemeengoed zal wor

den? Oe R.M.S. van de Natuur? Zullen door 
hun moedige zelfopoffering de treinen van 
de toekomst van de rails worden gelicht of 

leeft diep in hen dezelfde fascinatie voor de 

magie van de stad? Was dat de reden dat zij 

het ouderlijk huis ontvluchtten om de grote 
stad op te zoeken, zoniet voor voorgoed 

dan toch regelmatig? 

Oe progressieve partijen zijn stadsportijen in 

het diepst van hun gedachten. Het wordt 
tijd deze stadsgedachten te verwoorden. 

Deze keer als een try-out van het echte 

theaterstuk dat nog moet komen. Dat stuk 
heet 'Oe Groene Metropool'. Dit dialecti

sche hoogstandje zal het resultaat zijn van de 
groene these en de in steen uitgevoerde an

ti-these. Oe verwachtingen zijn hooggespan

nen, het doek gaat open. Het decor is de 

(advertentie) 

stad, de spelers zijn in volgorde van op
komst )eroen Sans, de houthakker; Gert Hek
ma, erotisch pedagoog; Rud1e Kogie, NY-Se

curity Systems; Anno Vos parkwachter; El/i 
lzeboud, liefhebber van slimme gebouwen; 

Gert Urhohn, helicopterpiloot; Ad de Roolj, 
ambtelijk reiz1ger; Ed Lof etnisch onderne
mer; Mononne van den Boomen, hacker, 

Thoddeus Müller, zwoeleblikkenvanger; Dirk 
Sumons natuurvriend en ... tot Slot, de geniale 

moordenaar. 
Het plot kunnen we u niet verraden. Deze 

aflevering van De Hell1ng is een speurtocht 

in uw z1el. Het Uitgangspunt van dit nummer 

is dat Pol Pot met de ontruiming van Phnom 

Pen, de hoofdstad van Cambodja, i1jn meest 

onvergeeflijke misdaad heeft begaan. Lege 

straten zijn ons een gruwel en stedelingen 

worden ziek buiten hun b1otoop. De bij
drage van Lou Reed bevatte te veel chagrij

nige stadspoëzie om te worden opgenomen. 

Henk Krijnen en Jeroen Saris 

De Balie te Amsterdam organiseert in samenwerking met W'BS Centrum voor lokaal bestuur, Bestuurders
vereniging D66 en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks op vrijdag 26 aprill996 (aanvang 14.00 uur) 

De revue van het succes 
naar een agenda voor progressieve stadspolitiek 

In 1990 velde de kiezer een streng oordeel over de PvdA, de 
sinds decennia dominante stadpartij. Een nieuwe tijd brak 
aan. D66 en - in enkele gevallen- ook GroenLinks traden 
toe tot de colleges in de steden. 
De verwachtingen waren hoog. Eindelijk nieuwe mensen 
met een open bestuursstijl, voortgang in de bestuurlijke 
vernieuwing en ruimte voor een trendbreuk in het 
milieubeleid. Ook de PvdA wierp zich in personele en 
inhoudelijke zin op de vernieuwing. 

We zijn nu zes jaar verder. Welke beelden over de stad staan 
PvdA, D66 en GroenLinks vandaag de dag voor ogen? Wat is 
de agenda voor progressieve stadspolitiek? 

14.00 Foyer De Balie open 
14.30 De Proloog: Voormalige stadsbestuurders treden uit 

het politieke schimmenrijk 
14.45 Het Design van het Succes: Stadsbestuurders over 

hun grootste successen: Erik de Bruijn (D66 Breda), 
Jan Bugter (PvdA Deventer), Herman Meijer 
(GroenLinks Rotterdam), Lies Mulderij (D66 
Apeldoorn), Annemiek Rijekenberg (GroenLinks 
Utrecht) en Janrine Vlam (PvdA Arnhem) 

15.15 Reflectie: Leonard Ornstein 
15.30 Pauze 
15.45 Column: Jas van der Lans 
16.00 De toekomst van progressieve stadspolitiek: 

slotdebat onder leiding van Chazia Mourali 
(AT5/NCRV) 

17.00 Sluiting 

Kaarten aan de kassa van De Balie, Kleine-Cartmanplantsoen 10, Amsterdam (020-6232904) of (schriftelijk) bij Be
stuurdersvereniging D66, NoordwallO, 2513 EA Den Haag (070- 3566051) 
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Er is stadshaat en stadsliefde. De stad laat niemand onberoerd. Voor de een is 

de stad een magisch podium van hartstocht, authenticiteit en onbekommerd

heid. Voor de ander is zij een ongelukkige samenklontering van ijdelheid, 

oppervlakkigheid en verloedering. Toch zijn wij- moderne wereldburgers

gedwongen om van de stad te houden. Een politieke lofzang op de stad. 

Jeroen Saris 

Afloop onbekend 
Een onbekende, bestaande, stad leer je kennen door erin te dwa
len. Een reisgids, een historische verhandeling en een architectuur
overzicht kunnen behulpzaam zijn de weg te vinden, het straten
plan te begrijpen. Intimiteit of verlatenheid is alleen te ervaren. Af
metingen en verhoudingen van de onbekende stad zijn een ge
waarwording. Het prikkelende en het gevaarlijke is uitsluitend op 
te sporen door een paar schoenen te verslijten, tot de laatste hal
te te blijven zitten en een nacht het hotelbed onbeslapen te laten. 
Zo leert een bezoeker een bestaande stad kennen, maar een stads
bestuurder, hoe kan deze de niet-bestaande stad van morgen leren 
kennen? 
Zijn er tijden geweest dat stedelingen een duidelijk beeld van de 
toekomst van de stad voor ogen hadden? In de mythe over de ne
gentiende-eeuwse stad wel. De pleinen, de boulevards en parken 
zouden het produkt zijn van de flanerende burger. Kan er echter 
een rechtstreeks verband worden gelegd tussen de loop van de ge
schiedenis en de bijbehorende stadsbeelden1 Als de Verlichting, de 
technologie en het kapitalisme, samengevat als modernisering, de 
belangrijkste scheppende krachten achter de stadsbeelden van de 
afgelopen eeuwen waren, wat zal dan de toekomst bepalen? Of is 
de toekomst alleen te vatten als zij al voorbij is zoals in het retro
actief manifest van Koolhaas getiteld 'De/irious New-York'1 
Hebben wij aan het eind van de twintigste eeuw, voor sommigen 
het postmoderne tijdperk, een toekomstbeeld van de stad? Of zijn 
nostalgie en chaos ons noodlot? Het dorp van mijn jeugd, die paar 
straten van Berlage-Zuid in Amsterdam, zijn voor mij de maat der 
dingen. Alleen ze worden niet meer gebouwd. Waaraan ontlenen 
we dan ons beeld van de stad als straks er I miljoen woningen in 
Nederland worden neergezet? Terwijl het westen van het land een 
metamorfose ondergaat, in schaal en levensstijl, verbiedt de tijd
geest de bestuurders een verhaal te vertellen. Ont-ideologiseerd 
staat het bestuur met de mond vol tanden bij de vraag naar de toe
komst. De tijd van de Grand Designs zou voorgoed voorbij zijn. 
Dat zou maar goed zijn ook, elke utopie loopt immers uit op haar 
tegendeel. Is elke poging tot vormgeving van de toekomst, lange tijd 
per deftnitie de taak van de politiek, in deze subjectloze tijd tot mis
lukken gedoemd/In de twee grootste steden van Nederland wordt 
hier anders over gedacht, de politiek heeft nog niet het einde van 
het verhaal bereikt. Ondertussen klinkt een onheilspellende getto
melodie door de stad. 
De stad van de toekomst draagt onvermijdelijk het verleden met 
zich mee. De mythen, de erfenissen in gebouwde of in verhalende 

vorm, de ervaringen, maken deel uit van het beeld van de toekomst. 
De vrijheid en losbandigheid van Sodom en Gomorra werden 
zwaar bestraft. Ook al was omkijken verboden, de herinnering kon 
niet worden uitgewist. Ook Athene, de bakermat van de demo
cratie, werd verwoest, maar 'de stad zijn de bewoners' zeiden de 
Atheners en zij herbouwden de stad in grotere luister dan daar
voor. Zelden is het mogelijk helemaal overnieuw te beginnen en 
zelfs dan is de herinnering een voortdurende inspiratiebron. 
De Nederlandse steden, met uitzondering van Rotterdam, hebben 
in hun gebouwde structuur in de regel een goed bewaard collectief 
geheugen. Burgerlijke deugden als koopmanschap, arbeidsmoraal, 
spaarzaamheid en vrijheid van godsdienst bepaalden niet alleen het 
culturele klimaat maar ook de vormgeving, de verkaveling, de stra
ten, grachten en gebouwen. Het is dan ook geen toeval dat de ne
gentiende-eeuwse grandeur, de pleinen en parken, in Nederland 
maar enkele voorbeelden kent. Het Amsterdamse Vondelpark is er 
zo een, een particulier initiatief van opperburger Van Eeghen, be
doeld als ontmoetingsplaats voor de welgestelden. We kennen ook 
andere vruchten van deze periode van vrije-markteconomie: de ne
gentiende-eeuwse volkswijken. Ondanks de grote verschillen is er 
een opmerkelijke overeenkomst tussen deze oudere delen van de 
stad: de grote flexibiliteit, de ruimte voor telkens nieuwe bewoners 
en nieuwe functies. Gert Urhahn wijst in zijn artikel op het belang 
van flexibiliteit in de gebouwde structuur van een stad voor de keu
zevrijheid van de burgers. 

Ook in de hoofdstedelijke stadsdelen die dateren uit de eerste helft 
van deze eeuw, de vruchten van de verheffing van de arbeiders
klasse -zoals de Spaarndammer en de Rivierenbuurt -, is nog veel 
van deze flexibiliteit bewaard gebleven. 
De oorlog vormt een breuk. Een documentaire over de Rivieren
buurt en Berlage ging ongemerkt over in een verslag van de de
portatie van de joden. Met de moord op 70.000 Amsterdamse jo
den werd een beschaving van de kaart geveegd. In Rotterdam werd 
door het bombardement een stedebouwkundig geheugen uitge
wist. Dat laatste werd niet eens door iedereen betreurd. Bij mo
dernisten grenst de wens eens helemaal opnieuw te beginnen aan 
vernietigingsdrang. 
De naoorlogse periode ademde de geest van vernieuwing. Ratio
naliteit en vooruitgang werden minder dan ooit gehinderd door het 
verleden. De functionele stad ('Form follows function') brak door. 
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Modern, was toen nog de toekomst Gemeenschapszin, licht, ruim
te en lucht, waren de principes waarmee de naoorlogse wijken wer
den vormgegeven. Eindelijk zou de stad zich ontworstelen aan de 
kwalen van de Metropool. Congestie, anonimiteit, chaos en ont
worteling behoorden voortaan tot het verleden. Van Budapest tot 
Amsterdam werden de functies gescheiden. De Bijlmermeer, door 
Koolhaas 'het Las Vegas van de sociaal-democratie' genoemd, geldt 
als het hoogtepunt en het eindpunt van de hoop op een georgani
seerde en homogene maatschappij. Alles was bedacht en uitgere
kend, behalve de maatschappelijke transformaties van de jaren ze
stig. Het modelgezin waar de wijk voor gebouwd was, verkeerde 
van meet af aan in de minderheid tussen de samenwonende alleen
staanden, de eenoudergezinnen, de migranten, de illegalen, de les
bo's en homo's, de gelukzoekers, de Ghanezen, de Hindoestanen, 
de Creolen, de Arubanen, de Antillianen, de junks, de tweeverdie
ners, de liefhebbers van anonimiteit en natuurvrienden. Mono-func
tionaliteit blijkt niet duurzaam, de eerste twee flats zijn alweer ge
sloopt. 
De welvaart, de auto, de onafhankelijkheid van Suriname, de immi
gratie, de individualisering sloegen toe en weg waren orde en ho
mogeniteit. Het was brand in de vuurwerkfabriek. De stad explo
deerde richting groeikernen en overloopgemeenten. Het beeld
merk van de binnenstebuiten-gekeerde stadsbewoner heet 
woonerf. De opengevallen plaatsen in de stad werden opgevuld 
door migranten. Ook de kinderen van het woonerf vertrokken 
weer naar de stad en maakten haar tot het speelterrein van stu
denten en consumenten. De kinderen van de Wederopbouw-ge
neratie toverden de stad om tot een fun-city, tot een plek voor 
commerciële vrijetijdsbesteding, tot een fraaie openbare ruimte 
waar het spannend shoppen was. Zij hielden er zelfs hun erotisch 
speelkwartier, zoals Gert Hekma uitlegt. Hun ouders volgden in het 
oranje gekleed; soms gingen zij er zelfs een avond uit hun bol. 
Eind jaren tachtig leek het er even op dat het zelfs helemaal goed 
zou komen met de stad. De succesvolle stadsvernieuwing, het bou
wen voor de buurt, wierp haar vruchten af. Met het 'compacte 
stad' -beleid werd een verdere uittocht van het koopkrachtige en 
sociaal vaardige deel van de inwoners afgeremd. De stedelijkheid 
werd herontdekt als een bron van vitaliteit. 

Een golf van onderzoekingen volgde, waaronder het rapport 'Van 
de stad en de rand' van de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid. Daarin werd gepleit voor een vergroting van het pro
bleemoplossend vermogen van de steden. Stedelijke vernieuwing 
was het motto waaronder stadsbesturen de 'revitalisering van de 
steden' zouden vormgeven. De terminologie is bijna euforisch. De 
meest symbolische projecten zijn intussen bijna gerealiseerd: de 
eenpylonige Erasmusbrug die Rotterdam-Zuid verbindt met de jon
ge Metropool, het Science Centre waarmee Amsterdam koers zet 
op de wereld van kennis en technologie, het Groninger Museum 
dat het cultureel isolement van het Noorden doorbreekt. De ar
chitectuur van deze projecten verbeeldt de bestuurlijke aspiraties. 
De stedelijke vernieuwing stond in de startblokken toen in 1990 de 
kiezers de PvdA. die sinds mensenheugenis de steden domineerde, 
lieten vallen. Vlak voor de toenmalige raadsverkiezingen riep Wal
ter Etty, lijsttrekker voor de PvdA in Amsterdam, op tot het be
houd van de Hudsonstraat als sociaal-democratisch bolwerk. De 
Hudsonstraat groeide uit tot de metafoor voor de teloorgang van 
de hegemonie van de PvdA in de steden. 
De Hudsonstraat, een produkt van het vooroorlogse wethouders· 
socialisme, ligt naast de Vespucci-markt. Deze markt, traditioneel 
een centrum voor Amsterdam-West, groeide uit tot een centrum 
voor allochtone bedrijvigheid. De winkels verschoten van kleur, de 
meeste gezinnen en beterbetaalden waren al vertrokken en plots-

klaps schoot de criminaliteit uit de straatstenen omhoog. De ach
terblijvers herkenden hun buurt niet meer en er kon maar één 
schuldige zijn: de PvdA. Het glasheldere venster op de stedelijke 
horizon vertoonde een hinderlijke barst. Verschillende PvdA-wet
houders voor stadsontwikkeling legden het loodje. 
De probleemstelling verschoof snel, zoals bleek uit de titel die de 
Rotterdamse burgemeester Peper meegaf aan zijn brief aan het 
paarse kabinet: 'Een deltaplan voor de steden'. Een mooie Hol
landse metafoor, maar tegen welke overstroming moest deze delta 
worden beschermd? 
Het in december 1995 verschenen rapport van het Sociaal en Cul
tureel Planbureau over minderheden ontvouwt een apocalyptisch 
vergezicht. De getto-vorming in de steden zou het onvermijdelijke 
gevolg zijn van veranderingen in het volkshuisvestingsbeleid onder 
Heerma. Remedie? Geen. De Nederlandse steden zullen onvermij
delijk dezelfde kant opgaan als de Amerikaanse. Internationale con
currentie, globalisering en herstructurering van de verzorgingsstaat 
zullen overal ter wereld leiden tot dezelfde uitsluitingsmechanis
men. De ambivalente stadspolitiek tuimelt van de Kathedralenbouw 
in de diepte van de angst. 

Rotterdam, de jonge metropool, heeft zijn angst overwonnen: vijf
tig jaar na de wederopbouw gaat de blik vijftig jaar naar voren, naar 
het jaar 2045. Herman Meijer, de verantwoordelijke wethouder, 
kan tevreden terugzien. Het boekje dat verslag doet van deze in
spanning leest als een reisverhaal. Het laat u meegenieten van de 
panorama's, het voert u langs de straks weer vergeten straten, de 
mogelijke en onmogelijke ontwerpen, langs de ambachtslieden van 
de wijk en de straatfilosofen. Bijna niemand van degenen die heeft 
meegedaan, zal met eigen ogen kunnen zien wat ervan terecht ge
komen is. Een stad die met fantasie en durf de horizon aftast. 
Amsterdam is bedachtzamer. In politiek-cultureel centrum De Ba
lie werd een reeks lezingen gehouden, gebundeld onder de titel, 
'De toekomst van een kleine metropool'. Het initiatief daartoe 
werd genomen door Jikkie van der Giessen, wethouder van D66. 
De drie essayisten bezingen niet de schoonheid van de multicultu
rele samenleving. De angst voor een langs etnische lijnen uiteen
vallende stad overheerst. Een opkomende stedelijke Derde-We
reldeconomie wordt, door Ed Lof, ook in dit nummer van De Hel
ling, als toekomst aanbevolen. Een etnisch old-boys-network, zou 
dat misschien wat zijn? Eén geslaagde allochtoon maakt nog geen 
lente. 
Een typerende overeenkomst verklaart het verschil: beide steden 
projecteren hun toekomstbeeld vanuit het traumatisch verleden. 
Bij de een de verwoesting van het stadshart, bij de ander de ver
nietiging van de multiculturele beschaving. 
De stadscentra hebben zich hersteld. Amsterdam heeft een rode 
loper uitgerold over het Dam rak, geflankeerd door feestelijk straat
meubilair. Utrecht heeft zijn grachtengordel uit het riool gevist. Bei
de centra zijn een groot terras, een ontmoetingscentrum gewor
den. De flanerende burger is een hedonistisch massaverschijnseL 
Het Rotterdamse centrum wordt met de dag veelzijdiger, metro
politaner. Moderne kantoren, een museumpark, theaters en res
taurants vervangen de Holland Amerika Lijn. De stad waar je met 
opgestroopte mouwen geboren wordt, bestaat niet meer. Rotter
dam legt zelfs een echt stadsplein aan. De stad anoniem 1 Thaddeus 
MUller toont de warme kant. 
De stad is een toneel. De gebouwde omgeving, het gestolde verle-f 
den, is het decor voor het theater van de stad. De openbare ruim-~·· 
te is de modeshow van heden, verleden en toekomst. Waar is de 
regisseur gebleven? De kapitein van de Titanic liet de band door
spelen in de danszaal: er was immers niets meer aan te doen. Wat 
doet het stadsbestuur? 
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Ook de stads.politicus gaat steeds 

Op het knooppunt van twee wegen of op een brug waar een weg 
het water kruist, ontmoeten twee onbekenden elkaar. Als de 
nieuwtjes zijn uitgewisseld, begint het pas. De kruising wordt het 
kenmerk voor de burgerlijke cultuur, de handel, het ambacht en de 
ideeënuitwisseling. Laag voor laag komt een cultuur tot stand van 
steeds toenemende complexiteit. De culturele oriëntaties van de 
deelnemers zijn verschillend. De herkomst verschilt, de toekomst 
verschilt. 
De wens tot vereenvoudiging van de samenleving is ijdeL Een bloei
ende stad staat middenin de wereld, is een broedplaats van nieuwe 
ontwikkelingen. Het idee dat de stad door de informatiemaat
schappij overbodig wordt gemaakt, omdat iedereen, waar dan ook, 
de hele wereld in huis kan halen via internet, wordt door Marianne 
van den Boamen verworpen. De nieuwe communicatiemogelijkhe
den komen bovenop de oude. Het resultaat is een versnelling van 
uitwisseling, een mogelijkheid voor mondiale netwerken, die de be
tekenis van het geografisch gebonden bestuur verminderen. De 
stad heeft in de eenentwintigste eeuw alleen nog betekenis als op 
het kruispunt nog een tweetal ontmoetingen plaatsvindt: een ont· 
moeting op de wereldatlas van informatiestromen en een ontmoe
ting van bewoners. Hebben de hoe dan ook gearriveerde wereld
burgers nog een boodschap aan elkaar, virtueel en op straat? De 
modernisering en mondialisering, horen bij de stad zoals Columbus 
bij Sevilla, de koopman bij Venetië en de VOC en de drooglegging 
van de Beemster bij Amsterdam. Zij plaatsen de stad voor een dub
bele crisis. De eerste betreft de toenemende heterogeniteit van de 
bevolking. De tweede crisis betreft het milieu, de verhouding tus
sen stad en land, de overtreding van de wetten van het ecologisch 
systeem. 

Hebben we een boodschap aan elkaar? 
De rokende stadswijken van Sarajevo zijn de gedenkstenen van een 
falende politieke en intellectuele elite. In plaats van zich woord
voerder te maken van een heterogene moderne samenleving, van 
intellectuele en culturele kruisbestuiving maakten de meesten zich 
woordvoerder van deze of gene homogene stam. Nog steeds kan 
geen dag voorbij gaan of ergens zullen de universele waarden, aan 
het bestaan waarvan sommigen twijfelen, geformuleerd en verde
digd moeten worden. 
De steden staan, stuk voor stuk, voor de vraag hoe een toenemend 
heterogene bevolking met elkaar moet samenleven. Nederland kan 
er niet omheen. Het land is te klein en te toegankelijk om langdu
rige enclaves te vormen van gelijkgezinden. Het thema leefbaarheid, 
vertaald in flatconcierges, pleinopzichters en stadswachten, is een 
onbeholpen poging de heterogenisering van de bevolking tegemoet 
te treden. Deze toezichthouders, de ogen en oren van de overheid, 
worden opgezadeld met een onmogelijke opdracht zolang de re
gels voor het openbare leven niet bekend zijn. 
Onbeholpen, niet omdat conducteurs op de tram overbodig zijn, 
maar omdat de vraag onbeantwoord blijft hoe het verkeer tussen 
al die verschillende 'stadsactoren' gestalte moet krijgen. Die vraag 
is met name urgent in de naoorlogse stadswijken die niet gebouwd 
zijn op een heterogene bevolking maar op een illusoire gemeen
schapszin. Men leze het artikel van Anna Vos over de erosie van het 
concept van de tuinsteden. Voor integratie zijn gemeenschappelijk 
gedragen normen en waarden voor het openbare leven nodig. Die 
zullen wij niet aan het Christendom ontlenen, zoals de burgerlijke 
huisvader Bolkestein soms in een sombere bui oppert. 
Onbeholpen, omdat middels het creëren van tienduizenden pseu
do-arbeidsplaatsen, zoals nu in het grote-stedenbeleid, de vitaliteit 
van de samenleving wordt genegeerd. Tegelijkertijd zijn in de afge
lopen jaren door de sluiting van honderden confectieateliers tien
duizenden arbeidsplaatsen afgebroken. 
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De tweede 'crisis' betreft de natuurlijke omgeving van de stad. Dit 
is het onderwerp van het interview van C:hristine Reitzema met Dirk 
Sijmons en ondergetekende. Beiden gaan uit van de constatering 
dat de hele omgeving van de stad een geproduceerde natuur, ofte
wel een cultuurlandschap, is. De grote overeenkomst tussen Rand
stad Holland en Los Angeles is dat beide steden zijn op te vatten 
als gebouwde megastructuren waarbij niets aan het toeval is over
gelaten, met dit verschil dat de een in het water en de ander in de 
woestijn is gebouwd. Een tweede verschil is dat de Randstad een 
traditie van verstedelijkte kernen, steden en grote waardevolle cul
tuurlandschappen kent, waar Los Angeles de vorm heeft van een 
onafzienbare huizenzee in de woestijn. Beide verstedelijkingsvor
men stuiten op hun eigen wijze op de grenzen van de ecologie. 
De milieucrisis is een crisis in het vooruitgangsdenken, een cul
tuurcrisis. De eisen van het ecologisch systeem vragen grote aan
passingen van de stad in ruimtegebruik, mobiliteit en levensstijlen. 
Er is geen weg terug, naar 'de natuur'. Het specifieke en misschien 
wel unieke voordeel van de Randstad in een mondiale context is de 
aanwezigheid van de herinnering in de vorm van verstedelijking, cul
tuurlandschap en water. Dit buitengewoon waardevolle decor 
vormt de specifiek-Hollandse context voor de vormgeving van de 
toekomst van de stad, voor de wijze waarop de oneindige verste
delijking een duurzame gestalte kan krijgen. 
Waar is het bestuur? 
Leven de stadsbesturen in de kamer van het verleden, zoals Ad de 
Rooij elders in dit nummer beweert? Hoe kan dat nu, bestuurlijke 
vernieuwing is toch het woord dat sinds het begin van de jaren ne
gentig alle collegeprogramma's domineert? Er zijn hoopvolle signa
len. Het initiatief van Rotterdam om een publieke discussie te or
ganiseren over de komende vijftig jaar aan de hand van de scena
rio's 'Rotterdam a tempo' en 'Onthaaste Stad', is er zo een. Aan 
het eind daarvan verzuchtte Herman Meijer dat het toch jammer 
was dat de ontwerpers zich niet aan de scenario's hadden gehou
den. Het probleem in een notedop: elk scenario zal altijd worden 
betwist. 

Met het Forum Amsterdam wordt een interessante poging gedaan 
het debat over de toekomst van de stad van onderop te organise
ren, vanuit de burgers. Het probleem is dat de bestuurders zich niet l 
graag op het slappe koord tussen de verpletterende realiteit en het 
universum van oneindige mogelijkheden begeven. Liever de benen 
op de grond, of fantaseren over de toekomst, dan een paar lijnen 
spannen naar het onbekende. Het ontbreekt aan een raster, een 
paar grote lijnen waarbinnen de burgers hun eigen wensen zouden 
kunnen realiseren. . 
Gert Urhahn werkt dit in zijn artikel in het hart van dit probleem uit I 
voor de stadsuitleg, de verstedelijking. Hij pleit voor een raster, een I 
grid, een paar principes die krachtig sturend zijn voor de ontwik- ~ 
keling op grote schaal en die tevens de burgers de ruimte laten om i 
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telkens opnieuw hun individuele vrijheid vorm te geven. Sterk stu
ren en toch flexibel, maximale individuele vrijheid en juist daardoor 
duurzaam. Of dat geen opwindende voorstellen zijn in een tijd 
waarin de markt, als onzichtbare hand, de lege plaats van de poli
tiek opvult? Maar kan dat ook? Of is het slechts modernistische to
verkunst? 
Politici en bestuurders moeten de durf hebben om de stad te zien 
als een podium voor 'experimenteel theater'. Een voorbeeld. De 
instelling van kansenzones, voor bedrijven die last hebben van de 
overmatige regelgeving, dient om de vitaliteit van de lokale econo
mie en de werkgelegenheid van allochtonen te bevorderen. Daar
mee wordt een compromis gezocht tussen de bescherming van be
staande branche-belangen en de nieuwkomers. Over een vrije 
markt gesproken: in de regel blijft de markt gesloten en bij wijze 
van uitzondering wordt rechtsongelijkheid op de koop toegeno
men. Waarom kunnen de bestaande bedrijven een verruiming van 
de regelgeving niet aan? Waarom wordt niet de hele stad als regel
vrije zone aangewezen? Waarom mogen tegelijk aan de stadsrand 
en langs de snelwegen megastores de middenstand in de stad ruï
neren en het autogebruik stimuleren? Waarom is het zo moeilijk 
ruimte te maken? De nieuwe acteurs op het stedelijktoneel wor
den van het podium geweerd zolang zij niet het idioom van de Gijs
brecht van Aemstel beheersen. Traditie, bevoorrechting en nor
mering trekken de mondiale Noord-Zuidscheidslijnen dwars door 
de stad, met uitsluiting als gevolg. 
Nog een voorbeeld: de Turkse vereniging Aya Sofia wenst een 
groot terrein in de Baarsjes in te richten als centrum van moslim
cultuur. De reactie van het Stadsdeelbestuur luidt: ook voor jullie 
gelden de bepalingen van het bestemmingsplan. De vraag of een 
nieuw hoofdstuk kan worden toegevoegd aan de rijke traditie van 
godsdienstvrijheid, of dat een initiatief als dit voor de integratie van 
de moslimcultuur in de stad als geheel een wezenlijke bijdrage kan 
leveren, wordt vermalen tot een machtsstrijd over de zeggenschap 
in de stad. Waarom zou het project te groot zijn voor de Baarsjes 
als de stad dringend behoefte heeft aan een dergelijk centrum? Het 
nieuwe bedrijf in het toneel van de stedelijke openbaarheid zal wor
den geschreven samen met inheemse moslims of eindigen in een 
drama. 

De afloop is onbekend. 
Het levend theater van de stad bespeelt alle emoties, kent hoogte
punten en dieptepunten, ontroerende naast sleetse scènes, maar 
geen happy end. De afloop is onbekend. De lineaire vooruitgang is 
een illusie, maar daarmee is een volledig politiek en bestuurlijk re
lativisme nog niet gerechtvaardigd. Als wij al een deltaplan nodig 
hebben, dan is dat niet om de overstroming door buitenlanders te
gen te gaan, maar tegen de dreigende huizenzee. Hoe het verder zal 
gaan met dit land, hangt in sterke mate af van de steden en de ruim
te die de steden wordt geboden door het bestuur van de stadsstaat 
Nederland. Als de angst voor de stad opnieuw de raadgever wordt 
van de overheid, zijn ontstedelijking van de stad en verstedelijking 
van het land het onvermijdelijke gevolg. Dan zal de gemiddelde ge
zinswens om in een huis met een tuin te wonen, zonder een al
lochtoon in de buurt, alle open ruimte in het land opslokken. Dan 
zal de stad verder uiteenvallen in brokken langs linten snelweg en in 
eilanden naar etnische herkomst en sociale status. 
De middelen om het ruimtegebruik te reguleren, stammen uit het 
tijdperk van de functiescheiding, het planologisch dirigisme en het 
sociaal paternalisme. De individuele vrijheid van de burger wordt 
gereguleerd tot aan de vormgeving van de dakkapel, terwijl het on
bekend is hoe de Randstad er over twintig jaar uit zal zien. 
Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Om meerdere redenen 
wordt het hoog tijd de Metropool te omarmen, en in goede banen 

te leiden - nu het nog kan. Wat de 'goede banen voor de Metro
pool' zijn, zou het onderwerp van een breed gevoerd debat moe
ten worden. De politiek geeft het startsein en vraagt om principes 
voor de inrichting van ons land. De politiek vat de discussie weer 
samen in een beperkt aantal regels, die de verdeling van de ruimte 
bepalen, de waardevolle landschappen beschermen en toekomsti
ge generaties voldoende speelruimte bieden voor het maken van 
nieuwe keuzes, gecombineerd met een maximale individuele vrij
heid, niet veel maar wel krachtig. De regels worden gevolgd door 
een aantal principebesluiten over grote investeringen in de infra
structuur. 
De politiek werpt de maatschappelijke discussie niet af als een nau
welijks te dragen last, maar vraagt de technici, belangengroepen en 
ontwerpers om gezamenlijk projecten op gang te brengen waarbij 
van meet af aan een verbinding aangebracht wordt tussen de kwa
liteit van het bestaande, de traditie, het landschap en een zo ge
avanceerd mogelijke techniek. Het is in de ware zin een toekomst
beeld, een ontwerp. een verbeelding van een mogelijke toekomst. 
Inderdaad, de stad als interface - zoals Van den Boomen dat 
treffend uitdrukt. 
Waar zijn de politici die bereid zijn deze dialoog aan te gaan en te 
zoeken naar het antwoord op de vraag: how sha/1 we live? Het eer
ste gebod luidt: verlaat het torentje van de macht en betreedt de 
agora bekleed met gezag. Onmiddellijk gevolgd door het tweede 
gebod: erken de heterogeniteit van de stadsbevolking, kies voor 
kosmopolitisme. Het verkeer tussen de burgers vereist een af
scheid van elke nostalgie naar een bestuur over een homogene ge
meenschap. 
Heterogeniteit luidt een nieuwe fase van verstedelijking van de stad 
in, een nieuwe laag van culturele en sociale omgangs- en organisa
tievormen. De politiek kan niet langer worden opgevat als het do
mein van de overheid, het geografisch begrensde bestuur. De poli
tiek, de publieke zaak, hoort in de maatschappij thuis. De mondige 
burgers, de wetenschappers, de technici en de sociale 'opzoome
raars' zullen nodig zijn om de problemen aan te kunnen. De pu
blieke zaak gaat boven de individuele burger. Echter, politici blijven 
burgers, die tijdelijk zijn aangewezen voor het dienen van de pu
blieke zaak. Veel politici 'verdwergen' oog in oog met de camera. 
Ook de stadspoliticus gaat steeds meer praten in staccato-taal, one
liners, die direct beroep doen op bevolkingscategorieën als wijk
bewoners, ondernemers of etnische groepen. Het resultaat is een 
voortdurende herhaling van dezelfde handelingen die steeds gede
tailleerder worden geregistreerd door de camera. Net als bij por
no zijn verveling en verslaving het gevolg. De kortstondige politie
ke carrière van La Ciccolina is hiervan een speelse omkering. Het 
effect is dat de burger uiteenvalt in gefragmenteerde groepen met 
talloze verschillende aanspreektitels. De publieke zaak daarentegen 
verdient politici die met gezag refereren aan gemeenschappelijke en 
telkens opnieuw te interpreteren waarden, zoals: het vermijden van 
geweld, het waarderen van traditie, het streven naar rechtvaardig· 
heid ook voor toekomstige generaties en een maximale keuzevrij
heid voor de individuele burger. 

Als ergens een nieuwe verhouding tussen de burger en de politiek 
vorm kan krijgen, dan is het wel in de straten van de kosmopoliti
sche stad. Temidden van de heterogene, gedifferentieerde, hedo
nistische, lawaaierige, confronterende, chaotische en steeds weer 
vitale stad, zullen deze waarden telkens weer beproefd worden. Er 
is behoefte aan politici die 'in de straten van de stad' het woord ne
men, met als aanhef: wereldburgers! 

Jer.oen Saris, ex-GroenLinks-wethouder in Amsterdam, is 
stedebouwkundig adviseur. 
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Steden weerspiegelen de tweeslachtige houding van een samenleving ten 

opzichte van seksualiteit. De stad is tegelijkertijd een poel des verderfs en 

een seksuele vrijplaats. Maar wie goed kijkt, ziet dat de stad geen van beide 

is. Maak een einde aan deze tweeslachtigheid! Een hartstochtelijk pleidooi 

voor de stad als erotisch lustoord. 

Sodom en 
Gomorra 

Gert Hekma 

Het platteland stond altijd garant voor een 
strenge sociale controle die de seksuele 
bewegingsvrijheid inperkte. Zolang jonge
ren ongehuwd waren, golden wat minder 
strenge normen. Jaarlijkse feestdagen ver
stoorden de seksuele rust en konden lei
den tot het verbreken van oude en het aan
knopen van nieuwe banden. Soms was men 
vergevingsgezind jegens dwaasheden van 
een dorpsgenoot die al gauw voor dorps
gek werd versleten. Onder bekenden was 
de pervert een eenling die het dorp tole
reerde zolang zijn capriolen binnen de per
ken bleven. Maar zodra dat niet langer het 
geval was, lag hij eruit. De meeste seksuele 

verlangens bleven achter een masker van 
netheid verscholen of bloeiden pas op ver 
van het dorp in de grote stad. 
In de stad was de perverteen schim. Voor 
hem, en in sommige gevallen ook voor 
haar, waren er verscholen vrijplaatsen 
waar het gedrag dat elders aanstoot gaf, 
mogelijk was. Elke grote stad kende min of 
meer verborgen hoekjes voor personen 
zeer uiteenlopende seksuele gedragspa
tronen: overspeligen, hoeren, hoerenlo
pers, homo's, lesbo's et cetera. De geïso
leerde pervert van het platteland maakte 
er deel uit van een groep. In de stad ont
stonden seksuele subculturen waarin ook 

dorpelingen op visite ontsnapten aan het 
toezicht waaraan hun leven thuis bloot
stond. In het Amsterdamse Wallengebied 
dreunde het ritme van de grote tentoon
stellingen na wanneer de bezoekers van de 
landbouw- of auto-RAl na een dag zakelijk 
vermaak in de avond hun seksuele lusten 
beleefden. De stad bood hen wat ze thuis, 
zelfs in het wildste dorpscafé, nooit zouden 
vinden. 
De stad bood een anoniem milieu waar de 
sociale controle op de seks wegviel. In de 
stad vonden seksuele verschoppelingen en 
dwarsliggers een eigen plaatsje waar ze 
buiten het blikveld van familie, vrienden en 
collega's hun lusten en liefdes uitdrukten. 
Er was altijd een trek naar de stad niet al
leen vanwege het werk dat er te doen viel 
of de cultuur die er te bewonderen was, 
maar ook vanwege haar seksuele vrijhe
den. In de stad vond je hoeren en homo's, 
porno en clubs voor seksuele specialisa
ties. 
Een fraai voorbeeld van seksuele diversiteit 
bood tot voor kort het Parijse Bois de 
Boulogne. Midden in de nacht verscheen 
daar een circus met Braziliaanse travo's en 
transen die een mannelijk 'hetero'-publiek 
bedienden. Sommigen stonden langs de 
weg op hun klanten te wachten, anderen 
snelden de bosjes in om ze direct in hun 
kruis te grijpen. In het hart van de seks
handel verkocht een handige jongen hot 
dogs. Elders in het park cruisten de homo's 
op minstens twee locaties. Langs de weg 
aan de rand van het bos hadden zich exhi
bitionisten en mannen die zin hadden in tri· 
ootjes opgesteld. Om de hoek bij het be· 
gin van de Avenue Foch stonden achter
eenvolgens de zwarte en blanke hoeren
jongens voor een betalend homopubliek 



Gewone liefde en normale prostitutie ben 
ik er niet tegen het lijf gelopen, maar die 
hadden vast elders in het park een plekje. 
De stedelijke seksuele rijkdom was hier in 
vele kleuren en schakeringen in een over
zichtelijke ruimte uitgestald. Recent heeft 
de Parijse politie het Braziliaanse circus 
verjaagd. 

SEKSUEEL MONOPOLIE 
Tegenwoordig heeft urbanisering van platte

land en verdorpsing van stad de seksuele 
wereld stevig door elkaar geschud. Door 
de auto is het platteland verstedelijkt en 
zijn daar bordelen en wilde feesten be
schikbaar. Maar die instellingen floreren al
leen zolang ze anonimiteit bieden. Ze zijn 
vrijwel nooit voor de dorpsbewoners die 
de buren zijn, maar vooral voor mensen 
die van veraf komen en zich in anonimiteit 
hullen. Het bordeel langs de autoweg blijft 
op het platteland een buitenaards object 
dat daar toevallig is neergestreken. Terwijl 
bordelen en ramen van de Wallen in Am
sterdam en andere hoerenhoekjes echt bij 
de stad horen. De urbanisatie van het plat
teland heeft meer seksuele vrijheid opge
leverd, maar desondanks blijft de seks er 
stadse dwaasheid. 
Tegelijk is de seksualiteit in de stad sinds 
de jaren zestig met veel bombarie uit het 
verdomhoekje gekomen. Porno, prostitu
tie en homowereld zijn op enkele plaatsen 
duidelijk herkenbaar aanwezig in het 
straatbeeld. Spraken we vroeger van sub
culturen, tegenwoordig zijn het volwaardi
ge culturen en is het ondergrondse er he
lemaal af. Travestieten en leernichten pa
raderen niet alleen over de beeldbuis, maar 
ook door het hart van de grote steden. De 
seks heeft zich overeenkomstig de wetten 

van de markt tot een consumptieartikel 
ontwikkeld dat heel wat geld in het laadje 
brengt. Maar omdat seksuele culturen nog 
steeds zo nauw zijn afgegrensd en vanuit 
hun buurtjes zo weinig uitstraling hebben 
naar de rest van de stad, lijken ze sprekend 
op dorpjes. Niet voor niets heten de nich
tenbuurten in New York en Manchester 
'Yillage'. 
Ondanks alle veranderingen heeft de stad 
nog altijd een monopolie op seks en dat zal 
voorlopig wel zo blijven. De virtuele wer
kelijkheid van het internet is leuk als sek
suele experimenteergrond voor compu
terfreaks en drooggeilers, maar is niet 
meer dan een aardige uitbreiding van het 
porno- en telefoonseksaanbod dat al lan
ger bestaat. Voor hun seksuele plezier zul
len de meeste mensen toch lichamen van 
vlees en bloed blijven zoeken waarvan een 
gering aanbod op het platteland het altijd 
zal afleggen tegen stedelijke overvloed. 
Vooral de grote massa mensen die er 
woont en uitgaat, maakt de stad erotisch 
aantrekkelijk. Ze biedt gewoon de meeste 
opties voor seksueel plezier. Vanwege de 
meute mensen die haar doorkruist, heeft 
de stad veel op seks georiënteerde voor
zieningen, zoals bordelen en versiercafés. 
Net voor de aidsepidemie doorbrak, ont
stonden er nieuwe publieke instellingen die 
de seks een extra zetje gaven. In de ho
mowereld kwamen sauna's en leerfeesten. 
Donkere kamers fungeerden als opvolgers 
van urinoirs waar homomannen vóór 1970 
seksueel hun heil zochten. Ze doorston
den de jaren tachtig en kennen sinds vijf 
jaar groei en bloei -zodanig dat nu zelfs de 
eerste donkere kamers voor hetero's in 
werking zijn gesteld. 
De leerfeesten verdwenen met de aids 
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maar maken als 'kinky' of 'fetish parties' 
een snelle doorbraak in de jaren negentig. 
Zulke wilde seksfeesten zijn gericht op een 
publiek dat zich sexy kleedt in leer, lak, 
rubber, metaal, uniform of satijn en in vol 
tenue op nieuwe vormen van seks afgaat. 
Feesten met namen als 'Factory', 'DeMask', 
'Wasteland' zijn een bijna wekelijks terug
kerend spektakel in de disco's, silo's en 
pakhuizen van Amsterdam. Het publiek 
zoekt alles behalve brave seks. De feesten 
zijn wild maar niet bandeloos. Juist bij zul
ke gelegenheden zijn omgangsregels ge
worden tot hoogstandjes van sociale tech
niek om zowel seksuele bewegingsvrijheid 
als veilig vrijen te garanderen. Voor een 
geile cultuur zijn hoffelijkheid en respect 
die in heteroverhoudingen vaak ontbre
ken, een eerste voorwaarde. Mede daar
om zijn homo's voortrekkers op dit ter
rein. In Londen waar deze sekscultuur al 
langer is ingeburgerd, gaat de ontwikkeling 
van de seksfeesten in volle vaart door en 
komen er steeds nieuwe vormen bij. Daar 
leggen de leren kleren van weleer het af te
gen nieuwe fetisjen als lak en rubber. 

SENSUELE SFEER 
Naast een gevarieerd aanbod van zulke in

stituties creëert de stad ook erotiek. Want 
seks is niet alleen een aanbod, het is ook 
iets dat mensen oppikken uit hun omge
ving. Een seksuele voorkeur voor soldaten, 
leren kleren, personen met een andere 
huidskleur kan alleen ontstaan en worden 
ontwikkeld in een milieu waar zulke stimu
lansen aanwezig zijn of toegang krijgen. Zo 
stellen Amerikaanse seks-onderzoekers 
vast dat er in de stad conform hun ver
wachting inderdaad meer homomannen 
wonen dan op het platteland. Ze waren zo 
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Er is alle reden om een 

krachtige seksuele 
slim om te vragen waar al die homoman
nen vandaan komen. Het blijkt dat een 
grootstedelijk milieu er meer van oplevert 
dan het platteland. Met andere woorden: 
er zijn niet alleen zoveel homomannen in 
de stad omdat ze in de regel van een re
pressief platteland naar een vrij stadsleven 
trekken, maar ook omdat het stedelijk mi
lieu meer van hun soort produceert. 
De stad heeft misschien meer seksuele in
stituties die het aantrekkelijk maken voor 
verschoppelingen om er zich te laten aan
spoelen, de stad biedt ook meer impulsen 
om allerlei seksuele ambities te ontwikke-
lenen te beleven. Er is meer leer, lak, rub
ber, satijn, lippenstift, er zijn meer witte, 
gele, zwarte, bruine, nette, hoerige, dikke, 
slanke, soldateske mannen en vrouwen om 
een seksuele interesse in te ontwikkelen. 
Er zijn meer mensen om allerlei vormen 
van seks van te leren. Er zijn meer kansen 
om van erotische interesse naar seksuele 
voorkeur en regelrechte seks door te sto
ten. 
De stad is een seksueel paradijs vanwege 
de sensuele sfeer die er hangt rond wa
renhuizen, winkelstraten en disco's. Wij 
denken vaak dat seksualiteit iets is dat in 
ons zit, maar het is evengoed iets dat van 
buiten op ons af komt. Het object is min
stens zo belangrijk als het subject omdat in 
de wisselwerking seksuele ambities ont
staan. De stad biedt simpelweg veel meer 
van zulke interacties die een sensuele la
ding krijgen en een seksueel produkt ople
veren. 
De grote vraag van de huidige tijd is hoe
veel ruimte stadsbesturen bieden voor de 
opbloei van seksuele culturen. In Neder
land heeft Amsterdam naam gemaakt als 
markt van seksuele mogelijkheden. Maar 
de opinie over het seksuele klimaat in de 
hoofdstad is niet onverdeeld gunstig. Do
rien Pessers spreekt van een 'hoerekot bij 
Schiphol' en een woordvoerster van de ge
meente van een 'ongewenste reputatie van 
Sodom en Gomorra'. Zij dringen juist aan 
op het inperken van seksuele mogelijkhe
den. 
Amsterdam heeft een slechte reputatie 
omdat niemand goed raad weet met open
bare uitingen van seksualiteit. Voorstellen 
om seks opnieuw te verbannen naar de 
slaapkamer zijn achterhaald. Net als ho
moseksualiteit is seks uit de kast gekomen. 
Dat heeft voor veel mensen een bevrijding 
betekend. In een pluriforme samenleving 
en in een stad die een samenraapsel van 
culturen vormt, dient publieke ruimte te 
bestaan voor seksuele uitingen en eroti
sche minderheden temidden van andere 
uitingen en culturen. Verloedering van de 
sekswereld wijst naar een repressief verle
den waarin seks louche was. Dat is niet 

stadspolitiek te 

ontwikkelen 

meer het geval in de wereld van winkels en 
disco's die rond wilde seks is ontstaan. La
ten we een kwart eeuw na de seksuele re
volutie zulke publieke cultuur niet verbie
den, maar juist naar een hoger niveau til
len. 
Erotiek, sensualiteit en seksualiteit zijn een 
belangrijke bron van animo en dynamiek in 
de stad. Ze zijn bouwstenen voor sociale 
relaties en bieden het moderne urbane le
ven de zozeer gewenste sociale cohesie 
waar almaar om geroepen wordt. Voor 
mensen met zin in seks heeft de homowe
reld een uitgebreid arsenaal aan mogelijk
heden geschapen dat seksueel plezier ver
eenvoudigt en sociale banden versterkt. 
Aan de heterokant is er voor mannen 
vooral prostitutie en voor vrouwen vrijwel 
niks. Wat de stad nu aan seksueel vertier 
biedt, verdient bescherming. Tegelijk zou 
het goed zijn om voor allerlei groepen die 
weinig mogelijkheden hebben, toegankelij
ke en veilige ruimtes te creëren. Regels 
rond s/m en veilig vrijen zoals die in de ho
mowereld zijn gevormd, maken het moge
lijk om gevaren te bezweren zonder de lust 
op te geven. Monogamie is niet het dwin
gende antwoord op aids. 

GEIL PARADIJS 
De stad biedt de beste voorwaarden voor 

seksuele situaties en initiaties die zelfs daar 
onbeholpen blijven omdat er nog nauwe
lijks instituties voor bestaan. Seks moet de 
mens leren, net als muziek of sport, maar 
terwijl muzikaal en sportief talent binnen 
en buiten het onderwijs volop tot ont
plooiing kan komen, geldt dit te enen ma
le niet voor de seksuelaliteit. Er zijn geen 
verplichte lessen, bibliotheken, conserva
toria, grasvelden, clubs, regels voor het 
seksuele plezier. Kinderen moeten in de 
regel op eigen houtje hun kennis bijeen 
sprokkelen. Wat ze van hun preutse ou
ders en onderwijzers niet leren, horen ze 
van leeftijdsgenootjes of pikken ze op van 
de treurbuis. Maar het duurt lang voordat 
die kennis is vergaard en bovendien is het 
vaak ongewenste kennis van seksistische 
en homovijandige aard. Vanwege religieuze 
fundamentalismes ligt de summiere seksu
ele socialisatie die scholen nu bieden, ook 
nog onder vuur. Er is alle reden om een 
krachtige seksuele politiek te ontwikkelen, 
zeker voor de stad waar de seks een be
langrijke motor van gezellig leven is. De 
erotiek kan best een steuntje in de rug ge
bruiken in een land met een klunzige li-
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chaamscultuur en een beperkte sekswe
reld. 
De politieke opgave voor de komende de
cennia is niet om de seks opnieuw uit te 
bannen en het hoerekot bij Schiphol op 
slot te doen, maar om het verloederde 
bordeel te verbouwen tot een paleis van 
seksueel plezier waar man en vrouw, jong 
en oud, homo en hetero, mensen van alle 
kleuren gelijkelijk plezier kunnen vinden en 
verlangens bevredigen. Onze cultuur is rijk 
aan materiële waarden, maar arm als het 
aankomt op seksuele kwaliteit. In de regel 
geloven we dat de seks ons aan komt waai
en en dat daar geen infrastructuur voor 
nodig is, maar de ervaring leert het tegen
deel. Het seksuele plezier behoeft cultive
ring en daarbij speelt de overheid een rol. 
Ze kan er ruimte voor scheppen in het on
derwijs en er plekken voor aanwijzen zo
als er nu homo-ontmoetingsplaatsen zijn 
die gek genoeg in geen enkel bestem
mingsplan zijn vastgelegd. 
De verbanning van tippelzones naar het 
uiteinde van de wereld is de recentste klap 
voor het animo in de stad. Gemeentebe
sturen klagen altijd over een gebrek aan 
nachtelijk leven in grote winkelstraten. 
Waarom brengen ze tippelprostitutie daar 
niet terug en slaan ze twee vliegen in één 
klap: binnensteden komen 's nachts tot le
ven en tippelaarsters heroveren de plaats 
waar ze begonnen zijn en thuishoren. Be
woners zijn er meestal toch niet meer in 
die straten en belendende parkeergarages 
staan 's nachts leeg. Misschien kunnen een 
paar onbewoonde woningen boven win
kels omgetoverd worden tot een ouder
wets uurhotelletje. 
Een goed begin voor een seksuele politiek 
is een positieve instelling ten aanzien van 
erotiek. Amsterdam is nog het Sodom en 
Gomorra van Europa. Dat is helemaal geen 
bezwaar, maar juist een sterk punt dat de 
overheid kan uitbuiten zoals ze andere at
tracties aanprijst en verkoopt. We moeten 
zelfs oppassen dat andere steden in Euro
pa Amsterdam niet voorbijstreven, want 
elders ontplooit zich langzaam maar zeker 
een geschakeerde en opwindende sekswe
reld. De seksuele cultuur in Nederland 
heeft een goede startpositie maar kan best 
versterking gebruiken. Als de economie 
daarvan meeprofiteert, is dat mooi mee
genomen. Amsterdam is misschien een 
verloederd hoerekot maar het heeft alles 
in zich om zich te ontwikkelen tot een 
mooi en geil paradijs. T 

Gert Hei<mo 1s wetenschoppefrJ' 

medewerker biJ heL SoC!ologJsch lnst1tuut vor 

de Universiteit van Amsterdon 



Times Square, 

vanouds het 

brandpunt van 

het uitgaans

leven in New 

York, ondergaat 

een facelift. 

Waar enkele 

jaren geleden 

de smakeloze 

seksindustrie 

nog ongeremd 

de toon zette, 

rukt nu het 

commerciële 

theatervermaak op. De gevolgen 

van een chirurgische ingreep van 

republikeinse snit. 

Times Square in de toekomst? 

Bericht uit 
Hell,s Kitchen 

Rudie Kagie 

Op dienstreis in New York is een zwaar
dere beproeving denkbaar dan met het glas 
in de hand bij Jimmy's Corner de overgang 
van dag naar nacht afwachten. Het is er 
leuk, het is er gezellig, maar vier bezoeken 
zijn voorlopig genoeg. Zoals overal elders 
denkt ook hier de gewone man er het zij
ne van. De vaste jongens (andere klanten 
zijn er trouwens niet) hebben vanaf hun 
barkruk allang hun consensus in hun kijk op 
de wereld bereikt. 
Jimmy's Corner wordt gerund door een 
potige, gepensioneerde profbokser die zijn 
ooit befaamde rechtse hoek in de naam van 
het etablissement verwerkte. De bruine 
stamkroeg ligt in de schaduw van de 
lawaaierige lichtreclames, waaraan Times 
Square als hart van het New Yorkse uit
gaansleven herkenbaar is. Bij daglicht dreu
nen heipalen het district een nieuwe toe
komst in. Binnen drie jaar zal de buurt een 

onherkenbaar nieuw aanzien hebben 
gekregen. Sinds hier wordt gebouwd, ver
anderde het tot voor kort beruchte stuk 
42nd Sereet tussen Times Square en Eighth 
Avenue in een spookachtige allee van neer
gelaten rolluiken. Het is vrijwel gedaan met 
de laatste pornowinkels en sekspaleizen, 
waar automaten tegen inworp van een 
kwartje driekwart minuut natte droom op 
een schermpje projecteren. Tegen de tijd 
dat de laatste condooms en injectienaalden 
uit de goot zijn geveegd, heeft Walt Disney 
er een nieuw imperium gevestigd. Madame 
Tussaud gaat er wassen beelden etaleren 
en er komt een torenhoog hotel met wel 
duizend kamers voor de meervermogende 
toerist. 

NO GO AREA 
'But where does all the money go?', 

schreeuwt Ziggy aan de bar van Jimmy's 

Corner. Goeie vraag van een man, die he
lemaal geen producer van David Letter
man blijkt te zijn, zoals hij aanvankelijk be
weerde, maar als handelsreiziger in reuk
water aan de kost komt. De biertappende 
bokser tot wie de vraag is gericht, kijkt 
neutraal een andere kant op. Jimmy kan 
zeer neutraal kijken. Hij wil helemaal niet 
horen dat de miljarden dollars die met de 
metamorfose van Times Square zijn ge
moeid, in de zakken van speculanten en 
projectontwikkelaars verdwijnen. Het zal 
de kroegbaas worst wezen wie rijk van de 
aangekondigde veranderingen wordt. In de 
twintig jaar dat hij dit café runt, was Jimmy 
Glenn getuige van zóveel grootstedelijk 
ongemak dat een ingrijpende renovatie van 
de buurt hem met louter vreugde vervult. 
De vaste jongens blijven natuurlijk als van
ouds welkom, maar qua inkomsten heeft 
hij meer te verwachten van de brave toe-
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'Heli's Kitchen', zoals de 
door seks en drugs 

rist dan van de meer kleurrijke populatie 
travestieten, drugshandelaren, hoeren en 
tollenaars die de straat hadden veroverd. 
Dertien jaar geleden gaf de staat New York 
de gelijknamige stad te verstaan, dat 'Hel
l's Kitchen' (zoals de door seks en drugs 
verloederde strook van 42nd Street in de 
volksmond wordt genoemd) weer toegan
kelijk moest worden voor de nette burger. 
Op gezag van de indertijd met geld van de 
staat New York opgerichte Urban Deve
lopment Corporatien leefden architecten 
zich uit in het ontwerpen van het ene am
bitieuze megaplan na het andere. Maar wei
nig diepgaand onderzoek wees direct uit 
dat de markt voor bedrijfsenroerend goed 
in Manhattan nagenoeg was ingestort. De 
nieuwe kantoorwolkenkrabbers die de 
plannenmakers voor 42nd Street in ge
dachten hadden, werden niet hoger dan 
tientallen decimeters - het formaat waar
mee modellenbouwers een visioen terug
brengen tot overzichtelijke proporties. 
Intussen werd er voortvarend gesloopt, 
want dàt er iets moest gebeuren om de 'no 
go area' weer tot een begaanbare prome
nade te maken, was op hoog niveau beslo
ten. Kort na elkaar gingen het Aster-hotel, 
het Barrett House, het Loew Building, het 
Strand Theatre en het Palace Theatre te
gen de vlakte. Met bloedend hart moest 
Jimmy Glenn vorig jaar de boksschool in 
het Longacre-gebouw aan 42nd Street slui
ten, dat hij naast het café exploiteerde. Dat 
de financiële tegemoetkoming aanzienlijk 
minder was dan het bedrag dat hij in ge
dachten had, deert hem minder dan de we
tenschap dat het gebouw sindsdien leeg 
staat. Op een dag zal het worden afgebro
ken en daarom moest hij weg. 

SPROOKJESTONEEL 
Na een decennium van voortdurend nieuwe 

plannen, die geen van allen haalbaar bleken, 
zag de Urban Development Corporatien 
drie jaar geleden tenslotte het licht. Als 
toekomstig zakencentrum heeft het gebied 
rond Times Square nauwelijks kans van sla
gen, maar de toeristische aantrekkings
kracht kan nog groter worden dan nu al 
het geval is. De oude luister van zeven ver
vallen theaters, waarvan de seksbusiness 
zich in de loop der jaren meester maakte, 
wordt hersteld. The New Victory, geheel 
in stijl gerestaureerd, fungeert sinds begin 
dit jaar als lichtend voorbeeld van welke 
kant het opgaat. Op hetzelfde podium 
waar anderhalf jaar geleden mannelijke 
strippers de broek lieten zakken, brengt 
sprookjestoneel nu een jeugdig publiek in 
vervoering. In november aanstaande zal 
van de zevenendertig in 'adult entertain
ment' gespecialiseerde bedrijven, die dit 
stuk 42nd Street per I januari jongstleden 

verloederde strook 

van 42nd Street in de 

volksmond wordt 
genoemd, moest 

weer toegankelijk 
worden voor de 

nette burger 

rijk was, er niet één meer open zijn. 
Gelokt door uitermate gunstige voor
waarden is Walt Disney Corporatien str
aks de entrepreneur die het openbare le
ven in dit stadsdeel domineert met een 
theater (voor musicaluitvoeringen van kas
successen als Pocahontas en Alladin), een 
bioscoop, een museum, een restaurant en 
een supermarkt voor Walt Disney-artike
len. De republikeinse burgemeester Ru
dolph Giuliani van de stad New York druk
te de republikeinse gouverneur George 
Pataki van de staat New York dankbaar de 
hand. In eendrachtige samenwerking met 
het bedrijfsleven was een mijlpaal bereikt 
in het streven naar een 'safer and cleaner 
city', dat volgens republikeinen nooit de 
prioriteit had van democraten, die zè libe
raal zijn dat ze vinden dat alles moet kun
nen in zo'n stad. 
Naar het voorbeeld van andere Ameri
kaanse steden manifesteren de grootste 
ondernemingen in het Times Square-ge
bied zich sinds drie jaar in een Business lm
provement District (BID). De particuliere 
organisatie is meer dan een belangrijke ge
sprekspartner voor de overheid. De veer
tig 'public safety officers' die de BID in 
dienst heeft, zijn ternauwernood van èch
te politiemensen te onderscheiden. BID
schoonmaakploegen gaan 's morgens en 's 
avonds met bezems de straat op. Een spe
ciale BID-eenheid praat in op daklozen en 
zwervers, die tweeduizend dollar premie 
incasseren als ze naar elders verhuizen. 
'Een BID-eenheid is een staat in de staat ge
worden,' becommentarieerde het week
blad The Nation. 'Zij handhaaft de openba
re orde met middelen die zich aan demo
cratische controle onttrekken.' Tja, voor 
twintig dollar per dag een dakloze inhuren 
die met een honkbalknuppel collega-daklo
zen verdrijft van publieksvriendelijke loca
ties geeft natuurlijk te denken. 
In een stad zonder vuiligheid geeft een aan
eenschakeling van sekstenten geen pas. Op 
aandringen van de BID Times Square, die 
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in een rapport de relatie tussen commer
ciële seks en criminaliteit benadrukte, 
kwam de stad New York met een 'dezo
ning law', die mogelijk in november van 
kracht wordt. Het aantal topless-bars, 
peepshows, pornowinkels en aanverwante 
negotie zal door de maatregel flink worden 
uitgedund. De bedrijven worden gedwon
gen, voortaan gepaste onderlinge afstand 
te bewaren en mogen zich niet meer ves
tigen in de omgeving van een kerk, school 
of een bewoonde omgeving. De Civil Li
berties Union, de nationale organisatie die 
in het geweer komt als de vrijheid van me
ningsuiting wordt bedreigd, hoopt de wet 
via een juridische procedure ongedaan te 
maken. Een overheid die de verkoop van 
lectuur en beelddragers aan banden legt 
omdat de inhoud haar onwelgevallig is, be
zondigt zich aan censuur, vindt de Union. 
Ook de Coalition for Free Expression, die 
ondermeer de lokale homo- en lesbische 
gemeenschap vertegenwoordigt, stapte 
naar de rechter. De nieuwe wet betekent 
straks het einde voor tientallen erotische 
boekwinkels en gespecialiseerde cinema's 
-en dat in een tijdperk, waarin het prikke
len van de fantasie te verkiezen valt boven 
onveilig intermenselijk contact. 

SCHOONGEVEEGD 
Jimmy Glenn heeft de buurt rond Times 

Square al zó vaak zien veranderen dat hij 
de aanstaande omwenteling met vertrou
wen tegemoet ziet. 'Zelfs Ray Charles of 
Stevie Wonder konden zien dat in deze 
buurt moest worden ingegrepen', zegt hij. 
'Vroeger vond je hier bioscopen, cabarets, 
theaters en restaurants. Het is steeds ver
der afgegleden. Eerst kwam de seks. Daar
na kwamen de drugs. En daarna de crimi
naliteit. Geen zinnig mens durft hier 's 
avonds nog de straat op. Het is heel goed 
dat de boel wordt schoongeveegd.' 
Ziggy staart bokkig in zijn glas. 'Walt Dis
ney gaat de buurt overnemen,' mokt hij. 
'Uitgerekend Disney, het symbool voor 
het Amerikaanse kleinburgerdom. Het 
ergste van het ergste. Wist je dat in de ja
ren zestig alle tekenaars bij Disney ver
plicht naar de kapper moesten?' 
Ziggy mompelt dat met succes een repu
blikeinse coup werd voltooid. En hij waar
schuwt Jimmy die, als dit zo doorgaat, zijn 
horeca-activiteiten nog eens zal moeten 
beperken tot het serveren van gazeuse
limonade aan rednecks uit Minnesota. T 

Rudre Kagie is redacteur van Vrrj Nederlanc 
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Anna Vos 

Tuinstad is paradijs dat aanpassing nodig 

heeft', kopte het Parool op 20 september 

1995 boven een artikel over de Westelijke 

Tuinsteden in Amsterdam. Zo mooi als ze 

zijn, toch zijn de wijken uit de tijd van de 

Wederopbouw, zo'n veertig jaar na hun 

aanleg, aan vernieuwing toe. 

Niet dat in deze wijken de tijd heeft stilge

staan. Sinds hun bouw hebben de Weste

lijke Tuinsteden al heel wat veranderingen 

doorgemaakt. De ruimtelijke positie van 

deze vroegnaoorlogse wijken in de stede

lijke regio is fundamenteel anders gewor

den. Lagen ze aanvankelijk aan de rand van 

de stad, inmiddels zijn ze middenin de ste

delijke regio komen te liggen. De aantrek
kelijkheid van het wonen aan de rand van 

de stad verminderde, maar daar staat te

genover dat de inbedding in het regionale 
netwerk verbeterde. 

Ook de sociale samenstelling van de tuin

steden onderging een forse verandering. 

Stadsvernieuwingsactiviteiten elders in de 

stad, in de negentiende- en vroeg twintig

ste-eeuwse wijken, zorgden ervoor dat de 

sociale woningbouw in de naoorlogse wij

ken nu tot het goedkoopste aanbod op de 

regionale woningmarkt behoort. Meer 
draagkrachtige bewoners stromen door 

naar luxere woningen in nieuwere wijken. 

Tegelijkertijd werd de bevolkingsopbouw 

van de tuinsteden een stuk gedifferen

tieerder. Aanvankelijk woonden er vrijwel 

uitsluitend startende gezinnen, die hun 

krappe onderkomen -op zolder, vierhoog 

achter of inwonend bij ouders - eindelijk 

konden verruilen voor een moderne eigen 

flat. 

Momenteel herbergen de tuinsteden 
meerdere generaties bewoners: de inmid

dels vergrijsde pioniers van ooit, hun kin

deren, die er ook zelf weer een huishou

den zijn gestart en de nieuwkomers, van 

Nederlandse en van allochtone afkomst. 

De laatste, nogal gemêleerde, categorie 

bestaat uit jonge alleenstaanden, tweeper

soonshuishoudens en huishoudens met 
kinderen. 

DRIE STEDEN 
Kortom, de wijken zijn zijn zeer divers van 

samenstelling geworden. Zij bieden plaats 

aan vele verschillende bewonersgroepen 
met elk hun eigen normen en waarden, ge

woonten en rituelen. Gebouwd voor een 

relatief homogene groep, bieden de na

oorlogse wijken aan al die verschillende 

leefwijzen de ruimte. Ook de dagelijkse 

manieren van doen van mensen verander

den in de loop van de tijd zodanig dat het

geen de naoorlogse wijken aan mogelijk
heden bieden niet meer voldoet. 
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Natuurlijk is er altijd een discrepantie tus
sen gebouwde en geleefde stad. Wellicht 

bestaat deze discrepantie vooral in de na

oorlogse wijken, omdat zowel hun stede

bouwkundige als hun architectonische 

vormgeving direct is geënt op toenmalige 

ideeën omtrent de organisatie van de 

maatschappij, zoals deze zich uitkristalli

seerden in de wijkgedachte. Bovendien 

heeft het functionalisme de totstandko

ming van de naoorlogse wijken sterk ge

kleurd, hetgeen een specifieke functie- en 

programma-gebonden vormgeving impli

ceerde vanuit de doctrine 'form follows 
function'. 
Papieren plan en gebouwde werkelijkheid 
zijn echter twee verschillende dingen. Als 

beschrijving van het gebouwde kan noch 

plan noch ideeëngoed geldigheid hebben; 

zij zeggen hooguit iets over de context 
waarin iets tot stand is gekomen. Evenmin 

sluiten de gebouwde stad, de fysiek aan

wezige stad van steen en groen, en de so

ciale stad, de stad van de mensen met hun 

manieren van doen, hun emoties, overtui

gingen en belevenissen, naadloos op elkaar 

aan- en dat zullen ze ook nooit doen. Bei

den hebben hun eigen wetmatigheden, hun 
autonomie, hun sterkte. Het gebruik laat 

zich niet voorschrijven door de ruimte; het 

gebruik zet de ruimte inventief naar haar 
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Het concept 'Parkstad' 
wil de Westelijke 

hand. Evenmin kan de ruimte enkel en al
leen worden gebaseerd op een vooron
dersteld gebruik; daar is veel meer voor 
nodig. Noch de formule 'form follows func
tion' klopt, noch de omgekeerde formule; 
de werkelijkheid is veel complexer. Laten 
we een onderscheid maken tussen drie 
verschillende steden: de geplande stad, de 
gebouwde stad en de geleefde stad. 

GARDEN CITIES 
De tuinstadgedachte is één van de ideologi

sche pijlers onder de naoorlogse woonwij
ken; en het is opmerkelijk hoe ook voor de 
nieuwe Vinex-locaties het tuinstadmilieu 
steeds als referentie wordt genoemd. Toch 
is het niet zo eenvoudig te zeggen wat 'het 
tuinstedelijke' eigenlijk inhoudt. De grond
legger van de tuinstadgedachte, Ebenezer 
Howard, pleit in zijn boek 'Garden Cities of 
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Tomorrow' uit 1898 voor de bouw van so
ciaal-economisch zelfstandige kernen van 
beperkte omvang op enige afstand van de 
'moederstad'. Hij ziet de tuinsteden als al
ternatief voor de ongebreidelde chaoti
sche groei van de stad. 
Voor Amsterdam zijn in het rapport van de 
tuinstadcommissie uit 1929 de mogelijkhe
den onderzocht van een soortgelijke de
centrale stadsuitbreiding. Ook al is een 
dergelijke uitbreiding in theorie het beste, 
voor een stad met de schaal van Amster
dam is zij niet nodig, zo luidt de conclusie 
van de commissie. Naast andere vormen 
van decentralisatie, bijvoorbeeld in tuin
voorsteden, wordt uitbreiding aansluitend 
aan de bestaande stad nodig geacht. In het 
Algemeen Uitbreidingsplan uit 1934 
(AUP), het plan dat aan de Westelijke Tuin-

Tuinsteden èn 

groenerèn 

stedelijker maken 

steden ten grondslag lag, wordt vervolgens 
gekozen voor een centrale stadsvorm, 
waarbij 'de voornaamste voordelen van de 
tuinstad, nl. het meer zelfstandig karakter, 
de grootere openheid en de toepassing van 
het ééngezinshuis, kunnen worden verwe
zenlijkt en de aan een ver verwijderde en 
geïsoleerde ligging verbonden nadeelen 
van economischen en practischen aard 
worden vermeden'. 
Het rapport van de tuinstadcommissie en 
het AUP propageren beiden het bouwen 
met veel open ruimte, maar geven er nog 
geen concrete uitwerking aan. Zo'n voor
stel wordt gedaan door twee verenigingen 
van architecten, De 8 en Opbouw, in het 
boekje 'De organische woonwijk in open be
bouwing' uit 1932. De open verkavelings
wijze is vooral een reactie op het traditio
nele gesloten bouwblok, maar ook op de 
nostalgisch genoemde tuindorpen. Met het 
rationele systeem van de zogenaamde 
strokenbouw worden afwijkingen (op hoe
ken bijvoorbeeld) vermeden en worden 
bezonning en verkeersentsluiting optimaal 
geregeld. 
Een derde ideologische pijler is de al even 
genoemde wijkgedachte, zoals deze in het 
boek 'De stad der toekomst, de toekomst der 
stad' wordt ontvouwd. Dit boek uit 1946, 
met als belangrijkste auteur Ir. A Bos, be
vat een pleidooi voor een echte stad. De 
onbeheerste groei wordt niet te lijf gegaan 
met een tegenmodel, zoals in Howards 
tuinstad, maar door de stad zelf opnieuw 
te modelleren, zowel in ruimtelijke als in 
sociale zin. Daarvoor wordt een beroep 
gedaan op de in Amerika ontwikkelde idee 
van de wijkgedachte. Voor de Nederland
se situatie paste een grotere schaal, om per 
wijk de verschillende zuilen ieder hun ei
gen school, kerk, buurthuis te kunnen bie
den. In zoverre was er al wel sprake van 
een heterogene structuur. 
In de wijkgedachte is het wenselijk geach
te samenlevingsmodel, waarin de positie 
van het individuele gezinslid- man, vrouw, 
zoon, dochter- in de sociale gemeenschap 
heel precies was gedefinieerd, gelijkvormig 
verondersteld aan de ruimtelijke opbouw 
van de reeks woning-buurt-wijk-stad. De 
naoorlogse wederopbouw van de stad was 
tegelijkertijd de wederopbouw van de ste
delijke gemeenschap. Het schema 'kringen 
en sectoren' is hier de verbeelding van. In 
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die moderne stad past niet het eengezins
huis, dat 'natuurlijk' en in wezen dorps 
wordt genoemd, maar het woongebouw 
met etagewoningen als meer stedelijke en 
'sociale' woonvorm. Deze stellingname 
staat dus haaks op het AUP, dat het een
gezinshuis als nastrevenswaardig tuinstad
ideaal zag. 
Achter de wijkgedachte gaat de idee van de 
maakbare samenleving schuil. De toenma
lige stringente overheidsbemoeienis en re
gelgeving stonden er overigens borg voor 
dat in zeer korte tijd een enorme bouw
prestatie werd geleverd: tussen 1945 en 
1965 zijn in Nederland I ,5 miljoen wonin
gen gebouwd; dat is 25 procent van onze 
huidige woningvoorraad. 
In de naoorlogse wijken vinden we ele
menten van al deze onderling ook strijdige 
gedachten terug. Van de tuinstadgedachte 
eigenlijk het minst: er is geen sprake van 
economische of culturele zelfstandigheid, 
er is relatief erg weinig laagbouw en juist 
veel 'stedelijke' gestapelde bouw. Deson
danks is juist het tuinstadkarakter het 
meest heilige huisje. 
Het etiket 'tuinstedelijk' is kennelijk voor
al ontleend aan de openheid- het contrast 
met de vooroorlogse stad van gesloten 
bouwblokken-, vormgegeven in veel groen 
in samenhang met de open verkaveling. De 
woonblokken worden omspoeld door 
openbare ruimte; er zijn als het ware geen 
voor- en achterkanten. Het groen loopt in 
elkaar over, van privétuinen in groenstro
ken, en die weer in parken. De openbare 
ruimte is echter nogal eenvormig ingericht. 
Alles lijkt op elkaar: park en woonhof zijn 
noch in inrichting noch in maat specifiek. 
Overal is wat (en dus nergens iets). In de
ze continue ruimte heeft ook de wijkge
dachte gestalte gekregen. De verhouding 
tussen het private gezinsdomein en de ge
meenschappelijke domeinen is vloeiend, 
conflictloos gedacht. Het is niet precies 
duidelijk wat privé, wat collectief en wat 
echt openbaar is. 

SCHOTSE RUIT 
In principe waren nergens grenzen gedacht. 

Maar die zijn inmiddels wel ontstaan op 
een manier die er niet om liegt: hoge schut
tingen, ondoordringbare bossages en 
goedkope hekwerken getuigen van het 
verval van de gemeenschappelijkheid en de 
behoefte aan veiligheid. De gemeenschap
pelijke ruimte lijdt aan betekenisverlies en 
kent meer en meer problemen van gebrek 
aan beheer en controle, sociale onveilig
heid, onverantwoordeljkheid. 
In de Rotterdamse Zuidelijke Tuinsteden 
kan bovendien de opbouw van de zoge
naamde stempels - verkavelingseenheden 
waarin meerdere gebouwtypen voor 
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meerdere bevolkingscategorieën zijn ge
combineerd- en de herhaling en spiegeling 
daarvan tot grotere eenheden gezien wor
den als ruimtelijke uitwerking van de wijk
gedachte. Voor de Amsterdamse Westelij
ke Tuinsteden daarentegen geldt dat niet. 
Zij zijn een proeftuin van meer en minder 
geslaagde verkavelingen, die toevallig en 
uitwisselbaar zijn. 
De wijken hebben van bovenaf gezien het 
aanzien van een geruite lappendeken: de 
woonbuurten vormen (rode) vlakken tus
sen de lijnen van de (zwarte) wegen, het 
(groene) groen en het (blauwe) water. De 
drie hoofdstructuren van groen, wegen en 
water hebben ieder hun eigen maaswijdte 
en verloop. Voor de Westelijke Tuinste
den is deze opbouw aangeduid met het be
grip 'schotse ruit'. 

Daarnaast is in de Westelijke Tuinsteden 
ook een ander ordeningsprincipe zicht
baar, waarop het begrip 'stadsbeeld' meer 
van toepassing is. De wijken kennen een 
specifieke opbouw waarin consequent de 
laagbouw aan de groene randen is gestu
eerd, terwijl de middelhoogbouw zich 
rond de belangrijkste ontsluitingsstraten 
concentreert. Er wordt incidenteel ge
bruik gemaakt van assen, spiegelingen, 
markatiepunten, langsblokken, herhalingen 
om zeer specifieke relaties te leggen tus
sen een bebouwingsvlak en het lijnenras
ter. Juist deze verbijzonderingen spelen 
een belangrijke rol in de herkenbaarheid 
en ervaring van de Westelijke Tuinsteden. 
Dit tweede ordeningsprincipe is niet do
minant maar voegt zich in de schotse ruit. 
Anders gezegd: het moderne principe van 
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de schotse ruit heeft een klassieke inslag. 
Twijfels omtrent de wijkgedachte werden 
meteen al in de jaren vijftig geuit door 
vooraanstaande Nederlandse sociologen. 
Zij stelden dat de samenleving zich veel 
minder territoriaal ontwikkelde dan de 
wijkgedachte vooronderstelde. Mensen le
ven in een opener en complexer netwerk 
en kunnen niet gedwongen worden tot 'ge
meenschappelijkheid', zo luidde de kri
tiek.De critici hebben gelijk gekregen. Er is 
niet zozeer sprake van 'hechting' op het ni
veau van buurt en wijk alswel van een 
oriëntatie op een veel groter geografisch 
gebied. De actieradius van de stadsbewo
ner is gigantisch gegroeid, en dan gaat het 
niet alleen om verre vakanties, maar ook 
om het gewone leven. Ik generaliseer: 
boodschappen doen we niet meer dagelijks 
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Gebouwd voor een relatief 

in de winkel op de hoek, maar eens per 
week met de auto bij de supermarkt. En 
fun-shopping is een attractie apart. We 
gaan niet naar de dichtstbijzijnde maar naar 
de meest geschikte school. En als die wat 

ver weg ligt, dan worden de kinderen ge
bracht en gehaald met de auto. Voor het 
werk moeten we meer en meer de stad uit, 
naar de perifeer gelegen kantoor- en be

drijvenparken. Vrienden en familie wonen 
aan het andere eind van de stad of nog ver
der weg, tot in het buitenland. 
Individualisering, heterogeniteit, emanci
patie, telematica, mobiliteit, pluriformiteit, 
toegenomen vrije tijd, privatisering - het 
zijn maar enkele trefwoorden die de huidi
ge samenleving karakteriseren. De sociale 
veranderingen worden indirect ook duide
lijk doordat woningen en woonomgeving 
niet meer aan de eisen van deze tijd blijken 
te voldoen. Het beeld van het woonstraat
je wordt overheerst door auto's. Wonin
gen met maar één stookplaats, met veel 
kleine kamertjes, waar alle spullen die we 
willen hebben niet inpassen, met een keu
ken die te klein is voor al het 'witgoed' dat 
een modern huishouden gebruikt, met een 
douche in een voormalige kast, zonder fat
soenlijk balkon, zijn woontechnisch nau
welijks acceptabel. Ook constateerden we 
dat de bevolking steeds heterogener is ge
worden, dat andere tijden en andere men
taliteiten hun intrede hebben gedaan. 
Reyndorp karakteriseert deze sociale pro
cessen die gaande zijn als 'verstedelijking'. 

PARKSTAD 
De in de wijkgedachte geconstrueerde over

zichtelijkheid is verdrongen door een be
sef van complexiteit. Tal van verschillen in 
leefwijzen en identiteiten vragen naast el
kaar ruimte, zowel in fysieke als in symbo
lische zin. De vernieuwingsopgave is dus 
om letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden 
aan een meer en meer heterogene samen

leving. 
In het concept 'Parkstad' worden de 
hoofdlijnen geschetst waarlangs toekom
stige ruimtelijke transformaties plaats zou
den moeten vinden. De stedebouwkundi
ge en de sociologische visie gaan daarbij 
hand in hand. Aan de ene kant moeten de 
waardevolle karakteristieken van de ge
bouwde stad gewaarborgd en zelfs ver
sterkt worden. Aan de andere kant moet 
de vernieuwde stad in staat zijn om aan de 
veranderde en veranderende leefwijzen 
een plaats te bieden. 
De vooral functionele differentiatie vraagt 

niet alleen om een actualisering op grond 
van de hedendaagse vraag, maar vooral 
ook om een ruimtelijke uitwerking. In 
ruimtelijk-fysieke zin kunnen we spreken 
van vervlakking, saaiheid en leegte. Overal 

homogene groep, 

bieden de naoorlogse 
tuinsteden 

momenteel plaats 
aan vele verschillende 

bewonersgroepen 
met elk hun eigen 

normen en woorden, 
gewoonten en 

rituelen 

is alles en alles lijkt op elkaar. Er is meer 
ruimtelijke differentiatie nodig, er moeten 
meer verschillen en contrasten komen. 
Om deze spanning aan te brengen, is het 
concept Parkstad ontwikkeld, dat de Wes
telijke Tuinsteden èn groener èn stedelij
ker wil maken. 'Verstedelijken' en 'verpar
ken' zijn echter niet synoniem aan 'steen' 
en 'groen'. Op de te verstedelijken plekken 
wordt als het ware de 'spanning van de 

echte stad' toegelaten. Het kan dan gaan 
om meer gemengde gebieden in hogere 
dichtheden, bijvoorbeeld langs de tot 
stadsstraten te transformeren wegen, 

maar ook om een stedelijk park, als con
trast met meer natuurlijke enclaves. An
dersom is in de te 'verparken' delen van de 
Westelijke Tuinsteden bebouwing of ver
keer niet per definitie uitgesloten, zoals bij
voorbeeld bij de tot 'parkways' te transfor
meren wegen. Er bestaat ook al een aantal 
parkachtige woongebieden, waar sprake is 
van wonen in het groen, zoals bijvoorbeeld 
in Slotermeer. Zulke gebieden verdienen 
ondanks hun geringe dichtheid te worden 
beschermd tegen verdergaande 'verstede
lijking'. Zo'n parkachtige inbedding kan an
dersom juist als voorbeeld gelden voor het 
herontwerp van bijvoorbeeld sommige 
scholen of van sportcomplexen. 
Tegelijkertijd is Parkstad ook meer open
baarèn meer privé dan de Westelijke Tuin
steden nu zijn. Een sterkere formalisering 
in ruimtelijke zin kan juist meer vrijheden 
in sociale zin waarborgen. In de continue 
ruimte - fysieke vertaling van de idee van 
gemeenschappelijkheid van de jaren vijftig 
- worden domeinen afgebakend en (sym
bolische) grenzen getrokken tussen open
baar en privé, tussen domeinen met een 
uiteenlopende 'common interest'. 
De schotse ruit dient zich te herontwikke
len tot een 'draagstructuur' die daadwer-
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keiijk stedelijk, parkachtig en openbaar is. 

Voortbouwen op de gevonden karakteris
tieken betekent dan dat de lijnen van de 
schotse ruit- het zwart, groen en blauw
krachtiger moeten worden gemaakt; de 

onderlinge interferenties kunnen worden 
uitgebouwd tot meer betekenisvolle rou
tes en plaatsen; de indifferentie kan wor
den verkleind en vervangen door verschil

len en contrasten. 
Wanneer die - stedelijke en groene -
openbare ruimte wordt gegarandeerd, dan 
kunnen de velden van de schotse ruit- de 
'rode' bebouwingsvlakken - juist meer 
worden 'geprivatiseerd', in beheer gegeven 
worden aan eigenaren/beheerders. De re
latieve autonomie die de velden nu ken
merkt, blijft dus intact. In de velden zelf 

moet de kans worden aangegrepen om 
'nieuwe kwaliteiten' in te voeren. Het con
cept van de 'residences' biedt hiertoe een 
interessante mogelijkheid. Residences zijn 
wooncomplexen met een besloten terrein 
waarop alleen de bewoners kunnen parke
ren. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor 
de aanleg en het onderhoud van het 'eigen' 
groen. Het groen en een deel van de weg
en parkeerruimte worden (symbolisch) af
gesloten van de 'echte' openbare ruimte en 
beheerd door de drager van deze ge
meenschappelijkheid, bijvoorbeeld een 
corporatie of een vereniging van eigena
ren. 

Meer in het algemeen geldt dat de velden los 
van elkaar kunnen worden herontwikkeld 
en dat de mate van ingrijpen kan uiteenlo
pen van behoud en bescherming tot sloop 
en nieuwbouw. In het laatste geval kunnen 
zelfs een andere verkaveling en typologie 
worden gekozen. Tegelijkertijd kan bij een 
aanpassing van of nieuwe invulling voor een 
veld de specifieke positie in de schotse ruit 
veel meer worden uitgebuit. De randen 
van de velden langs de waterstructuur, de 
verschillende groengebieden en langs de 
stadsstraten en de parkways kunnen heel 
verschillend worden vormgegeven. In prin
cipe is de invulling van de velden willekeu
rig en dus uitwisselbaar. Dat biedt een gro
te flexibiliteit voor de transformatie van de 
Westelijke Tuinsteden. T 

Anna Vos 1s medewerker van de D1enst 

Rwmtelljke Ordenmg van de gemeente 

Amsterdam 

Dit artikel IS gebaseerd op 'Parkstad, een veelzijdig 
perspectiefvoor de Westelijke Tuinsteden'; Anna 

Vos, dRO Amsterdam, 1995. In dit rapport IS een 
essay opgenomen van de hand van Arnold 
Reyndorp, met als titel: 'Een heuvel met mooie 
bloemen, westelijke tuinsteden van tuinwijken naa1· 
parkstad'. 
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Elli lzeboud 

G R 1 o 1 R oN is de titel van het meest recente boek van 

de succesvolle Britse thrillerschrijver PHILIP KERR. Het 

is tevens de naam van een 'smart building' midden in 

het hart van Los Angeles. Nagenoeg alles wat in het 

gebouw gebeurt, wordt gecontroleerd en gestuurd 

door een zeer intelligente computer. Niets aan de 

hand, zo lijkt het. Totdat de computer op hol slaat. 

Philip Kerr, foto. Bert N1enhuis 

HET VERHAAL begint als het gebouw 
bijna af is. Dan beginnen ook de proble
men. Een computerdeskundige wordt 
dood aangetroffen. Een ongeluk, denkt 
men. De volgende dag alweer een dode. 
Moord, lijkt het. Aan de vooravond van 
de oplevering is een ploeg mensen bezig 
om de laatste hand aan het gebouw te 
leggen. Onder hen bevinden zich de ar
chitect en z'n vrouw, computerdeskundi
gen, politiemensen en ook een feng-shui
adviseur. Zij heeft tot taak om met be
hulp van de oude Chinese kunst van 
'wind en water'-aardmagie toe te zien op 
de harmonie tussen het gebouw en de 
natuurlijke omgeving. De spanning loopt 
op. De reeks onaangename gebeurtenis
sen raakt in een stroomversnelling. De 
computer blijkt erachter te zitten. Abra
ham gedraagt zich agressief. Het gebouw 
dat de mensen moest dienen, keert zich 
met al z'n intelligentie tegen hen. De 
'smart building' wordt een 'very sick buil
ding', bij wijze van spreken. 
Het Gebouw (in Los Angeles) lijkt ver
deeld te zijn in tien zones die met stalen 
haken aan een dwarspunt hangen. Elk van 
de reusachtige dwarsspanten wordt op 
zijn beurt gesteund door een mast, een 

bundel afzonderlijke stalen zuilen. Aan dit 
uiterlijk dankt het gebouw de bijnaam 
Gridiron, grid iron, een stalen rasterwerk 
zoals de lijnen van een football-terrein. 
Thrillerschrijver Philip Kerr liet de 
bouwtekening maken door een echte ar
chitect. Zo kon hij er realistisch over 
schrijven en ook was het wel handig met 
het oog op een eventuele verfilming.Grid
iron is een intelligent gebouw, een 'smart 
building'. Het brein van het futuristische 
papierloze kantoor is een computer die 
elk aspect van het gebouw bestuurt en 
controleert: de temperatuur, de liften, de 
in- en uitgangen, alle communicatie naar 
binnen en naar buiten toe, de verzorging 
van de planten zoals de enorme boom in 
het midden, de 'gezondheid' van de werk
nemers. Bij elk bezoek aan een toilet 
wordt je urine door de computer op 
drugs onderzocht. De intelligente compu
ter wordt Abraham genoemd. Hij kan zelf 
programma's schrijven en dus z'n eigen 
nageslacht scheppen. 
Philip Kerr is geboeid door de mogelijk
heden van nieuwe technologie en weet er 
spannend en geloofwaardig over te schrij
ven. Tot het eind toe blijft de lezer zich 
mèt de figuren uit het boek afvragen hoe 
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het heeft kunnen gebeuren en of er over
levenden zullen zijn om het na te vertel
len. De plot is verrassend. 

ZOALS EEN goede thriller betaamt, komen 
allerlei menselijke angsten en vrezen aan 
bod, zoals hoogtevrees en claustrofobie. 
De science-fiction-elementen zijn klassiek. 
Gridiron als eigentijds monster van Fran
kenstein. Bij dit klassieke sf-thema passen 
de klassieke dromen (de mens die zich god 
of almachtig schepper waant) en de klas
sieke nachtmerries (de schepping onttrekt 
zich aan menselijke controle en keert zich 
tegen de mens). Het verhaal van Kerr be
vat ook verwijzingen naar beroemde sf
boeken als 'Frankenstein', 'Brave New 
World', '200 I', en naar de robotica-wetten 
van Asimov. Omdat Gridiron zich afspeelt 
in een nabije toekomst met voorstelbare 
computertypes worden dromen en nacht
merries meer dan verre fantasieën. 
De steden van de toekomst, passen daar 
'smart buildings' in? Zijn wellicht zelfs 
'smart cities' mogelijk, waarin de controle 
op menselijk verkeer, energiegebruik en 
menselijke consumptie aan een slimme 
computer wordt overgedragen? SF-boe
ken kunnen gelezen worden als een soort 
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toekomstscenario's. Het uitgangspunt is 
natuurlijk steeds de kennis, verwachtin
gen en angsten van nu. 

de Frankenstein-monsters uit de even pr
imitieve voorlopers van de sf-verhalen. 
Ze hunkeren niet naar mensenbloed (al 
vallen er slachtoffers door ongelukken 
met robots, zoals er ook ongelukken ge
beuren met auto's of elektrische appara
ten).' Maar: de kans dat er iets mis gaat 
wordt groter naarmate systemen 
ingewikkelder zijn. Het is handig om kaar
sen in huis te hebben voor als het licht 
uitvalt. En in Gridiron kan een eigen lap
top van pas komen. 

De angst voor (afhankelijkheid van) nieu
we technologieën zit diep. SF-schrijver 
Asimow zei eens in een tv-interview: 
'Toen de mens een mes uitvond, vond hij 
tegelijk een handvat uit om zichzelf niet in 
de vingers te snijden.' Zijn nuchtere kijk 
spreekt me wel aan. In het verlengde van 
die redenering bedacht hij ook de drie 
wetten van de robotica. De eerste van 
die ingeprogammeerde wetten houdt in 
dat een robot een menselijk wezen geen 
letsel mag berokkenen. Asimov: 'De pri
mitieve robots die we gebruiken, zijn niet 

Huiver voor nieuwe technologieën is 
nauw verweven met de angst voor 'big 
brothers' die de macht daarover hebben. 
Is Het Gebouw er ten dienste van de 

Uitkomsten Lezersonderzoek 
De Helling heeft zeer tevreden abonnees. 
Dat is wel de belangrijkste conclusie die 
getrokken kan worden uit het lezersonder
zoek dat halverwege vorig jaar werd ge
houden. Een kwart van de abonnees zond 
overigens de enquêteformilieren retour. 
Veel lof is er voor de onderwerpkeuze en 
de kwaliteit van de artikelen. De bladfor
mule wordt positief gewaardeerd, net als 
de vormgeving en de verschijningsfrequen
tie. De redactionele keuze om met een 
mix van verschîllende soorten artikelen -
van licht tot zwaar, van columns tot essays 
- te werken, wordt gesteund door de le
zers. Het magazinekarakter - waarin De 
Helling zich van de meeste van haar soort
genoten onderscheidt - wordt dus op prijs 
gesteld. 
Niet dat er geen kritiek is. De lezers vin
den het blad soms nogal braafjes. Het kan 
allemaal wat prikkelender, in toon en in in
houd. Zeker Groenlinks moet volgens de 
abonnees stevig door de wringer gehaald 
worden. De Helling moet deze partij 
voortdurend op de huid zitten. Deze kri
tiek heeft ook een wat algemenere strek
king. Verlangd wordt dat De Helling op 
meer toonaangevende en polemische wijze 
de dilemma's, waarmee de progressieve 
politiek worstelt, onder de loep neemt. 
De Helling heeft een trouwe lezerskring. 
Vier van de vijf abonnees heeft minstens 
drie jaar een abonnement, eenkwart is zelfs 
al vanaf de oprichting aan het blad geasso
cieerd. 
Het Groenlinks-gehalte van de abonnees is 
erg hoog: 85 procent van de respondenten 
is lid van deze partij. De meesten zijn zelfs 
GroenLinksers van het eerste uur: drie
kwart is vanaf het begin lid van deze zesja
rige partij. Helling-lezers zijn dus veelal 
Groenlinkers van het eerste uur! 

Het sociale profiel van de lezers is kristal
helder. De Helling is- met enige overdrij
ving- een 'mannentijdschrift': driekwart 
van de abonnees is van mannelijke kunne. 
De lezersgroep behoort tot het goed flo
rerende deel der natie. Het opleidingsni
veau is zeer hoog: zes van de tien lezers 
heeft een universitaire opleiding voltooid 
en drie van de tien een HBO-opleiding. 
Helling-abonnees zijn nauwelijks werkloos 
(2,5 procent). Er wordt redelijk tot goed 
verdiend: bijna de helft verdient meer dan 
60.000 gulden. 
Zonder de verzorgingsstaat zouden de 
abonnees nergens zijn. Slechts I 0 procent 
van hen werkt in het bedrijfsleven. De 
meesten bevinden zich, als je naar hun leef
tijd kijkt, op de top van hun carrière: 70 
procent is tussen de dertig en vijftig jaar. 
Alarmerend is dat De Helling nauwelijks 
jonge abonnees trekt: 4 procent is jonger 
dan dertig. De Randstad domineert: twee
derde van de abonnees woont in dit - geo
grafisch beperkte - deel van het land. 
De lezers hebben een sterk analytische in
slag. Ze smullen van artikelen met het bre
de sociologische gebaar. Artikelen over al
lerhande maatschappelijke trends gaan erin 
als koek, maar ook politieke thema's kun
nen zich verheugen in een warme belang
stelling. Kunst als onderwerp valt wat min
der in de smaak, maar als de redactie erin 
slaagt om de 'maatschappelijke relevantie' 
van cultureel getinte artikelen aannemelijk 
te maken, pruimen de lezers die ook wel. 
Minimaal eenmaal per jaar wensen de le
zers een compleet themanummer. Waar
mee zij - getuige dit nummer - onmiddel
lijk op hun wenken worden bediend... T 

Henk Krljnen 

mensen die er werken, of van hun bazen 
die de mensen willen beheersen? Niet de 
computer Abraham heeft verzonnen dat 
bij elke stoelgang de medewerker wordt 
onderzocht. Dat verzon de maker van de 
computer. 
De genoemde angsten kunnen niet be
staan zonder de tegenpool: fascinatie met 
macht, (totale) beheersing, maakbaarheid 
en orde. Je kent ze wel, de mensen met 
de behoefte om alles dicht te regelen. 

DE MENSEN in Gridiron hebben iets 
vreemds. Alle technische aspecten van 
Het Gebouw zijn zorgvuldig onder de 
loep genomen, terwijl de sociale aspec
ten, de menselijke verhoudingen, een 
nogal fantasieloze weerspiegeling zijn van 
het bestaande. Hardgekookte actieve 
mannen. Vrouwen van wie voornamelijk 
uiterlijk en gewicht beschreven worden. 
Her & der in het boek zijn tamelijk banale 
passages rondgestrooid. Bekrompenheid 
van de veertigjarige Britse schrijver? Het 
is meer. Er zit een beeld achter van een 
Brit over omgangsvormen tussen mensen 
in L.A., althans tussen mensen in Ameri
kaanse films, of over verwachtingen van 
bezoekers aan die films. Jawel: de film
rechten voor Gridiron zijn al verkocht. 
Kerr schakelde een architect in om op 
grond van een vernuftig ontwerp het ge
bouw zo 'waarheidsgetrouw' mogelijk 
weer te geven. Zijn beschrijving van de 
sociale verhoudingen, van de mensen, be
rust ook op een ontwerp. De mensen 
zijn gemodelleerd naar Californische B
films. Het zijn niet-bestaande gemiddelde 
mensen, wezens van celluloid, die optre
den in een spiegelwerkelijkheid, vergelijk
baar met het verschijnsel dat 
toeristenoorden gaan lijken op hun eigen 
ansichtkaart. 
'Wij maken de gebouwen en vervolgens 
maken de gebouwen ons', zo citeert Kerr 
in zijn boek Francis Duffy. Het is te hopen 
dat de makers van gebouwen ook al van 
te voren aan ons denken. Of, zoals een 
personage in het boek opmerkt: 'Ik ben 
maar een gewone politieman. Mijn voor
stelling van een fraai ontworpen gebouw 
is er een waar je het toilet makkelijk kunt 
vinden.' T 

El/i /ze boud IS beleidsmedewerker bu de 

provinCie Noord-Holland 

Gridiron; Chatto & Windus, London, 1995. 

Nededandse vertaling: 

Het Gebouw; Meulenhoff, Amsterdam, 1995. 



Het Grand Design is ook in de architectuur en de stedebouw uit de gratie. 

In het verre en nog niet eens zo verre verleden konden planologen, onder 

rugdekking van oppermachtige bestuurders, ongestoord steden ontwerpen. De 

stadsplanologie lijkt ten ondergegaan in de almacht van de overlegdemocratie. 

Toch kunnen moderne steden niet zonder een algemeen raamwerk. Een 

beeldessay over het 'basisgrid' van enkele metropolen. 

Gert Urhahn 

COMPLEX 

Plan ~an Peking. 300 v.C. 

u • -:1: ... 
a. 

Laat ik mijn verhaal in Peking beginnen. Een stad met 
een lange traditie en een bijzondere cultuur. In de 
veertiende eeuw na Christus werd het plan voor de 
nieuwe hoofdstad bedacht; in oppervlakte ongeveer 
tien keer zo groot als het Amsterdam binnen de Sin
gelgracht, dat pas drie eeuwen later zou worden aan
gelegd. Het bijzondere aan dit plan is niet alleen de 
omvang, maar vooral hoe zich de cultuur van de tijd in 
de structuur van de stad weerspiegelt. 
In wezen is het plan heel simpel. Het bestaat hoofdzake
lijk uit drie componenten: Het basisgrid (de orthogonale 

structuur) als raamordening voor de stad, het Keizerspaleis (Ver
boden Stad) in het centrum ervan en de carrés tussen het grid, 

die op een organische, haast middeleeuwse, wijze zijn gegroeid. 
De carrés binnen het grid zijn clusters van ongeveer I bij 1,5 ki
lometer, met kleine gemeenschappen, buurten, zouden wij hier 
zeggen. De smalle straten (hutongs) zijn de ruimtes voor de da
gelijkse activiteiten. 
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Deze principes weerspiegelen het hoge rituele gehalte van de 
Chinese maatschappij. Op het niveau van de stad is er sprake van 
een sterke samenhang, en op het lagere schaalniveau is er een 
betrekkelijk grote mate aan vrijheid en diversiteit. 
Zodra er politieke of economische veranderingen plaatsvinden, 
brengt dit ruimtelijke transformaties met zich mee. Zoals veran
deringen die het gevolg zijn van de overgang van een geleide eco
nomie naar een markteconomie. Zo zie je langs de grote straten 
in rap tempo kleine winkels en bedrijven ontstaan, waarbij de 
ruimtes van het atriumhuis, die aan de straatzijde grensden, als 
het ware de andere kant op gekeerd worden, naar de straatzijde 
toe. 

u • 0 
:1: 
u • 0 
:z: 

Het tweede voorbeeld is Hong Kong. Wat deze stad zo 
fascinerend maakt, is dat er twee verschillende soorten 
ordeningen naast elkaar bestaan, twee systemen met 
het grootst mogelijke contrast. 
In het stadsdeel Kowloon, op het uiteinde van het con
tinent, overweegt nog de orde uit het oude China, met 
kleinschalige activiteiten, markten, straathandel, en 
straatrestaurants. Vooral 's avonds is hier de invloed van 
de Chinese tradities nog sterk voelbaar. 
Misschien is minder bekend dat ongeveer de helft van 
de bevolking, zo'n drie miljoen mensen, inmiddels in 
New Towns wonen. Keurig geregelde steden, precies 
volgens de utopische principes van het functionalisme 
aangelegd. Met enige trots presenteert de New Town 
Shatin zich met de naam City One. Woontorens van ge
middeld honderd meter hoogte en een vloeroppervlak

te van zes vierkante meter per persoon, twee keer zo veel als in 
Kowloon; maar zonder ruimte voor individuele activiteiten of 
voor veranderingen. 
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Nergens zijn bij mijn weten de idealen van de Charta van Athene 
zo radicaal toegepast als hier. Omdat er eerst niemand was die 
naar deze New Towns wilde verhuizen, heeft men een list moe
ten bedenken. Men heeft ingespeeld op de goklust van de eigen 
bevolking, door bijvoorbeeld de Royal Hong Kong Jockey Club 
naar de New Town te halen. Deze aanpak heeft gewerkt. 

New York is een stad met een geheel andere traditie. 
Rond 1850 is, voor een groot gebied en voor de lange 
termijn, het straten- en blokkenplan vastgelegd, met 
avenues in noordzuid-richting en genummerde straten 
in oostwest-richting. Met het stratenplan werd tevens 
de breedte van de straten vastgelegd, de afmetingen van 
de blokken en de precieze scheiding tussen wat open
baar is en privé. 
Binnen dat ruimtelijke raamwerk vinden constant veran
deringen plaats: veranderingen in gebruik, hoogte, archi
tectuur en ambitieniveau. Anders dan in de Nederlandse 
traditie, waar de veranderingen meestal functiegewijs 
worden aangestuurd, waar precies vastgelegd wordt wat 
waar moet komen, kent de Amerikaanse traditie meer 
openheid en flexibiliteit, dat wil zeggen, hier wordt mid

dels milieutypen gestuurd. Deze milieutypen omvatten meestal 
een breed spectrum aan functies met een specifieke menging. 
Dit raamwerk is een constante factor in de tijd. Daarbinnen spe
len zich op het niveau van het perceel alle transformatie-
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processen af met een grote mate aan individuele en commerciële 

vrijheid. 
Elk van deze steden heeft een specifieke balans tussen orde en 
vrijheid. Als we proberen zo'n balans tussen orde en vrijheid gra
fisch weer te geven, beweegt New York zich meer in de richting 
van vrijheid, terwijl Hong Kong wat dat betreft een dubbelleven 

heeft. 
Het beeld van de stad is een afspiegeling van de maatschappij. De 
idealen, wensen, normen en waarden van een samenleving ko

men hierin tot uitdrukking. 
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Belangrijk is nog een invloed van een geheel andere 

aard, namelijk die van de netwerken. 
Hoe ingrijpend deze invloed kan zijn, zien wij op een 
oude foto van een idyllisch vissersdorp in Schotland aan 

een fJord van de oostkust, nabij Edinburgh rond 1900. 
Daar komt enige verandering in met de aanleg van een 
spoorverbinding. Deze is vlak langs het dorp gepland, of 
beter gezegd over het dorp heen, met een brug over de 

fjord, een soort technische dinosaurus in de ogen van 

velen. 
Het zal wel even wennen zijn geweest voor de toenma
lige bewoners. Wij weten het niet, maar wij kennen wel 
het gevoel wanneer om ons heen vertrouwde dingen 

opeens gaan veranderen. Op zo'n moment denken we 
dat de wereld in chaos veranderd is. • Het is op zich niets nieuws. Herhaaldelijk zijn er in het 

leven van de stad perioden geweest van grote veranderingen, 
veelal het gevolg van technologische uitvindingen: de uitvinding 
van het wiel, van de elektriciteit, van de telefoon, of van de auto. 
Terwijl we nog bezig zijn onze houding tegenover de auto, of be
ter gezegd, de gevolgen ervan te bepalen, rolt alweer de volgen

de technologische golf over ons heen, de computerisering en di

gitalisering van de wereld. 
Elk van deze netwerken heeft ongetwijfeld invloed op het func
tioneren en de vorm van de stad, met elk netwerk wordt als het 



ware een nieuwe laag aan de reeds bestaande lagen van de stad 

toegevoegd, waardoor deze wederom verandert. Veelal verande
ren deze netwerken ook ons gevoel van tijd en ruimte. 
Diverse stedelijke regio's en ook de Randstad zitten wat dat be

treft op een omslagpunt. Dergelijke omslagen gaan vaak gepaard 
met een periode van onzekerheid en verwarring, omdat ver
trouwde mechanismen niet meer blijken te werken. Een spre
kend voorbeeld in de huidige situatie is dat sommige gebieden 
aan de periferie van de stad, die tot dusver als rand en begren

zing van de stad werden beschouwd. inmiddels centraal zijn ko
men te liggen op een hoger schaalniveau. 
Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de hand van een locatie als 
de Middelveldsche Akerpolder. Dit gebied ligt aan de westrand 
van Amsterdam, tussen Osdorp en Badhoevedorp in. De Ring
vaart markeert de grens. Vanuit de gemeente Amsterdam, maar 
zeker het stadsdeel Osdorp is dit gebied de rand van de stad, 
maar op het niveau van de Amsterdamse regio komt het binnen
kort, na aansluiting op de A9, op vijf minuten afstand van Schip
hol te liggen, net als Nieuw Sloten. Daarmee is het in theorie 
één van de meest hoogwaardige locaties in de Randstad. 
Wat met vele dergelijke plannen in beeld komt, zijn vooral tradi
tionele woonlocaties met een suburbane of semi-urbane opzet. 
De nadruk ligt vooral op monofunctionele woongebieden en een 
precies omschreven centrumgebied. Een breed scala aan milieu
typen blijft zo helaas onbenut. 

Stedelijkheid betreft niet één maar vele aspec· 
ten: zoals bijvoorbeeld vrijheid van keuze, eco· 
nomie, communicatie, b~reikba.a;rheid en 
transformatie. 

•een stad zal nooit een Intensief en b~isenr/ .. stàds· 
·leven krijgen of behouden, olf ze 'niet e.On Y'<.'l~ 
doende mate aan sociale en cultutfi(eJevencligheld 
en wanorde weet te ontwlk.l<elttn',1 zegt prof. A.C. 
Zijderveld over de sociaal-c:ufèunele áfrd van 
stedelijkheid ( 1984*). .,~;/•. . . .. 
Stedelijkheid is het resultaa~ va~vel4ill~o~N:en 
activiteiten en processen. Aè.~ie~~.~n individU.. 
ele personen, groepen en lnstelllhgen;~~lmaar 
ook de effecten van conjunct~r. p~litfe!Ctn lffi!~.; 
styles werken door op de ind~fingi~al;'l de. ruil:'!l'-
te. , .• · .. , ·.·•. ···· ·· .......... · 
Vandaar "ok dat stedelijktleid ~t!t op het.~· 
kenbord of op de computer -o~orp~n kan 
worden. De meeste aspectenvan;s1l,edelljkl:leld 
ontstaan en veranderen in de J~p.Yan d•~fî1dr 
zoals activiteiten, functies en gebruiker~. : , 
Stedelijkheid is niet met één l:iegrip tèdefiniê· 
ren. Het heeft met flexibiliteit, tnobftlteit, 
openheid, . fundiemenging en . verantJe~baar-. 
heid evenveel te maken al~ bijvo9.rbeeld mét 
it!entiteit, expressie, diversitèit en ."Compie· 
mentariteit. · ·· · 
Maar bovenal wordt stet!elljkheid doof' c:om
plexiteit gekenmerkt. 

... -111 ... -:.< 
111 ... 
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De complexiteit van een stad is gebaseerd op een hoge 
dichtheid van gebruikers, van vele verschillende indivi
duele activiteiten, op de overlapping van sferen en op 
de veranderbaarheid in de tijd. Complexiteit kun je 
plannen noch ontwerpen, maar je kunt haar wel met de 
juiste principes, regels en strategieën conditioneren. 
In de huidige praktijk van planning en stadsontwikkeling 
in Nederland lijkt er weinig of geen ruimte te zijn voor 
vrijheid of complexiteit. Alles is geregeld. De plannings
machinerie van de ruimtelijke ordening produceert per
fect geordende maar veelal steriele milieus. Alles is op 
een logische en functionele wijze geordend met precies 
omschreven functies en eendimensionale programma's. 
De richting van de ontwikkeling lijkt getraceerd. Met an
dere woorden: er is geen ruimte in de stadsontwikke
ling voor individuele wensen, voor niet geplande activi
teiten of veranderingen. Een balans met een eenzijdige 
nadruk op de ordening, met name op het schaalniveau 
van de dagelijkse woon- en werkomgeving. 

Er zijn twee verschillende soorten complexiteit. De ene ontstaat 
door het verweven van verschillende sferen en schaalniveaus. 
Specifieke vormen van verbindingen en het doordringen en over
lappen van sferen vormen hiervoor een belangrijke basis. Dit 
soort complexiteit van de stadsstructuur is ruimtelijk en functio
neel van aard en laat zich door middel van stedebouwkundige 
plannen en het toepassen van de juiste ruimtelijke principes en 

strategieën conditioneren. 
De andere soort complexiteit is het gevolg van transformatie
processen. Door transformatie van ontworpen vormen ontstaan 
er meer 'natuurlijke' vormen. Vormen die in een beter even
wicht met de mensen en de cultuur van een bepaald gebied 
staan. Met elke verandering (intern of extern) wordt een nieuwe 
laag aan de structuur van de stad toegevoegd. Flexibiliteit is no

dig om dit proces mogelijk te maken. 
Om veranderingen in fysieke zin mogelijk te maken, is er in eer
ste instantie een open patroon van ruimte nodig. Verder is be
langrijk dat de gebouwen zó gemaakt worden dat zij meervoudig 
geïnterpreteerd kunnen worden. Een belangrijke ervaring van 

veranderingsprocessen in steden is dat het juist de combinatie 
van verschillende principes is, die in de loop van de tijd de stad 
steeds complexer heeft gemaakt. Als we dit soort kwaliteit wil
len bereiken, dan moeten we de strategie hierop afstemmen met 

adequate regels en een specifieke regie van het proces. 
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EEI MIEUWE BALAIS TUSSEN 
VRIJHEID Eli SAMEIIHAIIG 

Maar wat is een goede balans voor stedelijkheid? Om die vraag 
te kunnen beantwoorden, moet men zich goed realiseren dat de 
stad op vele schaalniveaus tegelijkertijd functioneert en dat het 
tempo van de veranderingsprocessen op een laag schaalniveau, 
het niveau van de dagelijkse menselijke activiteiten, veel en veel 
hoger is dan op het niveau van de stad en de regio. 
Centrale stelling is dat er, om stedelijkheid te bereiken, een nieu
we balans nodig is tussen vrijheid en samenhang. Een balans 
waarbij op het hoge schaalniveau de nadruk op ruimtelijke raam
werken ligt en op het lage schaalniveau op vrijheid voor de ge
bruiker. 

RUIMTELIJKE RAAMWERKEN 
Op het hoge schaalniveau gaat het op de allereerste plaats om 
een goede conditionering. Niet het beeld of de vorm is daarbij 
bepalend, maar het organiseren van de voorwaarden, zoals een 
kritische massa, een hoge dynamiek en een continuïteit van de 
stadsstructuur. Dit betekent dat een goede bereikbaarheid, com
municatie en een specifieke identiteit geconditioneerd moeten 
worden. Dit zijn opgaven die vragen om krachtige collectieve in
spanningen voor de organisatie en financiering van de infrastruc
tuur, de ruimtelijke hoofdstructuur en de stedelijke functies. 
Ruimtelijke raamwerken zijn voorwaarden voor de realisering 
van infrastructuur. Zij kunnen beschouwd worden als een soort 
'onderlegger' voor wat men verder gaat doen. Er zijn in de loop 
der tijd verschillende soorten concepten voor raamwerken of 
'casco-strategieën' bedacht, zoals bijvoorbeeld grid, strip, com
positie of assenstelseL 
Gemeenschappelijk hebben al deze strategieën dat zij op een 
hoog schaalniveau ruimtelijke 
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raamwerken 
scheppen, waarbinnen 
op een lager schaalni
veau de invulling en 
verandering kan plaats
vinden. 
De raamwerkstrategie van 
bijvoorbeeld het grid-prin
cipe is zo oud als stede
bouw. Met dit principe is 
het mogelijk het land te ver
delen, ook over grote afstanden 
of langere termijn, zonder de pre
cieze invulling op dat moment te ken-
nen. Dit principe biedt de nodige flexibiliteit en kan alle mogelij
ke vormen aannemen. De wijze waarop het raamwerk vorm 
krijgt, dat wil zeggen het patroon ervan, de specifieke maaswijd
te, de elementen zoals de straten en blokken, is afhankelijk van 
de geografie en de cultuur van een plaats. 

",,. 

Een goed voorbeeld is het Plan Cerdà, een plan voor de grote 
uitbreiding van Barcelona. Cerdà's plan voor de uitbreiding van 
Barcelona was gebaseerd op sociale en morfologische gelijkwaar
digheid. Dit plan, in opdracht van de regering in Madrid gemaakt 
en in 1860 goedgekeurd, voorzag in een orthogonaal stelsel van 
straten, evenwijdig en dwars op de kustlijn, ter ontsluiting van de 
bouwblokken. Het bestrijkt een immens gebied van meer dan vijf 
kilometer lengte. In circa twintig jaar was de gehele infrastruc
tuur uitgelegd, inclusief het planten van bomen. Van Cerdà's oor
spronkelijke idealen met betrekking tot de uitgebalanceerde re
gelgeving voor bouwhoogte en bebouwingspercentage is echter 
weinig terechtgekomen: het oorspronkelijke bedoelde bebou
wingspercentage van 36 procent liep in een aantal gevallen op tot 

96 procent. In plaats van de door Cerdà voorgeschreven 
bouwhoogte van vier verdiepingen werden de ge-

- !i,. bouwen gemiddeld zeven verdiepingen hoog, soms 
ook twaalf.Waar het om gaat, is om adequate ruimte

lijke raamwerken voor deze tijd te scheppen. Raamwer
ken die passen bij de veranderde context: een 

nieuwe relatie tussen overheid en burger, mi
lieukundige doelstellingen 

en de nieuwe tech
nologische 



11EER VRIJHEID 
VOOR DE 
GEBRUIKER 

Op het lage schaalniveau, dat van de dagelijkse omgeving, is een 

grotere mate aan vrijheid nodig voor individuele wensen met 

voldoende 'ruimte' voor veranderingen ten gevolge van conjunc

tuur, lifestyle of cultuur. 

Meer vrijheid kan op velerlei wijze geconditioneerd worden, zo

als bijvoorbeeld door het perceel te benadrukken, of gebouwty

pen te maken met universeel te gebruiken ruimtes, zogenaamde 

casco's, of door een krachtig onderscheid in een formele zone 
(straat) en een informele zone met vrijheid in hoogte of diepte 

van het perceel. 

Een stad, die niet door één, maar door velen wordt gemaakt, 

en die tijd nodig heeft om te groeien en te veranderen: 
CompiexcU:y. T 

Ge11 Urhohn is stedebouwkundtge 
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Tachtig procent van alle verveersbewegingen in de 

stad komt voor rekening van mensen die in of aan de 

rand van de stad wonen. Gevolg: de stad raakt 

verstopt, niemand weet eigenlijk nog goed raad met 

het probleem en de onvrede groeit. 'Fantastisch', zegt 

AD DE ROOIJ, 'dan is nu het moment aangebroken om 

de kamer van het verleden te verlaten en de toekomst 

met een open vizier tegemoet te treden.' Een 

interview met een toekomstkijker in ambtelijke dienst. 

jos van der Lans 

'Bestuurders 
dolen rond 
• de kamer van hel~ 

18 

'De file is misschien wel de meest treffen
de metafoor voor de wijze waarop ons be
stuurlijke en beleidsmatige denken vast
loopt. Al dertig jaar laten we daar nu de
zelfde soort oplossingen op los. We pak
ken knelpunten aan door meer infrastruc
tuur, meer asfalt. Die aanpak van "meer, 
meer, meer" heeft een tijd gewerkt, maar 
nu is zijn grens bereikt. Toen er vorig jaar 
november een vrachtwagen omkieperde 
bij Rotterdam stond zo ongeveer de hele 
Randstad in een file. Als we niet op een an
dere manier omgaan met verkeer en ver
voer in dit land, ja dan roepen we dat soort 
problemen dus steeds vaker over ons af.' 
Ad de Rooij spreekt met overtuiging. Dat 
moet ook wel, want hij heeft iets te ver
tellen, waar menig bestuurder of ambte
naar kippevel van krijgt. Zeker als ze we
ten dat de boodschap afkomstig is uit de 
boezem van de rijksdienst die nog niet zo 
lang geleden een boegbeeld was van amb
teliikheid en degelijkheid. De Rooij staat 
namelijk op de loonlijst van Rijkswaters-

taat, één van de grootste overheidsdien
sten die er is en het overheidslichaam dat 
verantwoordelijk is voor nagenoeg alle 
grote infrastructurele projecten.De Rooij 
is hoofd van de afdeling met de modieuze 
naam 'Innovatie en Synthese' en de initia
tor van INFRALAB, een nieuwe methodiek 
om infrastructurele problemen aan te pak
ken, waar Rijkswaterstaat sinds 1993 mee 
aan het experimenteren is. INFRALAB 
is de samenvoeging van INFRAstructuur 
LABoratorium en biedt een methodiek om 
eindgebruikers van infrastructurele voor
zieningen te betrekken in een proces van 
probleemanalyse en probleemoplossing. 

BESTUURLIJKE MYTHEN 
Dat is niet een truc, benadrukt De Rooij bij 

herhaling, maar een wezenlijk andere ma
nier om met problemen om te gaan, zeker 
ook in lokale situaties. 
Waar gaat het om? 'Het is heel eenvoudig', 
zegt De Rooij: 'Wij hebben onszelf opge
sloten in een kamer, waarvan we zelf den-
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ken dat het de kamer van het heden is, 
maar in werkelijkheid is het de kamer van 
het verleden. We dolen rond in een be
stuurlijk, politiek en beleidsmatig bouw
werk dat het in het verleden goed deed, 
maar dat vandaag de dag tekortschiet. 
'De kamer van het verleden heeft een aan
tal kenmerken. Het eerste is de mythe van 
hiërarchie in macht met het daarbij horen
de beslissende centrum- Den Haag, de ge
meenteraad, B&W, de burgemeester, 
noem maar op. Die macht en die hiërar
chische ordening is grotendeels fictief. Dat 
concept is in de praktijk machteloos ge
worden, zeker in combinatie met het 
tweede kenmerk: de fixatie op de totale 
beheersing en de definitieve oplossingen. 
Daarbij is er een heilig vertrouwen- en dat 
is het derde kenmerk van de kamer van het 
verleden - dat we alles wat problematisch 
is wel met technologische middelen zullen 
oplossen. De techniek lost het allemaal wel 
op, terwijl we daar zelf part noch deel aan 
hebben. 



foto: Angelo Goedemondt 

ferleden' 
'Zo opgesomd lijkt het een karikatuur, 
maar je ziet dat ronddolen in de kamer van 
het verleden heel goed tot uiting komen op 
het terrein van verkeer en vervoer, waar 
we steeds dezelfde soort probleemstellin
gen blijven herhalen en dezelfde panklare 
oplossingen tegen elkaar roepen zonder 
dat er ergens de overtuiging leeft dat we 
op de goede weg zijn. Het probleem is dat 
we met een totaal vastlopend verkeerssys
teem zitten en met een openbaar-ver
voersysteem dat weinig klantvriendelijk is. 
Nu roepen we al dertig jaar dat files weg 
moeten door autorijden duurder te maken 
en investeren we tegelijkertijd in meer we
gen, zeg maar meer infrastructuur. Maar 
uiteindelijk levert dat steeds meer files op. 
We moeten af van het idee dat meer van 
hetzelfde oplossingen voortbrengt, dat als 
we ergens de fysieke infrastructuur verbe
teren dat het dan wel zal lukken. 
'Nee, we moeten de files gebruiken om de 
sleutel om te draaien die de deur opent 
naar de kamer van de toekomst. De file als 

hulpmiddel om ons uit de kamer van het 
verleden te tillen. We moeten tegenover 
dit type problemen en tegenover veel 
meer maatschappelijke problemen een an
der concept van plan- en besluitvorming 
ontwikkelen. Waarbij we ons niet verlaten 
op experts, ook geen nieuw technisch con
cept gaan introduceren, maar waarbij we in 
plaats van het aanpassen van de fysieke in
frastructuur, ons gaan richten op onze 
niet-fysieke infrastructuur, op het geheel 
van denk- en wensbeelden die mensen 
over specifieke en levende problemen heb
ben. 
'We roepen nu allemaal om het hardst om 
oplossingen, maar het leidt in het geval van 
de verkeersproblematiek tot niets. Met zo
veel woorden zei het PvdA-kamerlid Van 
Gijzel bij de behandeling van de begroting 
van Verkeer en Waterstaat in de Tweede 
Kamer: "Ik weet het ook niet meer, ik voel 
me machteloos." En dat was een verzuch
ting die kamerbreed gesteund werd. En 
dan zeg ik: fantastisch! Dan hebben we nu 
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een punt bereikt om zaken te doen en de 
eerste daad die aan de orde is, is dat we 
ons richten op de niet-fysieke infrastruc
tuur.' 

EINDGEBRUIKERS 
'Dat is ook precies wat we met INFRALAB 

willen bereiken. We hebben hier geen ba
taljon experts; nee, we maken een aanpak 
mogelijk binnen dat grote apparaat van 
Rijkswaterstaat dat natuurlijk permanent 
in de weer is met problemen en verbete
ringen van de infrastructuur. Die aanpak is 
- heel eenvoudig en even afgezien van al
lerlei methodische franje - terug te bren
gen tot vier elementen. 
'De eerste is: mobiliseer de probleemer
varing van de eindgebruikers. Dat klinkt 
heel normaal, maar het wordt bijna nooit 
gedaan, want de experts definiëren het 
probleem. En dan gaat het om de echte 
eindgebruiker, niet om organisaties die 
zeggen die te vertegenwoordigen, natuur
lijk zijn die van belang maar tegelijkertijd 
zijn het vertegenwoordigers van de kamer 
van het verleden, die al snel grammofoon
platen afdraaien. 
'Het tweede element is dat je met die men
sen een proces ingaat, waarbij je het resul
taat laat afhangen van hun creativiteit. Het 
derde element is dat je in dit soort pro
cessen leert denken over problemen en 
oplossingen door het proces te starten, 
door het te doen. Je moet gewoon begin
nen. Voorwaarde is dan wel, en dat is het 
vierde element, dat het gaat over levende 
problemen, die mensen aan den lijve erva
ren, waar ze mee zitten. 
'Deze andere werkwijze, die gebaseerd is 
op een dialoog met de eindgebruiker, is het 
afgelopen jaar beproefd voor een aantal 
problemen van de rijksweg A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort. Het probleem 
met de A28 was dat er regelmatig files ont
stonden, de boel stond dan goed vast en er 
lag het idee om de weg te verbreden. Zeg 
maar: de oplossing uit de kamer van het 
verleden. De betreffende directeur onder 
wiens verantwoordelijkheid die weg viel, 
was wel geïnteresseerd in een nieuwe be
nadering. Begin vorig jaar werden zeventig 
eindgebruikers van dat deel van de A28 bij 
elkaar gebracht. Mensen die om zakelijke 
redenen regelmatig gebruik maakten van 
de weg, politiemensen, huisvrouwen, 
vrachtwagenchauffeurs, noem maar op, 
maar ook omwonenden. 
'Het heeft geen zin om hier uit te weiden 
over alle finesses van hoe zo'n proces dan 
verloopt, maar in de wijze waarop de men
sen het probleem ervoeren, deden we al 
meteen een enorme ontdekking. De file 
was in hun beleving niet zozeer het pro
bleem, maar de onveiligheid op die mo-
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'Op het terrein van verkeer 

menten dat het heel druk was. Dat is dus 
iets subjectiefs, en dat was in de beheer
sing van dat wegdeel eigenlijk nooit als fac
tor benoemd. Een tweede probleem was 
de onbetrouwbaarheid van het aankomst
tijdstip, men vond het vervelend dat je 
nooit precies kunt zeggen hoe laat je er
gens bent. 
'Als de veiligheid en de betrouwbaarheid 
toenemen, willen de mensen best langza
mer rijden. Ze hoeven niet zo nodig met 
grote snelheid over een bredere weg te rij
den. Je kunt dus bij wijze van spreken be
ter het autoverkeer beheersbaar houden 
door een snelheid van 50 kilometer, met 
een goede afwikkeling van het verkeer dan 
er meer asfalt voor aan te leggen. De slot
som luidt dat deze nieuwe aanpak tot an
dere maatregelen leidde dan die welke 
Rijkswaterstaat in petto had.' 
'De tegenwerping is dan natuurlijk dat het 
maar een stukje snelweg is en dat het maar 
de vraag is of zoiets werkt als het gaat over 
abstractere thema's, meer landelijke afwe
gingen of in lokale kwesties. Dat is de scep
sis waarmee we ons zelf veroordelen tot 
het ronddolen in de kamer van het verle
den, waar het om gaat is dat je ruimte 
creëert voor nieuwe ideeën, voor experi
menten, voor het proces van creativiteit en 
dat je die mogelijkheden niet van te voren 
bélast met allerlei beleidsuitgangspunten, 
of dikke nota's van experts en mensen die 
namens anderen spreken. 
'En de stad is natuurlijk bij uitstek een ter
rein waar mensen de problemen ervaren, 
zien, waar ze engagement mee kunnen ver
tonen. Op heel veel niveaus, omdat stads
bewoners heel veel gebruikersrollen aan
nemen, ze bezoeken het centrum, ze wo
nen ergens, in een portiek en als daar pro
blemen leven dan kun je ze als bestuurder, 
of als ambtenaar met die mensen de dia
loog aan gaan. Maar veel besturen in de ste
den vertoeven dus nog in de kamer van het 

verleden, met de wil om alles te beheer
sen, de baas te spelen en de baas te blijven. 
'Daardoor krijgt het dominante denken 
iets benauwds, daardoor kom je weinig be
stuurlijke fantasie tegen. Als je kijkt naar de 
stedelijke omgeving en het verkeer en ver
voersysteem, dan zie je dat daar nauwelijks 
de openheid is om andere wegen in te 
slaan. In zo'n gebied van twintig bij twintig 
kilometer komt 80 procent van alle ver
plaatsingen voor rekening van de mensen 
die ook in dat gebied wonen. Dat is een 
enorme bulk van reizigers die zich kriskras 
door dat gebied bewegen. De auto is daar
bij absoluut marktleider. Het openbaar 
vervoer zit met een aanbod van hele star
re systemen, zit vast aan rails, routes, tijd
schema's en trekt maar een klein deel van 
de markt naar zich toe. En de burger is in 
hoofdzaak ontevreden. Hij kan zijn auto 
steeds minder kwijt en het openbaar ver
voer is geen alternatief. Dat is de toestand 
waar we al jaren in vertoeven. 
'Tussen de absolute vrijheid van de auto en 
het strak geregelde openbaar vervoersys
teem zit nagenoeg niets. Er wordt in die 
richting nauwelijks iets bedacht. Maar 
waarom eigenlijk niet? Zouden we bij
voorbeeld niet een systeem kunnen be
denken, waarin de gebruiker iets minder 
absolute vrijheid heeft en toch niet com
pleet afhankelijk wordt van een strikte 
dienstregeling. Is er niet een soort taxisys
teem uit te bouwen, waarin met kleine 
busjes meerdere mensen snel, flexibel en 
tegen en redelijke prijs vervoerd kunnen 
worden. De markt is er naar, de behoefte 
is groot.' 

AUTOMATISCHE SNELWEG 
'Het eerste wat de bewoners van de kamer 

van het verleden zeggen als ze dit soort ge
dachten horen, is: dat kan nooit, dat lukt 
niet. De regels maken het onmogelijk, het 
is irreëel et cetera. Daar moet je dus van
af. Mijn stelling is: als bestuurders durf to
nen, als zij de vlag van de kamer van de toe
komst durven te hijsen, dan genereert dat 
vanzelf beweging. Juist in steden. Je moet 
de blik naar de toekomst richten, zonder 
schroom, met ruimte voor de fantasie. 
'Hier op Rijkswaterstaat zijn we momen
teel bezig met een project 'De weg van de 
toekomst'. Het doel is plannen te beden
ken voor een andere vormgeving van we
gen. Bijvoorbeeld de gedachte van auto
matische voertuigbegeleiding, waarbij een 
aantal voertuigen door magneetwerking 
aan elkaar wordt gekoppeld zodat een au
totrein ontstaat die over een eigen weg 
rijdt. Tijdens de reis neemt het automati
sche besturingssysteem, dat dus onderdeel 
is van de automatische snelweg, alle bestu
ringsfuncties over. De chauffeur houdt zijn 
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en vervoer roepen 

we steeds dezelfde 
panklare oplossingen 

tegen elkaar zonder 

dat er ergens de 

overtuiging leeft 
dat we op de 
goede weg zijn' 

privacy, hij wordt medepassagier, zijn reis
tijd wordt vrije tijd, of al werktijd. Bij dit 
soort verhalen roepen mensen meteen: 
luchtfietserij. Maar het komt er echt aan, 
in een aantal landen wordt er al mee geëx
perimenteerd. Hetzelfde geldt voor het 
goederenvervoer, binnen een paar decen
nia komen er automatische containerba
nen. Dat staat vast. 
'Maar de toekomst komt niet vanzelf, het 
is niet louter meer een kwestie van wat 
technisch mogelijk is. Je moet oude con
cepten durven los te laten. Een tijdje gele
den las ik Rousseau 's Le cantrat socia/, een 
verhandeling van twee eeuwen geleden 
over de verhouding burgers-staat en over 
de soevereiniteit van de burger. Rous
seau's gedachtengoed is eigenlijk verras
send actueel. Hij geeft geen panklare re
cepten voor hoe burgers en overheden 
moeten handelen, maar hij probeert heel 
consequent uit te werken dat burgers bij
na permanent in een proces betrokken 
moeten raken. 
'Dat motief zou ook de leidraad moeten 
zijn van besturen, zeker in de stad. Als er 
dan weer eens gemeenteraadsleden een 
wijk intrekken, dan is dat niet om iets uit 
te leggen, of te toetsen, maar omdat ze 
daar daadwerkelijk met problemen aan de 
gang gaan, daar een proces op gang bren
gen en daar een regietaak in vervullen. 
'Bestuurders praten nu vaak over proble
men in de vorm van getallen, van abstrac
ties, zonder dat daar nog leven in aanwe
zig is en juist die levendigheid, die ervaring 
van mensen is essentieel. Vooral ook om
dat blijkt dat daar oplossingen uit voort 
kunnen komen. Maar dat is een heel ander 
concept van besturen. Dat is de kamer van 
de toekomst, die overigens door steeds 
meer mensen wordt betreden.' T 
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• Bruisende economie 
T wtntig Ja at~ geleden leek Amsterdam leeg te 
lopen, en pessimisten voorspelden dat het 
de stad net zo zou vergaan als de Amen
kaanse binnensteden: bedrijven vertrokken 

naar de 1·anden van de stad, nette midden~ 
klasse~gczinnen naar de groene voorsteden. 
De achlet-blijvers waren vooral wetnig koop~ 
krachttgc en sociaal zwakke groepen als be~ 
Jaarden, studenten, alleenstaanden en al
lochtonet1. Tot overmaat van ramp greep de 
verloedctmg door de toename van het 
drugsgcbtltik en de criminaliteit om zich 
heen. Het kon ntet lang duren of ook de be
tere winkels en uitgaansgelegenheden zou
den verdwijnen. 
Maar de btnnenstad ts /evend1ger dan ooit. Er 

ZIJn WIJken die achteruitgegaan ztjn maar veel 
ziJn er get~enoveerd, tn andere heeft zich een 
nieuwe stedelijke elite gevesttgd. Ondanks 
het vertrek van grote kantoren is de stad 
een en al bedrtjvtgheid. Er zijn overal winkel~ 
tjes en boetiekjes, eethuisjes, werkplaatsjes 
en kantoortjes gevestigd. Opvallend veel 
daarvan worden gedreven door tmmigranten 
en vrouwen. 

Toch IS de situatie precair. Het wtnkelaanbod 
tn de voorsteden breidt ztch uit en chique 
wtnkels in het centrum maken plaats voor 
neringen van tWIJfelachtig allooi als seksboe
tteks, coffeeshops, ramsjzaken en geldwtsse
laars. Er loopt heel wat ongeregeld volk op 
straat dat de welgestelde cliëntèle uit het 
Gooi een unhetmisch gevoel geeft. De Bijen
korf heeft de oude plannen weer opgevat 
om vestigingen in de voorsteden te openen, 
dtchterbij de doelgroep. Veel van de uit
heemse eethuiSJes, islamittsche slagenJen en 
andere 'etntsche' bedrijfjes waar soms hele 
famtltes werken, ltjden een kwtjnend bestaan. 
De werkloosheid, vooral onder de etntsche 
mindet~heden die steeds meer het geztcht 

van de stad bepalen, blijft schnkbarend hoog. 

De grote bedriJven tn de agglomeratie bie~ 
den nauweltjks perspectieven aan de door~ 
snee~Jongeren tn de oude WIJken. De 'mts~ 
match' op de arbetdsmarkt -tussen de hoge 

eisen van bednjven en de lage kwaltficaties 
van de lokale bewoners- neemt eerder toe 
dan af. 
Het economtsch draagvlak van de oude stad 
brokkelt nog steeds af. Het feit dat de uitga~ 
ven van de overhetd onder aanhoudende 

druk blijven staan, maakt het probleem zelfs 
nog niJpender. De gt~ootschalige renovatie en 
nteuwbouw die tn het verleden hele wijken 
voor verval hebben behoed, dretgen onbe~ 
taalbaar te worden. Met de voortgaande 
erosie van de soctale zekerheid ts terugkeer 
van massale armoede als in de negenttende 

eeuw niet denkbeeldig. Misschien is het ver
val dat de Amerikaanse steden trof, hier al~ 
leen maar uitgesteld. 
Maar intussen is in Amerika alweer een re

veil van de binnenstad gesignaleerd. In de 
binnensteden, aldus econoom Michael Por
ter, ziJn de lonen en de priJzen van bedrijfs
ruimte gedaald. Kleine bedrijfjes kunnen er 
goedkoper werken dan in de prestigieuze 
zakendistricten, en zijn tn een goede positie 
om in te spelen op de neiging van grote be
drijven om steeds meer acttviteiten utt te 
besteden, van kanttnebeheer en schoon
maak tot informatieverwerking en telefoni~ 
sche klantenservice. Nu veel grote concerns 
afslanken, is zakeltjke dienstverlening de 
snelstgroeiende sector van de economie, 
waar grote kansen ltggen voor nieuwe on
dernemingen. Een b'tjkomend voordeel van 
de binnenstad, zegt Porter, ts dat stadsbewo
ners dooreengenomen over meer praktische 
vaardigheden beschikken dan de verwende 
bewoners van Suburbia- ze ztjn gewoon 
wat gehaaider. Daarbij speelt ook de specia
le gedrevenheid van tmmtgranten, mensen 
die huis en haard hebben achtergelaten om 
elders een beter bestaan op te bouwen. 
De grote bedr'tjvigheid in de periferie heeft 
ook in een ander opzicht de binnenstad no
dig. De kosmopolitische sfeer en het rijke 
aanbod aan exotische restaurantjes en cultu
rele en uitgaansgelegenheden vergroten de 
aantrekkeltjkkeid van de conglomeratie als 
vesttgingsplaats, bijvoorbeeld voor interna
tionaal opererende ondernemingen die hun 
personeel ook tets moeten bieden en bui
tenlandse relattes moeten entertainen. 
Net als dat voor allerlei traditionele vormen 
van bednjvtgheid geldt, heeft de geografische 
concentratie ('clustenng') van verwante acti
viteiten het effect het geheel te versterken: 
mensen en bedrijven kennen elkaar en bou

wen voort op elkaars kennis en ervanng. De 
onderlinge concurrentie dwingt ze steeds 
naar nieuwe oplossingen te zoeken, zich te 
specialiseren en ntche-markten te vinden. 
Het patroon is te herkennen in de auto's 
van Detroit, de chtps van Silicon Valley en de 
confectie van Slotervaart. 
Er is dus hoop voor de oude binnensteden. 
Maar het stedelijk reveil stutt op een aantal 
typisch Nederlandse (en enkele typisch Am
stet-damse) weet-standen. Bij ons is alles keu~ 

ng geregeld. Behalve op Koningtnnedag kan 

niet iedereen zomaar een handeltje begin
nen. Wie een uttkenng heeft. loopt kans die 
meteen kwijt te raken (de Soctale Dienst 
heeft wel een startersregel ing. maar de toe
gangsdrempel is hoog). Voor de meeste be-
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drijven is een ondernemersdiploma vereist, 
wat vooral voor laaggeschoolden een pro~ 
bleem kan zijn. Voor allerlei sectoren zijn 

speetale vergunntngen nodtg en er gelden 
ontelbare voorschriften ten aanzien van hin
der, milieu, gezondheid en veiligheid. Mensen 
in dienst nemen is duur (de loonkosten voor 
een minimumloner ZIJn twee keer zo hoog 
als wat deze zelf in handen krijgt) en riskant 
wte niet bevalt, is moetlijk weer kwijt te ra
ken; de baas draait op voor wte ziek wordt. 
De belastingen en premies zijn niet alleen 
hoog maar voot-al zo ingewikkeld dat Je er 
een deskundtge voor moet inhuren. Ook ziJn 
veel markten 'afgeschermd': voor elke be
dnjfstak is er wel een ondernemersvereni

ging dte nauwlettend toeziet op de eigen be
langen, en soms nieuwkomers weert- zeker 
als die iets goedkoper willen aanbteden. 
De meeste regels zijn er niet voor niets; ze 
zijn het resultaat van bittere strijd om de 
rechten van werknemers, consumenten en 
het publiek in het algemeen. Maar al met al 
is Nederland aardig dichtgetimmerd. Hele 
volkstammen ltjken ertoe veroordeeld met 
een uttkering in hun flat met huursubsidte 
naar quizzen te kijken. Dat is niet natuurlijk, 
en zeker jonge allochtonen koesteren heel 
andere verwachttngen. Wie op de reguliere 
arbetdsmarkt nauwelijks kans maakt en door 

allerlei regelingen wordt belet voor zichzelf 
te beginnen (of binnen de kortste keren 
weer zijn deuren moet sluiten), zal al gauw 
ktezen voor een of andere nering dte eigen
lijk niet door de beugel kan - zwart, of ille
gaal, of ronduit crimineel. 
Geschat wordt dat in Amsterdam zo'n 
I 00.000 mensen 'irregulier' werken ~- meer 
dan alle werklozen en bijstandstrekkers bij 
elkaar. Veel van het grijze en zwarte ctrcuit 
is niets anders dan ondernemerszin die 

door de beperkingen op legale bedrijvig
heid, ondergronds gedreven is. Als de 
drempels een beetje verlaagd zouden wor
den en al die energie zich bovengronds kan 
ontladen, zal de stedelijke economte weer 
een bruisend centrum van innovatte en 
dynamiek worden. T 

Ed Lof 

Ed Lo( 1s econoom en publ1c1st 
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De stad als 
Wat is een stad? Een 

concentratie van mensen, 

gebouwen en verkeer. 

Bovengronds dan, 

• 1nter ace 
ondergronds bevindt zich een onzichtbare maar zeer fundamentele infra

structuur: kabels. Elektriciteitskabels, telefoonkabels, TV-kabels, datakabels 

waarlangs steeds intensiever wordt gecommuniceerd. Wordt het bovengrondse 

stadsleven steeds virtueler? En het ondergrondse steeds werkelijker? 

Marianne van den Boomen 

Mensen & machines. Van oudsher zijn de 
circulerende stadsmachines vooral ver
voermiddelen, maar in het hedendaagse 
straatbeeld duiken steeds vaker walkmans, 
gameboys en mobiele telefoons op. Het zijn 
digitale machines om een eigen ruimte te 
creëren, afgeschermd van het stadsgewoel 
om je heen. Cyborgs in een privacykoepel 
temidden van de circulatie. In feite niet zo 
anders dan benzinemotormachines: ook de 
auto zorgt voor een eigen onafhankelijke 
ruimte op de openbare weg. Met zijn eigen 
paradox: als de concentratie te groot 
wordt, stopt de circulatie. 
De stad is een heikel evenwicht tussen con
centratie en circulatie. 
Stadsmachines circuleren niet alleen als 
vervoermiddelen of privacykoepels maar 
ook als goederen. Machines om de binnen
ruimte comfortabel te maken: wasmachi
nes, koelkasten, magnetrons. Machines om 
uit de binnenruimte te komen: fietsen, au
to's. Machines om de buitenwereld binnen 
te halen: telefoons, TV's, videorecorders, 
computers. Machines, geschakeld in eigen 
netwerken, en steeds meer ook onderling 
geschakeld. 
Te zamen goed voor een ondergronds net
werk dat de wereld op zijn kop zet: de 
grens tussen binnen en buiten vervaagt, en 
zo ook de grens tussen stad en niet-stad. 
De digitale verstedelijking maakt van elk 
dorp een virtuele stad. 
En omdat de beelden en boodschappen van 
buiten worden geïnternaliseerd en gemate
rialiseerd, gaan alle steden op elkaar lijken. 
McDonald's, Visa en Eurocard, dezelfde 

films in de bioscopen, dezelfde T-shirts in 
de rekken, dezelfde Hema's en Blokkers in 
de winkelstraten. 
Boodschappen & beelden. Horen en zien 
vergaat je in de stad, maar het is precies de 
reden waarom mensen naar de stad trek
ken. Een studie aan de universiteit, een 
dienst van een instelling, een theatervoor
stelling, een openbaar debat. Of de gewo
ne stadsdrukte op straat, met al het geta
ter van taal & tekst. Reclame, neon, straat
namen, wegwijzers. Geklets, gegroet, 
kroegpraatjes. 
Wat zoeken mensen in de stad? Consump
tie, cultuur, communicatie. Ontspanning, 
opwinding, ontmoeting. Natuurlijk, het 
gaat ook nog om het klassieke rijtje: huis
vesting, onderwijs, zorg, dienstverlening. 
Werk? Misschien, als je geluk hebt. Als free
lance-journalist of informatiemakelaar, of 
anders in de horeca of de dienstverlening. 
Ambacht en industrie zijn vrijwel verdwe
nen uit de stad; de hedendaagse stad is eer
der een reproduktienetwerk dan een pro
duktiemachine. 
Wie of wat beheert de stad? Stadsbestuur, 
publiek-private instellingen, particulier ini
tiatief, publieke moraal, bureaucratie, so
ciale zelfregulering, economische en tech
nologische wetmatigheden. 

TIJD & RUIMTE 
De stad is een serie opsommingen. Een 

menulijst waaruit telkens een keuze wordt 
gemaakt. Maar niet alle menu-items werken 
even goed - die van de bureaucratie doet 
het vaker dan die van de publieke moraal. 
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Stadsleven beweegt zich langs lijnen van 
tijd. 
Er zijn dagelijkse ritmes van waken en sla
pen, van kantoortijden, winkeltijden en 
spitsuren. Er zijn seizoensritmes die zich 
vasthechten aan hoogtijdagen, schoolva
kanties, zomerfestivals. 
Maar de ritmes worden steeds vloeiender. 
Er zijn zondags- en avondwinkels, en so
wieso flexibele winkeltijden. Er is al een 
'daluren-spits', na negenen. De uitverkoop 
is allang niet meer gebonden aan de nieuwe 
seizoencollectie; de collectie wordt voort
durend vernieuwd, er is altijd wel ergens 
uitverkoop. En altijd wel ergens een festi
val. 
Kalenders, klokken en horloges zijn niet 
meer de interfaces om mens & maatschap
pij op elkaar af te stemmen. Je hebt meer 
aan een persona/ agent, een zoekmachine 
die uit alle mogelijkheden keuzes voor je 
maakt, op grond van je persoonlijke effi
ciëntie, je persoonlijke smaak en interesse, 
je persoonlijke ritme en locatie. (Nee, zul
ke apparaatjes of programma's bestaan nog 
niet. Ze zitten in onze kop. En in de dro
men van cyberfuturologen.) 
Stadsleven beweegt zich langs lijnen van 
plaats. 
Ooit boden de stadsmuren bescherming 
tegen de buitenwereld. De plaats was be
meten op een paarden- en mensenschaal en 
het hart van de stad bestond uit een markt, 
met losjes er omheen winkels, bedrijfjes, 
herbergen, woningen. 
Tegenwoordig is de stad bemeten naar au
toschaal. Ruimtelijke ordening koppelt 
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functie aan locatie. Wijken om te wonen, 
wijken om te werken, centra of straten om 
te winkelen, parken en groen om lucht te 
happen, sporthallen om te bewegen. Elke 
functie een andere ruimte, elke ruimte een 
andere architectuur en inrichting. Privé
ruimtes en openbare ruimtes strikt ge
scheiden. Duidelijk herkenbare gebouwen 
voor publieke instellingen als postkantoor, 
museum, stadhuis of RIAGG. Tussendoor 
grensgebieden en verkeerslijnen: wegen, 
parken, pleinen, niemandsland. Met als eni
ge functie: circulatie. 
Functiespreiding holt de stad uit; hier ver
nietigt de circulatie de pluriforme concen
tratie. De binnenstad wordt van junks, dak
lozen, winkel- en uitgaanspubliek. 
De ruimtelijk-functionele afbakeningen zijn 
echter aan erosie onderhevig. Feministen 
beweren al jaren dat er in huizen en zoge
naamde slaapsteden niet alleen wordt ge
slapen maar ook gewerkt: huishoudelijk 

werk, zorgarbeid. Bovendien is het in de 
hedendaagse stress-maatschappij met te 
veel werk voor een te kleine groep mensen 
niet ongewoon om werk mee naar huis te 
nemen. De huidige produktiemiddelen be
staan immers vooral uit gemakkelijk ver
voerbaar papier. Of nog gewichtlozer: bits. 
Op de computer thuis kan het net zo goed. 
En via een online-verbinding hoef je ook het 
eigen lichaam niet meer te vervoeren naar 
een vaste werkplek buitenshuis. 
Met een notebook plus mobiele telefonie 
ben je zelfs niet meer gebakken aan je ei
gen huis. De nomadische werker haalt niet 
zozeer de buitenwereld binnenshuis, maar 
creëert op elke plek zijn eigen unieke bin
nenstebuitenwereld. In grand cafés, in mo
tels, op parkbankjes. De telemens is over
al thuis. 
ledereen mobiel en online, en we kunnen 
echt wat leuks maken van de wereld. Een 
global village van pluriforme concentratie 
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en circulatie. Bevrijding van de arbeid, be
vrijding van de ruimte, bevrijding van de 
tijd. 

DE TELEMENS 
Het is de hedendaagse cyberfuturisten

droom. Telewerken, telewinkelen, teleban
kieren, teleleren, teledemocratie, telemu
sea. De barrières van tijd en plaats worden 
doorbroken, ja, compleet versplinterd. Bits 
in plaats van atomen, transport van datast
romen in plaats van materie. Weg milieu
probleem, weg verkeersprobleem. Weg 
verstedelijkingsproblemen. Weg scheve ar
beidsverdeling tussen mannen en vrouwen. 
Want als elk stel thuis telewerkt, dan zal de 
man toch vanzelf tussendoor meer snot
neuzen afvegen, tegeltjes soppen en haar
dotjes uit het doucheputje vissen 1 
De verwachtingsvolle trek naar het Net is 
dezelfde als ooit de trek naar de stad. Een 
nieuwe toekomst opbouwen, een verou
derde produktiewijze achterlaten. 
Maar zo gaat dat niet. Produktiewijzen zijn 
altijd samengesteld uit nieuwe elementen 
en vaak eeuwenoude sedimenten uit 'vori
ge' produktiewijzen. De pizza kan je dan 
elektronisch bestellen op het Net, zij zal 
wel ergens gebakken moeten worden. En 
ergens zal het graan geoogst en de sar
dientjes gevangen moeten worden. De di
gitale produktiewijze heeft 'frontoffkes' in 
de dienstverlening, maar ook 'backoffices' 
in de industrie en landbouw, niet zelden in 
de Derde Wereld. 
En dan de interne paradox van die nomadi
sche werker. Ja, deze telemens kan vanuit 
het motel werken. Maar wat moet-ie ei
genlijk in dat motel - dat sediment uit het 
autotijdperk en vervoer van materie? Het 
lichaam hoefde toch nergens meer heen? 
Wie overal online kan werken, communi
ceren en consumeren, hoeft nergens meer 
te zijn. 
Maar waar blfjf je dan1 
Hoe dan ook wordt de stad gedigitaliseerd. 
De netwerktechnologie kruipt in alle kie
ren en gaten. En andersom verstedelijkt de 
digitale wildernis, cyberspace: van een lege 
ruimte naar concentratie en circulatie. 
Over en weer worden metaforen geleend. 
En problemen. Digitale steden kunnen mis
schien iets leren van klassieke steden, en 
andersom. 
De Digitale Stad opende in 1994 haar poor
ten, het begin van de Internet-hype in Ne
derland. 
Waarom eigenlijk via zo'n stadsmetafoor1 
Waarom het Internet niet representeren 
als tuin, clubhuis, theater, kermis, stam
menoorlog, vlooienmarkt, spel, quiz, speel
tuin, onbewoond eiland, jagen en verzame
len in een wildernis. Allemaal hebben ze 
wel iets, al zegt elke metafoor zowel te wei-
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nig als te veel. Elke metafoor vergroot een 
bepaald aspect van het betekende en drukt 
andere weg. 
De stadsmetafoor is verleidelijk omdat ze 
orde èn dynamiek verbeeldt, gelijktijdig en 
gelijkplaatsig. 
Orde, ruimtelijke ordening: de vertaling 
van abstracte Internet-functies - informa
tie, communicatie, interactie- in 'architec
tonische ruimtes'. Het digitale postkan
toor, de kiosk, het openbare forum, het 
stadscafé. Functies gekoppeld aan locaties, 
zoals in de klassieke ruimtelijke ordening
dat kennen de mensen. En zo'n 'ruimte' 
hoeft er helemaal niet uit te zien als een 
echt postkantoor of café: zuivere tekst vol
staat. De eerste versie van de Digitale Stad 
was letterlijk een menulijst. Het ruimtelijke 
stadsbeeld zit in ons hoofd, bij het woord 
'postkantoor' weten wij dat wij daar post 
kunnen verzenden. 
Maar een stad is meer dan een geordende 
serie locaties- ook het dynamische van een 
metropool hoort bij de digitale stadsmetaf
oor. Concentratie, circulatie, ontmoeting, 
cultuur en amusement- dat is waar de stad 
en cyberspace elkaar vinden. En er was de 
hoop op digitale burgerschapsvorming, 
wellicht zelfs een vorm van politieke en so
ciale vernieuwing. 
De stadsmetafoor dus om het Internet te 
ontsluiten. Ruimtelijk, dynamisch, eigen
tijds, ambitieus. Maar elke metafoor creëert 
een surplus aan betekenis, een extra dat 
oorspronkelijk niet aanwezig was in het be
tekende. Een surplus dat een eigen leven 

gaat leiden, en uiteindelijk het oorspronke
lijk betekende verandert. 
De surplusbetekenis van de Digitale Stad zit 
'm in de ruimtelijke concentratie. Een aan 
het Internet wezensvreemd aspect. Cy
berspace is een virtuele dataruimte, niet 
begrensd door dimensies van lengte, hoog
te en breedte. De begrenzingen zitten in 
transmissiecapaciteit ('bandbreedte' heet 
dat wonderlijk genoeg - eigenaardige ge
woonte toch om abstracties te vertalen in 
iets ruimtelijks), in geheugencapaciteit, in 
verbroken verbindingen, maar nooit in de 
euclidische ruimte. Er is nooit letterlijk 
ruimtegebrek in cyberspace, zoals er ruim
tegebrek in een echte stad kan zijn. 

STADSDYNAMIEK 
In de Digitale Stad heerste echter al spoedig 

ruimtegebrek, omdat het functionele over
zicht per se op één beeldscherm moest 
passen. Anders kreeg je immers tweede
rangs (tweedescherms) functies en -infor
matie. Geen suffe buitenwijken, geen uit 
het oog verloren getto's: iedereen heeft 
recht op het dynamische centrum. Con
centratie. 
En omdat er voortdurend nieuwe functies 
en informatieaanbieders bijkwamen, vol
stonden tekstuele menulijstjes niet meer, 
die werden veel te lang. Bovendien was er 
een autonome Internet-ontwikkeling van 
tekst naar multimedia: homepages die ie
dereen zelf kan opmaken en inrichten, met 
tekst, verschillende lettertypes, plaatjes, 
filmpjes en geluid. En met hyperlinks, aan-
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klikpunten die je direct naar een plek elders 
op het net brengen. 
Elders op het Net- wat betekent dat nog? 
Ja, de computer waarop de betreffende bits 
zijn opgeslagen kan zich in China of Ameri
ka bevinden, maar in feite maakt het niet 
uit. Afstanden in tijd en ruimte doen er niet 
meer toe. De kaart is tevens het gebied. 
Goed voor de stadsdynamiek. 
Stadsvernieuwing dus, sanering. Van tekst
menulijstjes naar een visualisatie. De Digi
tale Stad als plattegrond van aan elkaar 
grenzende, thematische pleinen: het Film
plein, het Computerplein, het Overheids
plein, het Jongerenplein, het Cultuurplein, 
het Homoplein et cetera. Een soort inhou
delijke segregatie. Klik op een plein en dat 
vult je hele beeldscherm - vanuit helikop
terperspectief zie je 'gebouwen' van offi
ciële informatieaanbieders en 'huizen' (ho
mepages) van Digitale-Stadsbewoners lig
gen. Elk plein kreeg tevens een paar bijbe· 
horende discussiefora, een kiosk met op 
het thema toegesneden boeken en tijd
schriften en een eigen café. Totale decen· 
tralisatie. 
Maar pleinen zijn een stap terug in de tijd 
en de technologie: een digitale stad op 
paard- en wagenschaaL Je moet eerst de 
ruimtelijke locatie weten om er naar toe te 
kunnen gaan. De ingang via functies - alle 
discussiegroepen even langslopen, kijken 
wat er in het café gebeurt, de kiosk chec· 
ken op nieuwe aanwinsten- was niet meer: 
er was slechts ingang op specifieke inhoud. 
Het leek prompt wel een echte stad: be-



Het Net en de stad hebben 
de harecaisering 

woners wilden inspraak, waren gehecht aan 
hun oude gewoontes en boeltje, het nieu
we bleek te haperen aan alle kanten, wie 
een computer had die alleen maar tekst liet 
zien, raakte geheel gedesoriënteerd. Bur
gerprotest. 
De notoire kroegtijgers wilden hun centra
le stadscafé terug- want met die tientallen 
cafeetjes wist je nooit waar de rest zat en 
kwam je voortdurend in lege cafés. Nee, ze 
hadden geen behoefte aan een filmcafé aan 
het Filmplein of een computercafé aan het 
Computerplein. Ze zochten elkaar, de in
houd bepaalden ze zelf wel. Fixatie 
Terwijl de digitalisering van de echte stad 
functie en inhoud loskoppelt van specifieke 
locaties, neigt de verstedelijking in cyber
space naar het ruimtelijk/inhoudelijk vast
zetten van functies. Het eerste gaat uit van 
illusie van de totale telemens die nooit 
meer anderen hoeft te ontmoeten; het 
tweede gaat uit van de illusie dat commu
nicatie zich thematisch-ruimtelijk laat orde
nen. 
In beide gevallen wordt het stedelijke mis
kend in zijn eigen orde en chaos. Bood
schappen & beelden, maar nooit zonder 
taal & tekst. Reclame, neon, straatnamen, 
maar vooral: wegwijzers. Mensen zoeken in 
steden - echte en digitale - zowel geplan
de als toevallige ontmoetingen. Ze benade
ren soms een stad op grond van functies, 
soms op grond van inhoud, soms zomaar in 
het wilde weg. En ze switchen voortdurend 
tussen die benaderingswijzen. De interface 
- het apparaat of het medium dat fungeert 
als intermediair tussen mens en doel, tus
sen wens en realisatie, dat bepaalt op wel
ke wijze het gezochte toegankelijk wordt 
gemaakt- moet dan ook zo ontworpen zijn 
dat dat switchen mogelijk is. 
Juist de digitalisering maakt het mogelijk om 
al die benaderingswijzen telkens naast el
kaar open te houden. Zowel in de echte als 
in de digitale stad. In een echte stad is het 
best handig als er in elke wijk PIN-automa
ten hangen - maar dat is nog geen reden 
om de lokale postkantoren dan maar te 
sluiten. De interface van een digitale stad 
kan best bestaan uit thematische, ruimtelijk 
geordende pleinen - maar er is geen enke
le reden om het niet tevens naar functie en 
via een alfabetische index te doen. Juist di
gitalisering maakt zo'n gelijktijdigheid en ge
lijkplaatsigheid mogelijk. Parallel, virtueel 
en flexibel in plaats van eendimensionaal 
geordend en gefixeerd. 
De twee soorten steden lijken elk een an
dere kant op te bewegen. De echte stad 
maakt zich los van haar historisch gegroei
de functioneel-ruimtelijke fixatie, maar 
neigt daardoor een gelijkvormig niemands
land te worden, zonder lokale eigenaardig
heden. Op het Internet probeert men daar-

gemeen. Evenals de 

hedendaagse 

binnensteden creëert 
ook het Internet zijn 

eigen terrascultuur 

entegen de chaos van parallelle virtualitei
ten steeds meer thematisch en ruimtelijk te 
ordenen. 
Een databank of een bibliotheek kun je the
matisch indexeren, ja, zelfs het hele Inter
net. Maar daarmee reduceer je het Net wel 
tot een zuiver informatiesysteem, tot een 
gigantische harde schijf. En het Net is niet 
alleen een informatiesysteem; het is vooral 
een communicatiesysteem. Een systeem 
voor ontmoeting, uitwisseling, interactie. 
Wie het Net als stad wil benaderen, als leef
omgeving, als concentratie en circulatie van 
informatie en communicatie, kan noch het 
Net reduceren tot databank, noch de stad 
reduceren tot ruimtelijke ordening. Van 
beide wordt dan de ontmoetingsfunctie 
miskend. 

COLLECTIEF ONTWERPEN 
Kijk naar wat het Net en de stad werkelijk 

gemeen hebben: de horecaïsering. Terwijl de 
hedendaagse binnensteden steeds meer 
het concentratiepunt worden van terras
sen, grand cafés en restaurantjes, creëert 
ook het Internet zijn eigen terrascultuur. 
Geplande en toevallige en de geplande ont
moeting en uitwisseling: via private en 
openbare e-mail, via nieuwsgroepen, via 
IRC-kanalen (Internet Relay Chat; tekstu
ele babbelboxen). Soms hebben deze groe
pen of kanalen een onderwerp - waar net 
zo gemakkelijk van wordt afgeweken -
soms niet. Het zijn virtuele gemeenschap
pen, digitale buurtkroegen. Compleet met 
de bijbehorende ruzies, relletjes en roman
tiek. Maar ook compleet met vormen van 
collectieve creativiteit en organisatie- om
dat het gebaseerd is op zelforganisatie. 
Mensen zoeken veel op het Net en in de 
stad, maar het meeste zoeken ze elkaar. 
Dat het Net niet zozeer functioneert als 
enorme databank die voor het publiek ont
sloten moet worden, blijkt ook uit de open
bare context waarin het gedijt. Er circule
ren vele ideeën over waar publieke termi
nals - openbaar toegankelijke Internet
computers voor mensen die thuis geen PC 
hebben - zouden moeten staan: postkan
toren, bibliotheken, musea, buurthuizen, 
scholen? Al die plekken kunnen, maar er is 
één plaats die in de planvorming over het 
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hoofd is gezien en die 'vanzelf - door de 
onzichtbare hand van de markt - is opge
doken: cafés en coffeeshops. Er komen ook 
in Nederland steeds meer Internet-cafés, 

ontmoetingsplaatsen waar je onder het ge
not van een cappuccino, biertje of zelfs 
joint voor zo'n tientje per uur kunt Inter
netten. 
Andersom kan de echte stad iets leren van 
de Digitale Stad. Laten de bestuurders de 
stad opvatten als interface-ontwerppro
bleem. Daarmee verschijnen de verschil
lende gezichtspunten en belangen, wordt 
duidelijk op welke wijzen mensen de stad 
benaderen. Zo ziet de stad er anders uit 
voor verschillende vervoermiddelen: rol
stoel, fiets of auto - net zoals een digitale 
stad er anders uitziet voor verschillende 
computers: multimedia of alleen tekst. Elk 
interface-ontwerp moet daar rekening mee 
houden. Daarmee verschijnen ook de ver
schillende wensen, en de wijzen waarop die 
gestalte kunnen krijgen: parallel, zonder el
kaar dwars te zitten maar wel met zoveel 
mogelijk dwarsverbindingen. Wonen, wer
ken, winkelen, uitgaan, slapen (ook voor 
daklozen bijvoorbeeld!), keet schoppen. 
Orde en chaos, rust en vertier, private en 
openbare ruimten. 
En zoals het interface-ontwerp van een di
gitale stad niet kan worden overgelaten aan 
een technocratenteam van alleen compu
terprogrammeurs en multimediadesigners, 
zo kan een interface-ontwerp van een ech
te stad niet worden overgelaten aan een 
technocratenteam van bestuurders en 
planners. In beide gevallen is de interactie
ve inbreng van pakweg filosofen, opbouw
werkers, leerkrachten en cultuursociolo
gen onontbeerlijk. En niet te vergeten: die 
van de gebruikers, burgers, gewone men
sen.Want als we niet oppassen, reprodu
ceert de beruchte kloof tussen bestuurders 
en burgers zich in digitale zin doodleuk tus
sen programmeurs en gebruikers. 
Het zou dan ook wel eens heel verfrissend 
kunnen zijn als de stadsplanners en -be
stuurders hun stad zouden opvatten als een 
soort harde schijf, als een enorme chaoti
sche databank van een collectief geheugen. 
Als uitdaging om dat collectieve materiaal 
aan ideeën en wensen, problemen en op
lossingen publiek te ontsluiten. Het teken
tafelbesturen met af en toe een formalis
tisch inspraakavondje verandert dan in cre
atief ideeënbeheer en permanente samen
spraak tussen planners en burgers. Dat kan 
via e-mail en nieuwsgroepen, maar het 
hoeft niet. De digitalisering van de stad 
draait niet om knoppen en apparaten, maar 
om interactieve netwerken, collectief ge
heugenbeheer en interface-politiek. T 
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Geen grotere 

egoïsten dan 

stedelingen. Zij lopen 

met een grote boog 

om elkaar heen. 

Stadsantropoloog 

Thadeus Müller maakt 

een wandeling door 

het centrum van 

Amsterdam en komt 

tot hele andere 

bevindingen. Is de 

stad minder kil en 

anoniem dan wij 

denken? 

Thaddeus Müller 

Ik loop door de hal van het Centraal Sta
tion en mijn oog valt op een vrouw van on
geveer veertig jaar. Zij draagt een rode jurk 
en heeft lang blond haar tot over de schou
der. Ze heeft verdriet, huilt zachtjes, 
schreit. Wat is er met haar aan de hand? 
Heeft ze afscheid genomen van een ge
liefde? Is er iemand niet op komen dagen? 
Ik ben in de war en vraag me af wat ik moet 
doen. Zal ik haar terloops aanspreken met 
een troostend woord? Misschien stelt ze 
dat wel niet op prijs en vindt ze mij op
dringerig. Zonder tot een besluit te ko
men, loop ik door en kom op het stations
plein waar zich een grote cirkel heeft ge
vormd rond een aantal muzikanten. Zij 
spelen een lome blues die past bij het zeld
zaam mooie zomerweer. 
Ik loop door en op de brug naar het Dam
rak zie en hoor ik een modieus geklede 
vrouw een naam roepen. Een man kijkt 
om, zoekt naar de bron van het geluid en 
loopt met een brede glimlach op haar af. 
Ze omhelzen elkaar, kijken elkaar in de 
ogen en zoenen. Ik zie dat diverse mensen 
hun hoofd in de richting van het paar draai
en en deze houding continueren zo lang als 
mogelijk is. Zouden deze mensen, net als 

De warme 
ik, geraakt zijn door deze uiting van passie 
en genegenheid? 
Op het Damrak komt een jongen op me af 
en zegt terloops 'coke, speed, good stuff. Ik 
schud nee en loop door naar de etalage van 
een boekhandel. Naast mij komt een ou
dere vrouw staan en vraagt aan een man of 
hij weet wat een leuk boek voor haar zoon 
zou kunnen zijn. De man noemt een paar 
titels en vertelt in het kort de inhoud van 
één van zijn favoriete boeken. Hij zegt dat 
het een aanrader is. De vrouw lacht hem 
toe en bedankt hem. Zij gaat de boekwin
kel binnen en ik vervolg mijn weg. 

De omgang tussen stedelingen zou volgens 
een gangbaar en steeds terugkerend beeld 
gekenmerkt worden door onverschil
ligheid, oppervlakkigheid en anonimiteit. 
Volgens dit beeld van de 'koude stad' is er 

geen sprake van betrokkenheid, gemeen
schap of solidariteit. Sociologen nuanceren 
deze negatieve voorstelling door te wijzen 
op de individuele vrijheid die de anonimi
teit toestaat. Tevens wordt gewezen op de 
aanwezigheid van netwerken van vrienden 
en familie en buurtgemeenschappen die 
wèl gekenmerkt worden door vertrou
wen, zekerheid en persoonlijke omgang. 
De kilte van de stad heeft dan voornamelijk 
betrekking op de publieke sfeer. In deze 
wereld van vreemden is de omgang 
onverschillig en onpersoonlijk en wordt 
contact vermeden. 
Het beeld van de koude stad klopt niet. 
Stedelingen ontlenen wel degelijk emoties 
aan interacties met onbekenden. Stadsbe
woners zijn geen 'atomistische eenheden' 
maar 'zintuiglijke wezens'. Ze observeren 
de wereld om hen heen, verplaatsen zich 
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stad 
in anderen en delen hen in in verschillende 
categorieën. Ook maken ze zich een 
voorstelling van hen en van de wijze waar
op zij zich tot hen wensen te verhouden. 
Al doende proberen ze greep te krijgen op 
de diffuse gemeenschap van de stad en 
ontlenen ze aan diverse situaties emoties 
als fascinatie, betrokkenheid en erotiek. 
Stedelingen menen dat de kwaliteit van hun 
leven wordt verhoogd door de alledaagse, 
doodgewone dingen die ze meemaken in 
de stad. Zo worden zelfs aan situaties 
waarin geen sprake is van een bewuste 
wisselwerking tussen personen diverse 
gevoelens ontleend: verbazing over de leg
ging die een vrouw met een dikke kont 
draagt, ontroering door een mooie vrouw 
in het geel en verliefdheid voor de vrouw 
of man die naast hen zit in de bus. 
Een man van 28 jaar: "Ik kan me één keer 

goed herinneren. Dat was de mooiste 
vrouw die ik ooit ben tegengekomen. Die 
zat naast me in de bus. Ze was halfbloed, 
heel lang, verschrikkelijk mooi licht krul
lend lang zwart haar, amandelvormige 
ogen, een lichaam, mensenkinderen. Het 
was mooi weer. Ze had een kort rokje aan, 
een strak t-shirtje en een jasje daarover. Je 
kon haar lijf heel goed zien. Ik kon mijn 
ogen er niet vanaf houden, echt. Ik wou dat 
ik bij haar hoorde. Ik zei het niet omdat ze 
zo koel was en onaantastbaar. Ze zat als 
een koningin in de bus." 

Stadsbewoners genieten ook van emoties 
van anderen, zoals van verliefde personen, 
van een vrouw die zingt op haar fiets en bij 
ruzies tussen stellen. Een 26-jarige vrouw: 
"Op straat zie ik graag verliefde mensen, 
mensen die emoties uiten op straat. Vrou-
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wen die zingen op de fiets of mensen die 
boos zijn. Ruzies op straat, dat is natuurlijk 
helemaal het toppunt. Ja, dat is verrukke
lijk." 
Als er sprake is van wisselwerking veran
dert de ervaring van karakter. Gesprekjes 
in de tram en conversaties in cafés worden 
als hartelijk en vriendelijk ervaren. Verge
lijk de ervaring van een 33-jarige vrouw: "Ik 
zat in een café met mijn vriend aan een ta
feltje te eten. We hadden het erover dat 
we naar de film wilden en lieten enkele de 
revue passeren. Toen zaten er twee jon
gens bij ons aan het tafeltje die zich met ons 
gesprek gingen bemoeien, zo van: 'Hebben 
jullie die en die film nog niet gezien? Dan 
moet je daar en daar naartoe!' Uiteindelijk 
zijn we toen helemaal niet naar de film ge
weest. We hebben een hele tijd aan die ta
fel met die jongens zitten praten over films. 
Ik denk wel anderhalf uur of zo. Dat was 
heel erg leuk, vond ik." 

Oppervlakkige en minder oppervlakkige 
lnteracties maken de beleving van de stad 
minder anoniem. Er is tevens een speciale 
categorie stedelingen, 'intieme vreemden', 
met wie informanten erotische ontmoe
tingen hebben en zielsverwantschap erva
ren tijdens oogcontact en openhartige ge
sprekken. Deze intieme vreemden hebben 
het idee dat hun levens belangrijke 
overeenkomsten vertonen en hebben het 
gevoel dat het 'klikt'. De ervaren 'biograf
ische nabijheid' gaat gepaard met een ge
voel van vertrouwen, dat het mogelijk 
maakt om over intieme onderwerpen te 
spreken. Beiden vertrouwen elkaar intie
me zaken toe, voelen zich thuis in elkaars 
gezelschap en zijn betrokken bij het lot van 
de ander. 
In deze contacten spiegelen stedelingen 
zich aan anderen, onderzoeken zij bij wie 
ze wel en bij wie ze niet willen horen en 
vinden zij een bevestiging of ontkenning 
van hun gewenste identiteit. Ook hebben 
zij gewoonweg plezier bij het zintuiglijk 
waarnemen van anderen. Stadsbewoners 
maken door hun gedrag en emoties de stad 
minder anoniem. De slotsom is dan ook 
dat herkenning, sociale verwantschap en 
betrokkenheid niet alleen in het privédo
mein voorkomen, wat vaak wordt gedacht, 
maar juist ook in het publieke domein -
middenin het schijnbaar vluchtige en 
hoogst anonieme stadsgewoel. T 

Thoddeus Müller IS wetenschapf)elijk 

medewerker aan het Socwlogisch lnsUWut van 

de Un1versite1t van Amsterdam. HIJ bere1dt 

momenteel een proe(schn(t voor onder de 

werktitel 'De warme stad'. 
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Ruimte wordt almaar schaarser in Nederland. Er komen meer 

inwoners en de Nederlander wil steeds meer vierkante meters 

voor zichzelf hebben. Ook de mobiliteit blijft in fors tempo 

toenemen. Er zal dus efficiënter met de beschikbare ruimte moeten 

worden omgesprongen. Een tweegesprek tussen oud-Greenlinks 

wethouder JEROEN SARISen landschapsarchitect DIRK SIJMONS 

over wat in het milieujargon 'duurzaam ruimtegebruik' heet. 

~Niet alles wat 
groen • 

IS, is goed'~ 
Christine Reitzema 

Duurzaamheid en ruimtegebruik lijken op 
gespannen voet met elkaar te staan. Oud
wethouder voor Groenlinks in de Am
sterdamse gemeenteraad, Jeroen Saris, 
legt uit wat met duurzaam ruimtegebruik 
bedoeld wordt. 'Onder duurzaamheid 
wordt meestal de stabiliteit van het ecolo
gisch systeem verstaan. De vraag is of 
ruimtegebruik directe invloed heeft op het 
ecologisch systeem en of ruimte, net als 
andere grondstoffen, een eindige voorraad 
is. Ruimte is volgens ons niet op als zij een 
keer gebruikt is, zij is altijd opnieuw te 
gebruiken. Het gebruik van ruimte bete
kent niet alleen het gebruik van grond, 
maar brengt ook gebruik van water en 
energie met zich mee. Onze vraag is of een 
efficiënt gebruik van de ruimte de uitput
ting van grondstoffen en de verstoring van 
het ecologisch evenwicht voorkomt.' 
Sijmons vult aan: 'De ene rangschikking van 
functies is duurzamer dan de andere. Een 
goede ruimtelijke ordening kan bijdragen 
aan een duurzame samenleving. Bij een 
stedelijke omgeving kun je dan denken aan 
de verhouding tussen wonen en werken. 
Kies je voor een ruimtelijke ordening 
waarin werk en wonen gescheiden zijn of 
voor een vorm waarin die twee veel meer 
geïntegreerd zijn?' 
Omdat Dirk Sijmons de reorganisaties bij 
de overheid 'meer dan zat was', richtte hij 

een eigen bureau op. De van oorsprong tot 
architect opgeleide Sijmons begon zijn car
rière bij het vroegere ministerie van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
'Ik zat op de afdeling planologie waar alle 
klussen terechtkwamen die voortvloeiden 
uit de voortdurende bonje tussen natuur
behoud en openluchtrecreatie.' Toen Sij
mons als hoofd van de afdeling strategische 
beleidsontwikkeling tijdens het eerste ka
binet-Lubbers bij het ministerie van Land
bouw terechtkwam, was het met de ont
wikkeling van plannen snel gedaan. 'Alle 
beleidsontwikkeling werd op het niveau 
van de directeuren-generaal gedaan, de 
rest van de medewerkers moest simpel
weg orders uitvoeren. Ik voelde mij daar 
absoluut niet op mijn gemak en ben bij 
Staatsbosbeheer gaan werken. In 1989 
vierde ik mijn tienjarig reorganisatiejubi
leum bij de overheid en dat was het mo
ment dat ik dacht: "Het leven is kort en de 
mars door de instituten duurt lang, ik ga 
voor mijzelf beginnen.' 
Het bureau van Sijmons telt inmiddels vijf
tien medewerkers en rekent onder ande
re zijn oude werkgever, de overheid, tot 
zijn klanten. Onlangs kreeg hij samen met 
Jeroen Saris de opdracht van VROM om 
het duurzaam gebruik van de ruimte te on
derzoeken. Saris is, na twaalf jaren in de 
hoofdstedelijke politiek, ook voor zichzelf 
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begonnen. Hij is werkzaam als adviseur op 
het gebied van stedelijke ontwikkeling. Sa
men met stedebouwkundigen Urhahn, 
Lammers en Engelsman proberen zij 'de 
steen der wijzen op te graven.' 

DRACONISCH 
Uitgangspunt van het onderzoek is dat er de 

komende jaren een miljoen woningen 
moeten verrijzen om aan de steeds stij
gende vraag naar woonruimte te kunnen 
voldoen. Oorzaken van de vraag naar hui
zen zijn de groei van de bevolking en het 
migratieoverschot. De belangrijkste reden 
is echter het toenemende ruimtegebruik 
per persoon. In de dertiger jaren zie je, on
der invloed van de socialistische beweging, 
dat het aantal vierkante meters per per
soon flink toeneemt. Dit kwam door de 
verbetering van de huisvesting van arbei
ders. Tot aan de jaren zestig is het ruimte
gebruik stabiel gebleven. Daarna is door de 
toenemende welvaart en de individualise
ring het ruimtegebruik spectaculair toege
nomen. Het aantal mensen per woning is 
in de loop der jaren van vijf naar twee ge
gaan. 
'Ik kan niet in de sociale toekomst kijken, 
maar ik zie niets dat erop wijst dat deze 
ontwikkeling vanzelf zal stoppen,' zegt Sa
ris. 'Naarmate mensen het beter kunnen 
betalen zullen zij meer ruimte voor zichzelf 



Sijmons: 'Door weemoedig en met 

foto.· Angelo Goedemondt 

opeisen. In de berekeningen voor de wo
ningvoorraad is het dus verstandig om uit 
te gaan van een groeiende behoefte. De 
vraag is: hoe stel je je daarop in?' 

Het steeds grotere ruimtegebruik per per
soon staat haaks op het duurzaam gebrui

ken van de ruimte. Saris: 'Eén van de 
mogelijkheden om het ruimtegebruik te
rug te dringen, is het stimuleren van ande
re woonvormen. Sommige ouderen bij
voorbeeld wonen liever in een woongroep 

dan in hun eentje in een heel groot huis. 
Op dat soort trends kun je inspelen. Ver
der kan de kwaliteit van de bestaande wo
ningvoorraad verbeterd worden.' 
Sijmons vult aan:' Marten Bierman (senator 
voor de Groenen; CR) heeft onderzoek 

gedaan naar mogelijkheden om de huidige 
woningvoorraad anders te verdelen. Hij 
onderzocht of het idee van woningsplitsing 
een haalbare optie was. Uit onderzoek in 
Heemstede, waar veel grote huizen wor-
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heimwee naar het 

cultuurlandschap te kijken, 

verstar je. Het landschap 

waar wij nu met een 

Anton-Pieck-achtige 
tederheid naar kijken, was 
in de zeventiende eeuw 
genadeloos modern, 

den bewoond door relatief weinig mensen, 
bleek dat door woningsplitsing 25 procent 
meer woonruimte zou ontstaan. Hoewel 
ik het niet eens ben met zijn optimistische 

schatting zit er natuurlijk een kern van 
waarheid in.' 'De vraag is welke maatrege
len je moet treffen om de mensen zover te 
krijgen dat zij hun huis delen of verlaten,' 
reageert Saris. 'Die zullen draconisch zijn. 
Inderdaad worden veel grote huizen be
woond door tweeverdieners of alleen
staanden. Maar hoe krijg je die mensen zo
ver dat ze kleiner gaan wonen? Voor ou
deren is dat alleen aantrekkelijk als hun een 

goed alternatief wordt geboden met vol
doende voorzieningen.' 'Het probleem 
met zo'n maatregel is dat die niet op ge
meentelijk niveau kan worden ingesteld,' 
voorziet Sijmons. 'Anders gaan de meest
vermogenden zich buiten het gebied vesti
gen waar de maatregel geldt. Hij zou in één 
klap voor het hele land moeten gelden.' 

MOERASANDIJVIE 
De speurtocht van Saris en Sijmons spitst 

zich toe op de vraag hoe de ruimte zo ef
ficiënt mogelijk kan worden gebruikt. Eén 
van de mogelijkheden, die nu in praktijk 
wordt gebracht, is het bouwen in hoge 
dichtheden: zoveel mogelijk huizen op een 
zo beperkt mogelijke ruimte. 'In de 
binnensteden van Rotterdam en Amster
dam is de bebouwing behoorlijk dicht,' 
licht Saris toe. 'Dat kan omdat voorzienin
gen, zoals winkels en scholen, daar dicht in 
de buurt zijn. Bovendien is het wonen in de 
binnenstad op zich al een kwaliteit. Aan de 
rand van de stad heb je minder voorzie

ningen en zit je ver van het centrum af. Je 
zult daar andere kwaliteiten moet bieden, 

bijvoorbeeld een tuin. Dat kost dan weer 
meer ruimte. Om dat dilemma op te los
sen, kan je bijvoorbeeld de ruimte gebrui
ken die de infrastructuur in een stad in
neemt. De ringweg in Amsterdam neemt 
honderden meters in de breedte in beslag 
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over een lengte van veertig kilometer.' 
'De ringweg is een goed voorbeeld omdat 
die is te vergelijken met de Périphérique in 
Parijs,' valt Sijmons bij. 'Binnen het gebied 
van de Périphérique wonen acht keer zo 
veel mensen als in Amsterdam. Parijs heeft 
van oudsher een veel hogere dichtheid dan 
Amsterdam. Dat wil overigens niet zeggen 
dat ik er onomwonden voor ben om alle 
restruimtes in een stad vol te bouwen. Het 
betekent tevens het einde van kleine be
drijventerreintjes en kleine plukjes groen, 
zoals bijvoorbeeld het weilandje in Sloten.' 
Saris: 'Bouwen in de stad neemt minder 
ruimte in beslag en spaart ruimte daarbui
ten. Zodra woon- of werklocaties verhui
zen naar de rand van de stad nemen ze veel 
meer ruimte in. Je ziet dat elk kantoor dat 
vanuit de binnenstad van Amsterdam naar 
Zuidoost is verhuisd, een gazon om zich 
heen heeft. De verstoring van het ecolo
gische systeem is het sterkst bij stadsuit
breiding. Al was het alleen maar omdat de 
bouwgronden eerst voorzien worden van 
een plak zand waar niets anders wil groei
en dan moerasandijvie.' 'Die staat overi
gens op de rode lijst van bedreigde plan
ten,' lacht Sijmons. 'Zo blijkt bouwen toch 
nog heel natuurvriendelijk te zijn.' 

foto: Angelo Goedemondt 

'Het probleem is dat alle VINEX-locaties 
(gebieden waar volgens de meest recente 
ruimtelijke-ordeningnota gebouwd gaat 
worden; CR) die zich dichtbij de stad be
vinden, haaks op de marktwensen staan,' 
vervolgt Sijmons. 'Projectontwikkelaars 
bouwen het liefst eengezinswoningen met 
een voor- en een achtertuintje en een par
keerplaats voor de deur. IJburg zal onge
veer zestig woningen per hectare bevatten, 
in de Bijlmer is dat zevenenveertig. Als je 
de markt de vrije loop zou laten, zouden 
dat er maar tien tot vijftien zijn."Aan het 
bouwen van dat soort woningen kleeft 
weinig risico,' doceert Saris. 

TREK NAAR BUITEN 
'De grond is goedkoop en ze kunnen die hui

zen altijd kwijt. De overheid zal dus moe
ten sturen om dit verspillende gebruik van 
de ruimte een halt toe te roepen. Vanaf de 
jaren zestig heeft de overheid echter het 
bouwen van eengezinswoningen sterk ge
stimuleerd. Er zijn overloopgemeenten ge
creëerd zonder dat het werk mee verhuis
de. Door het ontbreken van goede open
baar-vervoervoorzieningen was iedereen 
aangewezen op de auto. Het is niet zo een
voudig voor de overheid om deze ontwik-
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keling terug te draaien. Het beleid van de 
compacte stad, dat beoogt om bewoners 
van de stad daar te houden, is een stap in 
de goede richting. Maar het heeft de trek 
naar buiten niet kunnen keren. Over het 
geheel genomen loopt het inwonertal van 
de steden in Nederland nog steeds terug. 
De overheid heeft drie opties. De eerste is 
alles aan de markt overlaten. De Randstad 
zal dan waarschijnlijk helemaal vol komen 
te staan met huizen. Een tweede optie is 
om de woningbouw in de stedenring rond
om de Randstad te concentreren en een 
derde mogelijkheid is om te concentreren 
in de Randstad, binnen de bestaande -
reeds bebouwde - omgeving.' 
Sijmons heeft zo zijn twijfels bij deze laat
ste optie. 'Het heersende concept van de 
compacte stad gaat voorbij aan de wensen 
van kapitaalkrachtigen. Mensen met veel 
geld verlaten bij bosjes de Randstad. Ze 
trekken naar de Gelderse Vallei of de Ve
luwe omdat er geen dure woningen voor 
hen zijn. Zo blijven in het Westen mensen 
met weinig geld achter. Dat is niet goed 
voor een stad. Het aanleggen van goede 
woningen op een mooie locatie houdt die 
mensen in de Randstad. Je zou bijvoor
beeld een Sun-belt kunnen aanleggen: 



Saris: 'De HSL moet worden 

mooie, dure huizen in de duinen.' 
Hoewel overheidssturing in het bouwpro
ces noodzakelijk lijkt, wordt steeds meer 
overgelaten aan de markt. Die neemt maar 
liefst zeventig procent van de bouw van de 
VINEX-locaties voor haar rekening. 'De 
overheid zou door middel van subsidies 
duurzaam bouwen kunnen bevorderen,' 
zegt Sijmons. 'Je kunt ook denken aan het 
belasten van het ruimtegebruik. De op
brengst daarvan kun je dan inzetten voor 
natuurontwikkeling en recreatiegebieden. 
Zo voelt de bewoner de gevolgen van zijn 
woongedrag in zijn portemonnee. Als je fo
renst, moet je flink betalen voor je benzi
ne. Verstook je veel gas, dan merk je dat 
op je gasrekening.' 
Het Groene Hart bestaat voor tachtig pro
cent uit landbouwgrond. Een deel van die 
grond mag van Sijmons opgeofferd worden 
aan woningbouw. 'In de landbouw is veel 
veranderd. Dertig jaar geleden was het 
boerenland met zijn slootjes, knotwilgen 
en weidevogels het recreatiegebied voor 
de stedeling. Door de schaalvergroting en 
intensivering van de landbouw is daarvan 
niet veel meer over. Boerderijen moeten 
daarom niet langer als decor voor de re
creërende stedeling worden beschouwd 
maar, net als andere ondernemingen, als 
een bedrijf. Biedt hun daarvoor passende 
ruimte, bijvoorbeeld in de polder. Het vrij
gekomen gebied in het Groene Hart kun je 
dan gebruiken om natuurgebieden te ont
wikkelen. Te denken valt aan de aanleg van 
loofbossen of moerasgebieden. Het gaat 
dan niet zozeer om de natuurwaarde maar 
vooral om de recreatieve waarde voor de 
stedeling. Mensen willen naar buiten kun
nen gaan zonder dat een beheerder ze in 
hun nek hijgt."Maar,' werpt Saris tegen, 'is 
het wel de juiste weg om landbouwgebied 
om te vormen tot natuurlandschap? Moe
ten we niet juist ons open cultuur
landschap bewaren?' Sijmons reageert als 
door een wesp gestoken. 'Die tegenstelling 
is absoluut niet reëel. De opgave die we in 
Nederland hebben, is om een levend cul
tuurlandschap te maken. Het is dus niet de 
vraag of we natuur ontwikkelen of het be
staande cultuurlandschap handhaven, de 
vraag is hoe we op een goede manier de 
natuurontwikkeling verbinden met het be
staande cultuurlandschap. 
'Door weemoedig en met heimwee naar 
het cultuurlandschap te kijken, verstar je. 
Het landschap waar wij nu met een Anton
Pieck-achtige tederheid naar kijken, was in 
de zeventiende eeuw genadeloos modern. 
We moeten het als een uitdaging beschou
wen om van de veranderingen in het cul
tuurlandschap die nu op stapel staan iets 
moois te maken. Ik beweer overigens he
lemaal niet dat al het oude cultuurland-

schap op de schop moet. Mooie cultuur
landschappen moeten we, net als mooie 
gebouwen, behandelen als monumenten. 
Een gebied als het Waterland boven Am
sterdam is van een verpletterende schoon
heid, maar daar komt haast geen boer 
meer aan te pas. Dat gebied wordt nu al 
voor tachtig procent door natuurbeheer
ders in stand gehouden.' 
Saris: 'Ik ben het helemaal met je eens. 
Maar laten we dit principe nu eens toepas
sen op de aanleg van de hogesnelheidslijn. 
Die trein moet een vervanging zijn voor 
het vliegverkeer, dus moet hij snel gaan. De 
HSL moet worden aangelegd als symbool 
van de toekomst. Als je echt voor zo'n 
hogesnelheidslijn kiest, is de vraag of die 
tien meter naar links of tien meter naar 
rechts wordt aangelegd niet relevant. De 
rechte lijn is het beste want het snelste. 
Dan pas kun je concurreren met het 
vliegverkeer.' 
Sijmons enthousiast: 'Precies. In Neder
land worden dit soort beslissingen altijd 
een aaneenschakeling van net haalbare 
compromissen. We willen wel een hoge
snelheidslijn maar die willen we niet zien. 
De trein moet overal overheen en onder
door en de passagier ziet niets door alle 
geluidsschermen. Op deze manier hoeft de 
toerist niet meer naar de Efteling. We 
schamen ons voor wat we doen in Neder
land. Van mij mag je zien dat de HSL een 
onderdeel is van een internationaal net
werk. Als we het op de Franse manier had
den aangepakt, zouden we zo'n lijn over de 
Oostersehelde en het Haringvliet aan
leggen, de HSL als visitekaartje. Ons cultu
reel zelfbewustzijn, onze trots is ver weg
gezakt.' 

GROENE METROPOOL 
Een ander voorbeeld van hetzelfde euvel 
vindt Sijmons het halfbakken beleid met 
betrekking tot windmolens. 'Als we echt 
voor windenergie kiezen, dan moeten we 
daar ook iets moois van maken. Nu wor
den die molens, omdat ze horizonvervui
lend of lawaaierig zijn, op een plek neerge
zet waar een blind paard geen schade kan 
aanrichten. Door het not-in-my-backyard
effect komen de molens terecht op de rot
ste plekken waardoor die nog rotter wor
den.' Saris valt bij: 'De eerste vraag die we 
moeten beantwoorden, is of we een hoge
snelheidslijn of een windmolenpark willen 
en niet hoe. We beginnen nu te vaak van
uit schuldgevoel over ons zondige gedrag 
met een aarzelend compromis en we ein
digen met iets dat niemand gewild heeft.' 
Ook de discussie over de inrichting van het 
Groene Hart willen Saris en Sijmons niet 
te krampachtig voeren. Uitgangspunt van 
het gedachtenexperiment over het Groe-
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ne Hart is dat de verstedelijking van het ge
bied niet ophoudt. 'Als je ervan uitgaat dat 
het gebied over enkele decennia er net zo 
uitziet als New York of Djakarta, moet je 
nu al bedenken welke elementen je in het 
stadslandschap absoluut wil bewaren,' ver
duidelijkt Sijmons. 'We moeten heel zuinig 
omspringen met de grote aaneengesloten 
landschapsgebieden als de Ronde Venen, 
het Vechtplassengebied, de duinen en de 
Biesbosch. Deze gebieden moeten vanaf 
vandaag heilig worden verklaard zodat er 
geen snipper meer vanaf gaat. Het moet 
heel duidelijk zijn waar wel en waar niet ge
bouwd mag worden.' 
Saris en Sijmons vinden de tactiek van mi
nister De Boer dan ook niet slim. Saris: 'Zij 
heeft de discussie over het Groene Hart 
geopend door haar gesloten te verklaren. 
Dat is buitengewoon gevaarlijk omdat ze 
toch compromissen zal moeten sluiten. En 
bij elke concessie die je doet, is het niet 
meer te verantwoorden waarom de vol
gende niet geoorloofd is. Dat is een ne
derlagenstrategie. De komende jaren moet 
het ministerie gebruiken om een visie op 
het Groene Hart te ontwikkelen waarin 
duidelijk vaststaat in welke gebieden ge
bouwd mag worden en in welke niet. We 
moeten, ook als Groenlinks, uit de welles
nietes-discussie zien te komen. Er moet 
meer spanning in onze standpuntbepaling 
komen. Niet alles wat groen is, is goed. 
Groene behoudzucht levert een hartver
scheurende spanning op met het oplossen 
van de woningnood, waar Groenlinks ook 
voor is. Je kunt niet voor meer woning
bouw zijn zonder te zeggen waar die hui
zen dan moeten komen. Je moet als partij 
kunnen aangeven wat mag veranderen en 
wat zo moet blijven.' T 
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Onlangs publiceerde Panorama een over
zicht van 'alle' moorden en doodslagen in 
1995 in Nederland. Het blad kwam tot 218 
zaken met in totaal 228 doden. Eén van de 
conclusies was dat het regiokorps Amster
dam-Amstelland slechts 46 procent van de 
zaken wist op te lossen, achttien van de ne
genendertig gevallen. Maar wat zeggen de
ze cijfers als de samensteller van het over
zicht alleen al wat Amsterdam betreft elf 
moorden en doodslagen mist? 
Maar niet alleen journalisten komen met 
betwistbare cijfers. In bijlage XI van het 
verslag van de commissie-Van Traa komen 
de wetenschappers Cyrille Fijnaut en Frank 
Bovenkerk tot negen 'moorden en dood
slagen' in 1979 in Amsterdam (pagina 22). 
Waarschijnlijk hebben ze zich gebaseerd 
op onvolledige gegevens van de groep Ern
stige Delicten (ED) van de Amsterdamse 
politie, de Moordbrigade. Maar die hield 

toen alleen maar EO-zaken bij en nog niet 
de zogenaamde districtsmoorden: moor
den waarvan de recherche vrij snel weet 
wie ze gepleegd hebben en die door de dis
trictsbureaus worden behandeld. Pas van
af 1989 zijn de EO-cijfers betrouwbaar. 
Het aantal dodelijke slachtoffers van 'ge
weld van buitenaf in 1979 is in werkelijk
heid ongeveer het dubbele. Ongeveer, om
dat moordenaars er doorgaans geen be
lang bij hebben gepakt te worden en dus 
zullen proberen het lijk definitief te laten 
verdwijnen. Bovendien kan niet in alle ge
vallen de doodsoorzaak worden vastge
steld. Lang heeft ED geworsteld met een 
zaak waarin het hoofd van een man met ge
weld tegen de muur leek te zijn geslagen. 
Totdat bleek dat hij migraine had en de ge
woonte bij hoofdpijn zijn hoofd tegen de 
muur te slaan. 
En het Centraal Bureau voor de Statistiek 
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tenslotte, heeft de merkwaardige gewoon
te alleen ingezetenen in zijn statistieken op 
te nemen. Illegalen en toeristen die in Ne
derland vermoord worden, verdwijnen in 
het niets. In 1995 publiceerde het CBS een 
studie naar moord en doodslag in Neder
land. Volgens dat onderzoek zouden in de 
periode 1990 tot en met 1993 in Amster
dam I 02 dodelijke slachtoffers zijn geval
len. Zelfs als de cijfers in omgekeerde volg
orde worden geplaatst, is het getal niet 
toereikend: in werkelijkheid waren er on
geveer 220 slachtoffers. Klopt het cijfer 
I 02, dan moeten er in vier jaar I 18 illega
len en toeristen zijn vermoord. Maar dit is 
voor Amsterdammers die in het bevol
kingsregister staan ingeschreven een wei
nig realistische geruststelling. Natuurlijk 
worden er illegalen vermoord (nauwelijks 
toeristen), naar verhouding zelfs erg veel
maar niet zóveel. 
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In de afgelopen twintig jaar is het aantal 
moorden in Amsterdam gestegen van ge
middeld twintig naar zo'n vijftig, vijfenvijf
tig. En rond dat laatste aantal schommelt 
het nu zo'n vijf, zes jaar. Het jaar 1992 was 
een uitzondering met zesenzestig moor
den, waaronder één dubbele en één drie
dubbele moord. Eén moord per week 
klinkt hoog. En is hoog, als je bedenkt dat 
in de jaren vijftig en zestig in Amsterdam 
één tot drie moorden per jaar werden ge
pleegd. Als we uitgaan van zestig moorden 
per jaar, dan is bij 700.000 inwoners de sta
tistische kans vermoord te worden één op 
de bijna 12.000. Tenminste als je ervan uit
gaat dat er alleen Amsterdamse burgers of 
Amsterdamse ingezetenen worden ver
moord, en geen illegalen, toeristen of 'za
kenlieden' uit Kudelstaart. 
Maar wat zeggen cijfers, zelfs als ze correct 
zijn? Betekent deze sterke stijging van het 
aantal moorden dat alle Amsterdammers 
zich plotseling ernstig zorgen moeten gaan 
maken? Of moet de éne zich aanmerkelijk 
meer zorgen maken dan de ándere? Veel 
interessanter dan het vaststellen van de 
statistische kans vermoord te worden, is 
het antwoord op de vraag: hoe groot is de 
kans dat een eerzaam burger wordt ver
moord die zich verre van criminelen en 
criminaliteit houdt? 

DRUGS 
De schok was groot toen de Amsterdamse 

rechercheur Willy J. in 1980 na een ver
keersongeluk werd doodgeschoten. Maar 
de schok werd pas echt groot toen bleek 
dat van een verkeersongeluk geen sprake 
was en de rechercheur was klemgereden 
en met negen kogels geliquideerd na een 
ripdeal op Turkse criminelen. Dat is een 
eerste reden waarom niet alle Amster
dammers zich evenveel zorgen hoeven te 
maken: ongeveer de helft van de moorde
naars èn hun slachtoffers, heeft een crimi
nele achtergrond. Rechercheur J. bepaalde 
in hoge mate zelf dat een pistool op hem 
werd leeggeschoten. 
De toename in de afgelopen twee decen
nia heeft (in ieder geval) drie achtergron
den: de handel in drugs, de toestroom van 
allochtonen en buitenlanders en het feit 
dat (hand)vuurwapens makkelijk te verkrij
gen zijn. Ongeveer eenderde van de moor
den wordt gepleegd met een vuurwapen. 
Wie zo'n ding heeft, gebruikt 't ook. 

5 
Moorden die met drugs te maken hebben, 
zijn in drie categorieën te verdelen: drugs
ruzies en ripdeals enerzijds en liquidaties 
anderzijds. Drugsruzies met dodelijke af
loop zijn min of meer spontaan en vinden 
veelal plaats tussen junks en (kleine) 
dealers van alle nationaliteiten; op straat of 
in een drugspand. Bij ripdeals gaat het om 
grotere partijen drugs, maar voor zowel 
drugsruzies en ripdeals geldt dat de daders 
èn de slachtoffers veelal een crimineel ver
leden hebben. De dealer S. werd in 1994 
door zijn collega-dealer L. doodgeschoten 
toen hij probeerde er zonder te betalen 
met de drugs vandoor te gaan. In dit geval 
was de dader al eens veroordeeld wegens 
diefstal en illegaal wapenbezit. Ook S. had 
een strafblad, evenals de mede-ripper van 
S., die nooit gevonden is. 
Drugsruzies worden al uitgevochten zo
lang er drugsgebruikers zijn. Ripdeals zijn 
een relatief nieuw fenomeen, net zoals li
quidaties. In 1980 dreef een heipaal in Bul
lewijk het slachtoffer van een ripdeal naar 
boven; zijn zaak wordt als één van de eer
ste ripdeals gezien. In 1980 werd er in Am
sterdam niemand geliquideerd. In de loop 
van de jaren tachtig steeg dit aantal gelei
delijk, tot vijftien in 1991 en veertien in het 
jaar daarop. Vergeleken met andere moor
den is het oplossingspercentage van liqui
daties vrij laag. Van de negen in 1989 werd 
er precies één opgelost, van de zes in 1990 
zelfs niet één. (Cijfers ED.) Daar staat te
genover dat van het aantal liquidaties in 
1993 en 1994 ongeveer de helft wel werd 
opgelost, mogelijk door een beter zicht op 
criminele organisaties. 
Hoewel het grootste aantal liquidaties op 
naam van één autochtone criminele organi
satie staat (tien tot veertien), worden li
quidaties voor het merendeel door al
lochtonen of buitenlanders gepleegd. Fij
naut en Bovenkerk komen tot drieëntwin
tig liquidaties in de periode 1989 tot 1995 
(het verschil met bovenstaande EO-cijfers 
kan zijn ontstaan doordat Fijnaut en Bo
venkerk zich beperken tot liquidaties die 
met georganiseerde criminaliteit te maken 
hebben). Van de drieëntwintig slachtoffers 
waren er zeventien van allochtone of bui
tenlandse afkomst. Verreweg de meeste li
quidaties vonden in het Turkse milieu 
plaats (8). Daarna volgen (ex-)Joegoslaven 
(5) en Colombianen (2). Dat laatste is ze
ker een hoog aantal, gezien het feit dat er 
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zich maar 763 Colombianen legaal in 
Nederlands bevinden. De getallen kunnen 
bij elke nationaliteit hoger zijn, omdat niet 
altijd is vast te stellen of er sprake is van 
een liquidatie. In de periode 1989-1995 
werd één Marokkaan geliquideerd, maar 
Fijnaut en Bovenkerk maken melding van 
acht gevallen waarin er sprake van liquida
tie zou kunnen zijn. En in het Turkse milieu 
zien zij nog achttien schiet- en steekpar
tijen die mogelijk liquidaties zijn. 
Liquidaties dienen als afstraffing en waar
schuwing tegelijk, daarin verschillen ze ook 
van drugsruzies en ripdeals. Fijnaut en 
Bovenkerk memoreren de liquidatie van 
twee Italiaanse drugsgebruikers, P. (23) en 
R. (38), die- om in hun verslaving te voor
zien - ook dealden. Ze hadden een partij 
drugs niet betaald. Op de Herengracht 
werden ze in 1990 gedwongen te knielen, 
waarop ze een nekschot kregen. Dat de 
schutters de politie niet vrezen, blijkt uit 
het feit dat de dubbele moord plaatsvond 
onder de ogen van de politieman die het 
Spaanse consulaat bewaakte. 
Een liquidatie wordt doorgaans gewroken. 
In een Turks gokhuis in de Binnen Ban
tammerstraat-gemeten naar z'n lengte de 
gevaarlijkste straat van Amsterdam- wer
den in 1987 twee mannen geliquideerd. 
Eén van de mannen was een gevreesde 
huurmoordenaar, die zich in 1978 voor de 
rechter moest verantwoorden voor de 
moord op een landgenoot die op zijn beurt 
twee jaar eerder ook al iemand had ver
moord. De liquidaties hebben uiteraard 
niet alleen met drugs te maken - al is dat 
wel één van de belangrijkste redenen. 

GEOGRAFISCHE VERDELING 
Aan drugs gerelateerde moorden vinden 

vooral plaats in Zuidoost en in de oude wij
ken in Oost en West. Hoe zijn de moor
den van de laatste twee jaar verdeeld over 
Amsterdam? 
In 1994 en 1995 werden zo'n honderd 
moorden gepleegd. Veruit de meeste daar
van vonden plaats in Amsterdam-Zuid
oost: achttien. Nu is Zuidoost met 90.000 
inwoners ook meteen het grootste stads
deel. Aan de andere kant, de stadsdelen 
Zuid en Rivierenbuurt, waar relatief veel 
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Gemeten naar hun 

hoogopgeleide en beter verdienende Am
sterdammers wonen, hebben bij elkaar ge-
nomen bijna net zoveel inwoners, en daar 
is het aantal moorden in twee jaar precies 
drie. 'Probleemwijk' Zuidoost 'scoort' on
geveer één op de 5000; Zuid en Rivieren
buurt gezamenlijk één op de 26 à 27.000. 
De indeling in stadsdelen kan overigens 
een scheef beeld geven. In stadsdeel Zee
burg vielen in de laatste twee jaar negen 
doden, waarvan één in de nieuwe en dure 
huur- en koopwoningen op het KNSM-ei
land, en de overige zeven in de Indische 
buurt, een wijk uit de jaren twintig met veel 
sloop en renovatie. Oude volksbuurten la
ten hogere getallen zien dan andere buur
ten. In Oud-West, een stadsdeel met bijna 
35.000 inwoners met als middelpunt het 
beruchte Mercatorplein, vielen zes 
slachtoffers, en in De Pijp - met een 
vergelijkbaar inwonertal - zeven. In Oost 
(Oosterpark- en Transvaalbuurt, eveneens 
35.000 inwoners) vielen zelfs negen doden. 
Dat maakt Oost vergelijkbaar met Zuid
oost. In Nieuw-West (90.000 inwoners) 
vielen minder slachtoffers: zeven. Bos en 
Lommer is met dertigduizend inwoners en 
één slachtoffer de laatste twee jaar relatief 
veilig gebleken. 
De toename van de moorden in de afgelo
pen jaren in de oude wijken in oost en west 
heeft ongetwijfeld te maken met de sane
ring van deze wijken. Veel van de moorden 
vonden/vinden plaats op straat en in de 
drugspanden, koffiehuizen en coffeeshops 
die er werden gevestigd nadat de oor
spronkelijke winkels waren verdwenen. 
Vanaf 1979 tot 1988 bleef de Hudsonstraat 
in De Baarsjes vrij van moord. Van 1988 tot 
en met 1991 vinden er twee moorden 
plaats, maar in 1992 alléén al vier, waarvan 
één driedubbele moord. In Oost is er de 
Wijttenbachstraat. 

EREZAKEN 
In februari 1980 stak een Turk een landge

noot neer. Het slachtoffer had de dader 
zwaar beledigd door te roepen dat alle 
moeders en dochters uit zijn geboortes
treek verkracht moesten worden. De da
der meldde zich vrijwillig bij bureau War
moesstraat. In november 1981 wurgde een 
jonge Pakistaan zijn vrouw en stak haar 
vervolgens in brand omdat ze een verhou
ding zou hebben met een andere man. De 
dader kreeg de actieve hulp van zijn oom 
en neef en een oom van het slachtoffer. In 
1993 schiet een jonge Algerijn een landge
noot neer omdat de laatste hem ooit had 
geslagen in bijzijn van een vrouw. De trots 
van de man was gekrenkt. Soms wordt een 
echtgenote vermoord omdat ze zich 'te 
westers' kleedt; in een ander geval schoot 
een man zijn zoon dood, nadat de laatste 

bevolkingsaandeel 

vallen de meeste 

slachtoffers onder 

allochtonen en 

buitenlanders 

had geweigerd de familie te onderhouden 
als zijn vader in de gevangenis zat. Dàt die 
in de gevangenis terecht zou komen, was 
duidelijk. Hij wilde de man doodschieten 
die zijn echtgenote had beledigd. 
Ondanks de grote invloed van drugs gaat 
het bij een groot deel van moord en dood
slag om ruzies tussen bekenden of om uit 
de hand gelopen huiselijke twisten. De da
ders zijn over het algemeen echtgenoten, 
(ex)-geliefden, vrienden, buren en familie
leden. Hoewel een belangrijk deel van de 
moordenaars en hun slachtoffers in deze 
categorie Nederlanders zijn, is een ver
houdingsgewijs groot deel van hen buiten
lander of allochtoon. Een van de oorzaken 
daarvan is dat het vaak om erezaken gaat, 
om 'overtredingen' waarop slechts één 
straf staat: de dood. Een fors deel van de 
stijging in 'familie- en bekendenzaken' is te
rug te voeren op de culturele achtergron
den van sommige etnische minderheden. 
Uit een dissertatie van de criminoloog Yü
cel Yesilgöz bleek dat Turkse mannen ge
welddadiger zijn dan mannen uit andere et
nische minderheden, dat ze (de bereidheid 
tot) geweld als 'wenselijk mannelijk gedrag' 
zien, of als noodzakelijk bij de verdediging 
van de eer van de familie. Van rechters, ook 
Nederlandse, verwachten ze dan ook cle
mentie. 
In veel van de bovenvermelde gevallen 
geldt dat het slachtoffer zich in een positie 
heeft gemanoeuvreerd waarin de kans te 
worden vermoord, aanmerkelijk is toege
nomen. Dat gold ook voor de Duitse man 
die in februari 1995 de dood vond in een 
hotel aan de Haarlemmerdijk. Hij was in 
Amsterdam om verdovende middelen te 
kopen en had een (verslaafde) prostituée 
mee naar zijn kamer genomen. De man 
werd op zijn bed door de binnengeslopen 
vriend van de prostituée verstikt. 
Ook mannen die schandknapen mee naar 
huis nemen, lopen een onevenredig groot 
risico. In 1979 vonden twee schandkna
penmoorden plaats. Een 49-jarige man pik
te op het Centraal Station een Duitse 
zwerver (36) op, wat hij met de dood 
moest bekopen. Een bekende hoeden
ontwerper werd gedood door twee Tune
sische jongeren die bij de man wilden in
breken. Ze wisten wat er te halen viel, 
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want ze waren eerder al door het slachtof
fer van het Leidseplein opgepikt. 
Het aantal schandknapenmoorden steeg in 
de loop van de jaren tachtig sterk, maar is 
de laatste jaren weer afgenomen. Een club 
is veiliger, en het oplossingspercentage vrij 
hoog. Twee Luxemburgse jongens ver
klaarden na een moord dat ze naar Am
sterdam waren gekomen omdat het bero
ven van homofielen er zo makkelijk was. 
Een straatroof met dodelijke afloop waar
bij het slachtoffer geen drugsgebruiker is 
(hooguit is de dader gebruiker), komt 
verhoudingsgewijs weinig voor. De daders 
zijn altijd mannen, evenals - opvallend ge
noeg - het merendeel van de slachtoffers. 
Het zijn veelal toeristen: Zwitsers, leren, 
Belgen, Duitsers, Fransen. Zij 'liepen' hun 
risico vrijwel allemaal in de oude binnen
stad: Oudezijds Voor- en AchterburgwaL 
Zeedijk, Oude Hoogstraat, Oude Brug
steeg en achter het Centraal Station. De 
enkele - steevast oudere - vrouwelijke 
slachtoffers liepen in 'veilige straten' als de 
Banstraat en Staalmeesterslaan. 

VROUWEN 
Ouderen vormen relatief (ten opzichte van 

de 40-tot 60-jarigen) een kwetsbare groep, 
vooral de vrouwen onder hen. In 1979 
werden zes vrouwen vermoord, éénderde 
van het totale aantal slachtoffers. Zo hoog 
ligt het percentage over zeventien jaar 
gerekend niet, maar wel is het zo dat er 
meer oudere vrouwen worden vermoord 
dan oudere mannen. 
Eén vrouw werd vermoord door haar 
zwaar psychotische buurman; twee wer· 
den slachtoffer van hun echtgenoot resp. 
ex-vriend; en drie waren het doelwit van 
een roofmoord. De 77-jarige Marie S. 
werd door een oud-buurman gewurgd, die 
haar met een vriend - die hij in het Huis 
voor Onbehuisden had leren kennen- be· 
zocht, omdat hij wist, althans dacht, dat ze 
geld in huis had. Beide mannen waren ver· 
slaafd aan alcohol. Maria G. werd door 
haar aan drugs verslaafde kleinzoon ge· 
dood; zij had geweigerd hem geld voor 
drugs te geven. Hermina J. werd gedood 
door een buurjongen, die haar- toen wur· 
ging niet lukte -vastbond op een stoel en 
verbrandde. Vrienden van de jongen had
den gezegd dat de oude vrouw geld had. 
De jongen was vijftien; jeugdiger moorde
naars kent Amsterdam in de periode 1979-
1995 niet. Vrouwelijke moordenaars, al· 
thans voor zover bekend, waren er in 1979 
niet. 
In 1995 werden zo'n veertien vrouwen 
vermoord. Opvallend is dat de helft werd 
vermoord door onbekenden van het 
slachtoffer. Hierbij was vooral sprake van 
roofmoord. In de overige gevallen waren 
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relatieproblemen de oorzaak. Net als in 
1979 werden vrijwel alle moorden en 
doodslagen op vrouwen opgelost; één 
straatroof bleef onopgelost. 
In 1995 waren van alle vijftig moordenaars 
er drie vrouw, tegenover niet één in 1979. 
in de periode 1980-1984 doodde een psy
chotische vrouw haar jonge zoon en wer
den twee echtgenoten/partners ver
moord; één met een pan hete olie, de an
dere door verstikking met een kussen. 
Verder werd een straatrover door een 
stewardess doodgeschoten; het was één 
van de weinige keren dat een vrouw in de 
periode 1979-1995 een vuurwapen dode
lijk hanteerde. In 1993 en 1994 werd(en) 
resp. één en twee echtgenoot/partners 
door hun vrouw vermoord, in beide geval
len met een mes. In 1995 waren er drie 
vrouwelijke moordenaars, twee moorden 
vonden plaats in de relationele sfeer; in het 
derde geval brachten twee vrouwen een 
bejaarde vrouw om bij een roofmoord. 
Een studie van het WODC, het Weten
schappelijk Onderzoek en Documentatie 
Centrum van het ministerie van Justitie, 
bracht onlangs een stijging van het aantal 
geweldsdelicten gepleegd door meisjes in 
de leeftijd van twaalf tot achttien jaar van 
143 ( 1980) naar 444 ( 1992) aan het licht. 
Bij vrouwen (achttien tot tachtig jaar) ver
dubbelde het aantal geweldsdelicten van 
826 tot 1754. De getallen wat moord en 
doodslag betreft zijn te gering om te spre
ken van een trend, maar er zijn aanwij
zingen dat vrouwen vaker - zij het onder 
begeleiding van mannen - dit soort 
geweldsmisdrijven plegen. Illustratief is 
wellicht de moord op een 32-jarige man in 
Oost. Deze kreeg ruzie met een groepje 
jongeren. Een jongen uit de groep vuurde 
een aantal kogels op hem af, en terwijl het 
slachtoffer op straat lag, werd hij door een 
meisje op koelbloedige manier met enkele 
messteken afgemaakt. 

Wie wordt er vermoord? De naald op de 
schaal begint bij de jonge, Nederlandse 
vrouw woonachtig in Zuid of de Rivieren
buurt, maar slaat pas verontrustend uit bij 
de man die zich op welke wijze dan ook, 
min of méér door eigen toedoen, kwets
baar maakt. En gemeten naar hun bevol
kingsaandeel, vallen de meeste slachtoffers 
onder allochtonen en (illegale) buitenlan
ders - vooral onder hen die zich met 
criminele handelingen in leven hadden ge
houden. T 

Ene Slot IS freelance JOUrnalist 

Waarschijnlijk behoor ik tot één van de laat
ste lichtingen Amsterdammers d1e nog taal
les kregen aan de hand van het fameuze 
leesplankje met bijbehorende boekjes over 

het nogal tuttige tweetal Wim en Jet. Wim 
en Jet woonden samen met hun kleine zusje 
(Zus), hun vader en hun moeder op een 
soort boerderij. Verder was er nog sprake 

van Teun (een goedmoedige zwerver), Does 
(de hond) en, jawel, een kleine kudde scha
pen. De avonturen die Wim en Jet beleef
den, speelden zich meestal af rond het gras
veld waarop moeder de witte was te drogen 
legde. Of in de wei. 
Wàt zij zoal meemaakten, heeft destijds 
geen biJzondere indruk op miJ gemaakt, 
maar ik kan me nog goed hennneren hoe 
gelukkig ik was dat ik niet in zo'n omgeving 
hoefde opgroeien. Hoewel de eerste on
derwijsvernleuwers d1e zich gingen bezighou
den met Amsterdamse achterbuurtkinderen 

zowat stikten van medelijden, omdat wij 
door het lezen van de Wim-en-Jet-boekjes 
almaar geconfonteerd werden met de 
grauwheid van onze e1gen leefomgev1ng, leek 
het mij JUist vreselijk om zoveel groen en zo 
wein1g volk om je heen te hebben. En dat is 
nooit meer overgegaan. Een al te grote hoe
veelheid bos, wei of hei IS nu eenmaal funest 
voor een stedel1ng. Ik ben pas echt in miJn 
element als ik asfalt ru1k, grote gebouwen 
z1e, kan k1ezen tussen meer dan dertig aardi
ge kroegen en op kan gaan 1n de anonimiteit 
van een fl1nk aantal mensen. Bomen mogen 
van miJ, maar dan wel graag geconcentreerd 
in park of plantsoen. Als je mij helemaal ge
stoord wilt krijgen, moet Je mij 1n een stuk 
ongerepte natuur neerzetten. Binnen een 
dag ga ik zowat dood van verveling. Heb Je 
één e1k gezien, heb je ze allemaal gezien, 
vind ik. En dat geldt ook voor varens, mos
sen en vossen. Had 1k mij wèl tot een groot 
bomen- en beestenliefhebber ontwikkeld, 
dan was ik allang uit Amsterdam vertrokken. 
Wie uit 1s op een rustig en overzichtelijk be
staan in een landschap waar van alles groeit 
en bloeit, moet daar natuurliJk niet blijven 
hangen. Dacht ik. 
Het begint er echter op te lijken dat Am
sterdammers massaal ge'l'nfecteerd ziJn met 
het plottelondsvirus. Als de stad eindelijk ver
riJkt wordt met een paar mooie hoge ge
bouwen, raken ze helemaal van de kook. En 
zodra ergens een grasspriet dreigt te ver
dwijnen, komen ze onmiddellijk in actie. 
Want ze willen het liefst dat Amsterdam zo

veel mogelijk weg heeft van een pittoresk 
dorp op de Veluwezoom. 

Mijn angst voor oprukkende Amsterdamse 
dorpelingen begon pas goed met het gedoe 
rond de Vietnamweide. De plannen om daar 
een paar bomen te kappen, brachten de ge
moederen dermate in beroering dat het 
even leek alsof het gemeentebestuur had 
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voorgesteld het hele Amsterdamse bos met 
chemische wapens om zeep te brengen. 
Wie voorzichtig naar voren bracht dat we 
zo'n klein rotveldje best konden missen, 

werd zo ongeveer neergesabeld als de 
grootste milieucrimineel van de Jaren negen
tig. 
Inmiddels is zo'n beetje elk stukje hoofdste

delijk groen heilig verklaard. De hele stad 
heeft zich per referendum mogen uitspreken 
over het behoud van een stukJe weiland 
waarvan bijna niemand wist te vertellen 

waar het eigenlijk precies lag. Maar dat het 
moest blijven, stond als een paal boven wa
ter. 
Een behoorlijke dosis conservatisme kan de 
vertolkers van het Amsterdamse dorpsge
voel niet ontzegd worden. Hun boosheid 
richt zich op vrijwel alles wat anders wordt 
dan het jarenlang was. Was dat pleintje met 
die jeneverbesstruiken er rond 19 I 0 ook al7 
Dan is dat voldoende reden om de konten 

tegen de krib te gooien als juist op die plek 
een fraai nieuwbouwcomplex is geplandl 
Zijn we sinds Jaar en dag gewend aan een 
lommerrijk Museumplein7 Dan moet dat al
tijd zo biiJVenl 
Het Amsterdamse groenfront heeft een 
hoog Wim-en-Jet-gehalte gekregen. Het mi
lieubewustZIJn is vernauwd tot een biJna ont
roerende aanb1dding van de bomen en een 
enorme afkeer van alles wat naai' grootste
delijke verandenng ruikt. 
Als onze voorouders net zo behoudzuchtig 
waren geweest, dan was Amsterdam er 
noo1t gekomen. 

Marja Vuijsje 

(advertentie) 

De Helling 
op index 

Sinds kort zijn alle artikelen van de 
eerste acht jaargangen op index 
beschikbaar. De bijna vijfhonderd 
artikelen die in deze periode zijn 
verschenen, zijn keurig alfabetisch 
gerangschikt in aparte thematische 
blokken. 

De index is verkrijgbaar op twee 
manieren: op papier en op floppy 
(WP 5.1 ). Bij het bestellen duidelijk 
uw voorkeur vermelden. De prijs is 
in beide gevallen zes gulden (inclusief 
portokosten). 

De index kan besteld worden bij: 
De Helling, Postbus 700, 
I 000 AS Amsterdam. 
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WB -berichten WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 700- 1000 AS Amsterdam- (020) 620 22 12 

WORKSHOP en de voorgestelde ingrepen 
ARBEIDSMARKTPOLITIEK kunnen grote vraagtekens ge-
Arbeidsmarktpolitiek staat al plaatst worden. Daarom orga-
geruime tijd hoog op de poli- niseert het Wetenschappelijk 
tieke agenda. Het bestaan van Bureau GroenLinks op vrij-
een harde kern van langdurige dagmiddag 19 april een 
werkloosheid, het verander- workshop over de kloof tus-
stelde gebrek aan banen voor sen de hedendaagse weten-
laag- of ongeschoolde arbeid, schappelijke inzichten in het 
de verdringingsprocessen op functioneren van de arbeids-
de arbeidsmarkt en de loon- markt en de ideologische 
kosten van ongeschoolde ar- vooronderstellingen waarop 
beid lijken de belangrijkste het politieke debat over ar-
parameters in de politieke dis- beidsmarktpolitiek berust. 
cussies te vormen. Flexibilise- Economen vanuit een ver-
ring van de arbeid en de so- schillende invalshoek zullen 
ciale zekerheid, versoepeling hun visie hierop geven. 
van het ontslagrecht, het niet Aan de workshop kan slechts 
meer verbindend verklaren een beperkt aantal personen 
van cao's, het openbreken van deelnemen. Zij is met name 
de 'onderkant' van de arbeids- bedoeld voor mensen met een 
markt en het 'loongebouw' - economische expertise. 
het zijn de sleutelwoorden Opgave bij Gerrit Pas (ma t/m 
van deze tijd. Tegelijkertijd wo; tel. 020 - 6202212 tst. 
regent het politieke maatrege- 213) 
len, variërend van loonkos-
tensubsidies tot het scheppen 
van additionele arbeid (ba- CONFERENTIE SOCIALE 
nenpoolplaatsen, JWG-plaat- ZEKERHEID 
sen, Melken-banen). Het huidige stelsel van sociale 
Achter de effectiviteit van de zekerheid ligt onder vuur. 
huidige politieke maatregelen Een politieke meerderheid 

PUBLIKATIES 
Landbouwen aan de toe
komst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 
Leeuwen en Tim Verhoef 
Een schets van een nieuw ty
pe landbouw op duurzame 
basis. Prijs: fl. 22,50 (boek 
1994, 128 pag.) 

Een heter milieu begint bij 
de politiek 
Redactie: Paul Basset, Gerrit 
Berkelder, Edwin Kuipers, Ti
tia van Leeuwen en Bram van 
Ojik 
GroenLinks in debat over 
consumeren, groene werkge
legenheid, natuur en duur
zaam goederenvervoer. Prijs: 
fl. 10,- (boek, 1994, 80 pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, 
Leo jansen en Henk Tieleman 
Een duurzame toekomst 
vraagt om een groene door
braak in denken en doen. 

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

Het Centraal Planbureau in 
Politieke Zaken 
Redactie: Harry van den Berg, 
Gert Both en Paul Basset 
Over de rol van het CPB in 
de politieke besluitvorming in 
Nederland. Prijs: fl. 17,50 
(boek, 1993, 96 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal 
buitenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 
Pinto Scholtbach 
De contouren van een effec
tief en rechtvaardig buiten
landbeleid. Prijs: f 17,50 
(boek, 1995, 80 pag.) 
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lijkt te kiezen voor snelle en 
radicale ingrepen: de overheid 
moet zich beperken tot het 
waarborgen van het bestaans-
minimum en verder moet ie-
der zich particulier bijverze-
keren. 'Privatisering' en 'mi-
nistelsel' zijn de modieuze 
slogans. 
Eind 1995 publiceerde het 
Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks de bundel Het 
zekere voor het onzekere. Daar-
in worden de mythen over de 
privatisering doorgeprikt en 
gepleit voor een collectief stel-
sel van bovenminimale uitke-
ringen. De belangrijkste so-
ciale risico's lenen zich im-
mers niet voor particuliere 
bijverzekering op grote schaal. 
Alleen in een publiek stelsel 
kunnen de inkomensgevolgen 
van werkloosheid, ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en ou-
derdom op een solidaire wijze 
verzekerd worden. Wel dient 
het huidige collectieve stelsel 
gemoderniseerd te worden; 
meer toegesneden op de so-
ciale, economische en culture-
Ie praktijk, waarbij vastgehou-

Het zekere voor het onzeke
re. De noodzaak van een 
collectief stelsel van boven
minimale uitkeringen 
Redactie: Henk Krijnen 
Toekomstverkenningen naar 
een modern en houdbaar stel
sel van bovenminimale sociale 
zekerheid. Prijs: f 29,50 
(boek, 1995, 272 pag.) 

den wordt aan de fundamen-
rele uitgangspunten van het 
huidige stelsel: de verzeke-
ringsgedachte, het verschaffen 
van een zekere mate van inko-
menscontinureit en de finan-
ciële solidariteit tussen hoge 
en lage inkomensgroepen. 
De discussie binnen Groen-
Links is vaak te zeer gefixeerd 
op de hoogte van de minima-
Ie uitkeringen. Het belang 
van het instandhouden van 
een breed stelsel van boven-
minimale uitkeringen wordt 
dan al gauw uit het oog verlo-
ren. Om de blik te verbreden, 
organiseert het wetenschappe-
lijk bureau i.s.m. het Scho-
lings- en Vormingsinstituut 
op zaterdag 11 mei a.s. een 
conferentie over de toekomst 
en met name de dilemma's bij 
het moderniseren van het 
stelsel van sociale zekerheid. 
Plaats: Vakhondsmuseum 
Amsterdam. Van 11 tot 
15.00 uur. 

Opgave bij het secretariaat van 
GroenLinks: tel. 020-
6202212. 

Werkplan 1996 
Het actuele werkplan van het 
Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks is gratis te bestel
len bij WB GroenLinks, Post
bus 700, 1000 AS Amster
dam 

KERNGEGEVENS 
wetenschappelijke Raad voor GroenLinks: Roelof Bleker, 
Harry Borghouts, Ria Brouwers, jet Bussemaker, Chris de Ceuninck van 
Capelle, Marcel van Dam, }os Dekker, jan Willem Duyvendak, Hans 
Feddema, Meindert Fennema, }ohn Grijfths, Corinne Kers bergen, Nico 
Kielstra, Titia van Leeuwen, }elle van der Meer, Johan Niezing, Frans 

l'ennings, Eisso Post, Wouter Roest, Johannes S"pykema, john Steegh, Bart van 
Steenbergen en Greetje Witte. 

bestuur: Harry van den Berg (voorzitter), Tineke van der Schoor 
(secretaris), Hans Schraven (penningmeester!SBGL), ]os van der Lans 
(publiciteit), Willibrord de Graaf( de Helling), Jeroen Sa ris (voorzitter 
Wetenschappelijke Raad voor GroenLinks) en Marjan Lucas (partijbestuur) 
medewerkers: Paul Basset- milieu & bestuur en beleid, Hcnk Krijnen 

-hoofdredactie De Helling, Gcrrit Pas- buitenland & vrede en veiligheid. 



(advertentie) 

Sara Parkin 

Petra Kelly 
Leven en dood van een gedreven 
politica 

f 35,-

Een spannende biografie over de zo tragisch om 
het leven gekomen charismatische leider van de 
Duitse Groenen. 

Henri van Rijn 

Armoede, noodlot of 
onrecht? 
Een van de armste gezinnen in 
Nederland aan het woord 

f 29,50 

Het verhaal van een gezin waarin armoede van 
generatie op generatie is doorgegeven. 

IB AB y L 0 Nl ------------------------- ry AB y L 0 V 
~·llfli'!~ ~·llilil!~ 

Jaap van Donselaar 

De staat paraat? 
De bestrijding van extreem-rechts 
in West-Europa 

f 47,50 

Een compleet overzicht van alle maatregelen die 
overheden in verschillende Westeuropese landen 
hebben genomen tegen extreem-rechts en een 
beoordeling van hun effectiviteit. 

Frank J. Buijs 

Overtuiging en geweld 
Vreedzame en gewelddadige acties 
tegen de apartheid 

f 39,90 

Een overzicht van alle verzet tegen de apartheid 
in Nederland en een onderzoek naar motieven en 
effect van RARA en andere radicale actievoer
ders. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en als welkomstgeschenk bij een abonnement op De Helling 

(advertentie) 

neem de Hellingproef 
Zet je reserves op de Helling en neem nu een abonnement. Of geef een 

abonnement cadeau. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de vier 

boeken uit het assortiment van uitgeverij Babylon-De Geus. (Maak een 

keuze uit de advertentie hierboven.) 

Of kies voor één van de publikaties van het Wetenschappelijk 

Bureau Groenlinks. (Zie de publikatielijst op de WB-pagina hiernaast.) 

Vul de titel van het gewenste boek in op de in dit nummer 

meegeniete bestelbon! 

de Helling Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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I ;J CHRIS DE STOOP 
Knack-journalist De Stoop schreef een spraakmakend boek 

over asielpolitiek. Hij is ervan overtuigd dat het inhoudelijke 

debat over het uitwijzingsbeleid er hoe dan ook komt. 'De 

politieke wil voor zo'n debat ontbreekt nog, omdat de 

meeste politici denken dat een eenzijdig repressief beleid 

electoraal voordeliger is dan een humane benadering. Maar 

dit beleid van oorlog aan de illegalen loopt vanzelf vast. En 

dan onsnapt men er niet meer aan.' Een interview van 

Rinke van den Brink. 

I 8 DE OliMACHT YAII 
DE NILIEUBEWEGIIIG 

I 

'De bekering tot ecologische modernisering heeft van de 

milieubeweging een technocratische beweging gemaakt die 

zich vastklampt aan een wetenschappelijke legitimatie. Maar 

wetenschap noodzaakt tot niks, wetenschap levert slechts 

ammunitie voor politieke keuzes. De milieubeweging moet 

die keuzes op tafel leggen.' Volgens Jelle van der Meer is 

de milieubeweging zo mak als een lammetje. 

COLOFON 

2 2 ITALIAANSE IDEEËIIARNOEDE 
Anneke van Ammelrooy rafelt de intellectuele zwaktes van links 

uiteen. 'In een situatie waarin de verhouding tussen centrum-links en 

centrum-rechts ongeveer fifty-fifty is, zou omwille van stabiliteit en 

regeerbaarheid allereerst het debat geopend moeten worden op 

welke terreinen links en rechts elkaar zeer dicht kunnen naderen, waar 

zij fundamenteel verschillende uitgangspunten hebben en op welke 

terreinen de politiek eigenlijk niets in te brengen heeft.' 

De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, is een onafhankelijk politiek magazine met belangstelling voor ontwikkelingen op het sociale en culturele vlak. 

De Helling verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers: f 12,-, jaarabonnement: f 45,-, gironummer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (o.v.v. DE HELLING). 

Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Hoofdredactie: Henk Krijnen. Redactie: Femke Halsema, Yaël Koren, Henk Krijnen, Chazia Mourali, Maarten van Poelgeest, 

Fransien van der Putt, Christine Reitzema, Hans Schoen, Rad i Suudi, Kees Vendrik. Vormgeving & zetwerk: Slothouwer Produkties, Amsterdam. Druk: Drukkerij Raddraaier. 

Abonnement: De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld over te maken voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Niet voor I januari opgezegde abonnementen worden 

automatisch voor één jaar verlengd. Redactiesecretariaat, administratie & correspondentie: DE HELLING, Postbus 700, I 000 AS Amsterdam (020) 6202212. 
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i9 HEY 
DRAMA 
YERZORGIIIGS
S7AAY 
'De verzorgingsstaat zit dit 

jaar precies twintig jaar in de 

hoek waar de klappen vallen. 

Het is bepaald niet goed 

afgelopen. Keer op keer zou 

'elke ingreep de laatste zijn'. 

Wie deze geschiedenis beziet, 

ontwaart een hardnekkig 

patroon. Voortdurend blijft 

tijdig en adequaat ingrijpen 

uit, totdat de politiek zichzelf 

voor het blok zet met 

minimale bewegingsruimte en 

besluiten moet nemen die een 

grote politieke en maatschap

pelijke ravage achterlaten.' 

Kees Vendrik reconstrueert 

de Griekse tragedie rond de 

sociale zekerheid. 

dejnhoud 
4 PAARS VERNIS 

Commentaar 
Hans Schoen 

5 JAN TROMP 
De adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant over zijn politieke passies 

Henk Krijnen en Maarten van Poelgeest 

9 EXTREEM-RECHTS 
Vijf boeken over rechtsradicalisme in West-Europa 

Christine Reitzema 

13 CHRIS DE STOOP 
Een interview over het falend asielbeleid 

Rlnke van den Brink 

17 PARTIJCONGRES 
De armoede van Groenlinks 

Henk Krljnen 

18 MORAALRIDDERS EN ONHEILSPROFETEN 
Waarom de milieubeweging is vastgelopen 

Jelle van der Meer 

11 ITALIË 
De beperkingen van het progressieve Italiaanse gedachtengoed 

Anneke van Ammelrooy 

17 HET KAPITAAL 
Help Europa, Duisenberg komt eraan! 

Ed Lof 

18 JOEGSLAVIË·DEBAT 
De pacifistische valkuilen van GroenLinks 

Jacques van Nederpelt en Tom Pitstra 

33 COLUMN 
Ascendant bidsprinkhaan 

Maartje Somers 

34 POSTMODERNISTISCHE GIFMOORD 
De depolitisering van de linkse intellectuelen 

Ivo Hartman 

39 ARBEIDERS ALLER LANDEN, VERZEKERT UI 
Een reconstructie van twintig jaar verzorgingsstaat-drama 

Kees Vendrik 

46 DERTIG VRAGEN AAN ••• LIESJE SCHREUDERS 
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Paars • vern1s 
Paars is halverwege. Heeft deze voor Nederlandse begnppen 

unieke combinatie van liberalen van tweeërlei kunne en sociaal

democraten nu een e1gen s1gnatuur? De verwachtingen war-en 

groot toen de christen-democraten na tachtig Jaar voor het eerst 

uit het regeringspiuche werden gewipt Vooral een ander-e aanpak 

van immatenële vraagstukken lag voor de hand. Maar JUISt op dit 

vlak is paars niet erg vooruitstrevend. Het recht op deeltijdwerk 

moest op kamerinitiatief van Groenlinks tot stand komen. Het 

kostwinnerbestel bliJft overeind. Verder vallen bewindslieden 

vooral op door een moraliserende toon als het gaat om het gezin, 

de Jeugdige roker van hasj en tabak of de verslaafden aan 

beeldbursgeweld. Voor de chnsten-democraten

medeverantwoordelijk voor de historische compromissen rond 

abortus en euthanasie- valt hier, wellicht tegen de verwachting in, 

weinig eer te behalen. Ook al zouden ze de eigen club wèl op 

orde hebben. 

Grootse verwachtingen waren er ook als het gaat om een 

andere bestuursstijL Even was er zelfs sprake van echt dual1sme, 

maar dat is al snel in de doofpot van het TorentJe gesmoord. Het 

karretje van de hervorming van het binnenlands bestuur is zelfs 

vakkund1g het moeras in gestuurd. Het is zompigheld troef. Of het 

nu gaat om stadsprovincies, burgemeesterbenoemingen, een 

snelle invoering van het referendum of om schoonmaak bij politie 

en JUstitie. Hier geldt inderdaad de lijfspreuk van de architect van 

paars, van Mierlo: het belangrijkste aan paars is 'being there'. En dat 

lukt deze redelijk harmonieuze ploeg goed. Uit de vakbondstrJd 

van l<ok was al duidelijk dat hiJ excelleert in de boel bij elkaar 

houden en toekomstvisies verafschuwt Dus voert ZIJn kabinet de 

beheerstaken van de BV Nederland keurig urt Naarmate het 

paarse vernis verder opdroogt, blijkt de ondergrond voornamelijk 

kleurloos te ZIJn. Een door liberalen gedomineerd kab1net is 

bovenal een burgerlijk kab1net Je knjgt haast he1mwee naar een 

vleugje chnsten-democratische bevlogenheid. 

Groene bevlogenheid is ook dringend gewenst om paars nog 

tot enige actie rond de ecolog1sche kwestie te bewegen. Want 

daarvoor heeft dit kab1net een blinde vlek. Zo noemt Kok de HSL

beslissing paars op z'n best Terwijl die 8 kilometertunnel het 

zoveelste econorn1sch voortvarende maar tegelijk miezerige 

m111eubeslu1t is. Opmerkelijk aan die uitspraak 1s alleen dat de 

premier van dit gewone kab1net z1ch voor het eerst enthous1ast 

van het etiket paars bedient Kennelijk heeft hij halfweg de rit al 

gekozen voor prolongatie. 

Nu valt daar objectiefbekeken veel voor te zeggen, want paar-s 

boekt namelijk op twee beleidsten-einen wel degeliJk succes: de 

economie en het buitenland. Sociaal-economisch heeft men elkaar 

moe1teloos gevonden. Ondanks dat Kok en Bolkestein een 

schijngevecht opvoeren rond het spanningsveld tussen markt en 

staat, bliJft de 1n het regeer-akkoord beloofde balans tussen 'eigen 

verantwoordelijkheid' en 'gemeenschapszin' een vrome wens. De 

soc1aal-democrat1e heeft- rituele neezeggers als Wöltgens 

daargelaten- vol overgave gekozen voor vnJe mal-kt met een 

sociaal randje. Een dun randje gezien het al ingeboekte bezuini

gingsrecord van I 0 milJard op de sociale zekerheid. 

Het economisch tij blijft waarschijnliJk de tweede helft ook prettrg 

meezitten. Het blijkt een misvatting geweest te ZIJn om D66 

sociaal-economrsch aan de l1nkerkant te plaatsen in het politieke 

spectrum. WiJer-s met ZIJn dereguleringsdrang acteert overtuigend 

als de zesde VVD-min1ster. Zo valt het paarse kab1net ondanks zijn 

progress1eve meerderheld te kar-aktenseren als een centr-um

rechts kab1net dat alleen progressief rs in ziJn opener wijze van 

communrceren. 

De tweede succes-story van paars is het buitenlands bele1d. 

OpmerkeliJk genoeg heeft dáár de grootste verandenng 

plaatsgevonden. Het trio bultenland-Van Mierlo, Pronk en 

Voorhoeve-vormt een bermudadnehoek waann de 

Nederlandse internationale traditie nrnpelloos is verzwolgen. 

Vaarwel wereldverbeteraai-s en mensenrechtenndders van vader

landse bodem. Wat rest is een schaamteloze knieval voor het 

economisch eigenbelang. Nederland is een keung land dat door 

grote buur Kohl regelrecht de Pruisenhemel ingeprezen wol-dt. Je 

zou Chirac haast bedanken voor ZIJn subversief gedrag. 

In 1998 zullen de middengroepen hun electorale dank aan de 

nieuwe patriarchen Kok en Bolkestein laten blijken voor zoveel 

economische voorspoed en maatschappelijke gezapigheid. 

Temeer daar er geen krit1sche journalistiek of intellectuele avant

garde van en1ge importantie 1s d1e paars de maat neemt Alleen biJ 

wie het hart nog links zit klopt het Doe-Maarrefrein steeds 

duidelijker door de aderen: 'Is dit alles, wat er 1s?' T 

Hans Schoen 
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JAN TROMP was jarenlang één van de toonaangevende politieke 

journalisten in ons land. Sinds enkele maanden is hij adjunct

hoofdredacteur van de Volkskrant, de krant waar hij jarenlang voor 

schreef. Nu kan hij vrijuit spreken. Een vraaggesprek over zijn krant, 

over het gehaltevan de parlementaire journalistiek en over zijn politieke 

voorkeuren. Een loyale sociaal-democraat in fikse gewetensnood. 

'Ik pleit voor 
passie en 
moralisme in 
de politiek' 

Henk Krijnen en Maarten van Poelgeest 

Jan Tromp heeft het baantje van adjunct
hoofdredacteur van de Volkskrant niet ge
zocht. 'Het is mij overkomen. Het is net 
zoiets als het Pausschap. Je wordt aange
wezen', zegt hij deemoedig. 
De hoofdredactie van de Volkskrant is in 
korte tijd bijna geheel vernieuwd. Pieter 
Broertjes werd hoofdredacteur en naast 
Tromp werden ook Paul Brill en Yvonne 
Zonderop tot het ambt van adjunct geroe
pen. Tromp beschouwt de functie niet als 
een 'eindfunctie'. Sterker nog, hij weet al 
wanneer hij zal afzwaaien: op I januari 
2000. 'Je moet jezelf zien als tijdelijk me
debeheerder. De krant is niet van jou, en 
jij bent de krant niet.' 

Deemoedigheid weerhoudt de nieuwe ge
neratie chefs er echter niet van om grote 
woorden te spreken over de noodzaak van 
forse redactionele veranderingen. Tromp 
gebruikt zelfs de modieuze term 'cultuur
omslag'. Maar een breuk met het verleden 
mag het van Tromp niet heten. 'De CPN is 
er aan kapot gegaan, aan het misverstand 
dat je een breuklijn met het verleden moet 
organiseren.' 

Hoe fors zullen de veronderm.~en bu de Voli<s
i<ront zun? 

'Wat ik voorsta, laat zich het best samen
vatten in de woorden 'afscheid van de no
tajournalistiek'. De Volkskrant is altijd 
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sterk vertegenwoordigd geweest in de 
koepels, in de instituties. Om het heel tri
viaal te verwoorden, wij hadden de nota's 
altijd als eerste. 
'Inmiddels is het wereldbeeld van menig
een versplinterd. Niemand kan meer vol
houden dat er nog een sterke maatschap
pelijke sturing bestaat of mogelijk is. De 
maatschappelijke verandering wordt niet 
meer in de eerste plaats gestuurd vanuit de 
koepels of de instituties. Zij heeft zich ver
plaatst naar krochten en spelonken, die 
niet eenvoudig zijn op te sporen. In die zin 
hebben wij het moeilijker dan de vorige 
generatie Volkskrant-journalisten. Die ge
neratie kon nog met de telefoonklapper en 
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het adressenboekje uit de voeten. Wij 
moeten terug naar de oorsprong van het 
vak. Wij moeten veel nieuwsgieriger zijn. 
We moeten beter uit onze doppen kijken, 
scherper opletten.' 

Moor was men vroeger don niet nieuwsgieng7 
'Dat zeg ik niet, maar de agenda is anders, 
vermoedelijk complexer. Daardoor wordt 
een zwaarder beroep gedaan op elemen
taire journalistieke eigenschappen. In de 
notajournalistiek, ik chargeer nu ver
schrikkelijk, kwam het meer naar je toe. In 
die verouderde journalistiek werd de we
reld persconferentiegewijs afgehandeld.' 

Weli<e eigenschappen moet de eigentijdse jour
nolist bezitten? 

'Hij of zij moet nieuwsgierig zijn. Hij moet 
goede smaak hebben, moet een goed ont
wikkelde maatschappelijke antenne heb
ben. Hij moet in staat zijn om verschijnse
len die zich geïsoleerd voordoen te begrij
pen in hun context, om zodoende boeiend 
van onzinnig te kunnen onderscheiden. En 
hij moet het toegankelijk kunnen opschrij
ven. De Volkskrant is nu nog te ontoegan
kelijk. Wijzelf vinden dat de krant slecht 
geschreven wordt. Behalve dat er veel taal
en stijlfouten worden gemaakt, zitten er 
veel impliciete redeneringen in, wordt er 
buitengewoon veel bekend verondersteld 
en wemelt het van de afkortingen. 
'Zonder te vervallen in subjectieve journa
listiek, moet er meer op een intelligente 
manier aan persoonlijke journalistiek wor
den gedaan. Het nieuws in de klassieke har
de betekenis van het woord, gaat in toe
nemende mate voorbij aan de krant. De 
wereld wordt tegenwoordig door radio en 
TV in een half uur gedaan. De wereld 
wordt per etmaal 48 keer doorgespoeld. 
Wij kunnen dat per etmaal maar één keer. 
Die concurrentiestrijd moeten we niet aan 
willen gaan. Wij moeten het hebben van de 
analyse, van de duiding, van het nieuws in 
zijn perspectief.' 

Moor wie zit dáár nu op te wachten. Er wordt 
steeds meer gebladerd en steeds m1nder gele
zen. 

'Lezen wordt meer en meer een elitaire ac
tiviteit. Onze cultuur wordt in toenemen
de mate er eentje van kijken. Dat kan trou
wens ook op een actieve manier, bijvoor
beeld via Internet of CD-ROM. Maar het is 
wel meer kijken dan lezen. Kranten zullen 
zich dus steeds meer gaan richten op een 
relatief kleine groep. 
'De concentratie zal daardoor voortgaan. 
Regionale dagbladen kalven nog steeds af 
en klonteren samen. Ook op de landelijke 
markt is de concentratietendens nog niet 
ten einde. De Volkskrant heeft, denk ik, 

een goede uitgangspositie om die concur
rentieslag te overleven. Maar als dat niet 
het geval is, dan is dat jammer, maar ver
der ook geen doodzonde.' 

De ontzuiling van de Volkskrant wordt. e1ndeliji< 
voltooid 

'Ja, het is een bevestiging van de ontzuiling. 
Eerst is gebroken met de krant van de ka
tholieke wereld. Een ongelooflijk waag
stuk, waar de krant goed uit tevoorschijn 
is gekomen. Nu is er een breuk met de 
Volkskrant als de krant van verzuild links. 
De geldt overigens niet alleen voor de 
krant, maar ook voor de lezers. De lezers 
van de Volkskrant zijn zich met een schok 
gewaar geworden dat de vakbond, dat de 
partij, dat de welzijnskoepel niet meer die 
impact hebben die men gewend was. Het 
kost linkse mensen veel moeite om daar 
een antwoord op te formuleren. Na de 
heilige moederkerk bood de partij natuur
lijk heel veel beschutting. Dat was niet al
leen in Oost-Europa zo. 

K1est de Voli<si<rant daarmee ook geen partij 
meer7 

'Dat doen we nu minder dan vroeger. De 
wereld bestond toen nog uit kampen. Het 
was logisch dat de krant daarin een helde
re positie betrok. Het zou absurd zijn om 
te doen alsof de wereld nu nog uit kampen 
bestaat. Dan zouden we echt heel weinig 
van onze tijd begrijpen.' 

De Volkskrant 1s dus geen linkse krant meer 

'Wat aan de Volkskrant kleeft als olie aan 
een watervogel - het is er niet meer af te 
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poetsen -zijn toch elementaire noties van 
wat we vroeger links noemden. Een ele
mentair rechtvaardigheidsgevoel, een ster· 
ke voorkeur voor gemeenschapszin, een 
bijna aangeboren scepsis tegen allerlei ele· 
menten van de individualisering. Dat zal 
niet verdwijnen. De krant bestaat bij de 
gratie van coöptatie. Linkse mensen trek· 
ken linkse mensen aan.' 

Moor als JC o(J zoek gaal naar de meer 'f<le1nE 
verholen·. bestoot don nJet het gevaar dat dE 
krant aan JOUrnalistieke versplintenng ten onder 
gaat7 

'Het is een hele krachtproef geworden om 
herkenbare journalistiek te bedrijven. Het 
is veel moeilijker geworden om de waan 
van de dag te onderscheiden van iets dat er 
werkelijk toe doet. Neem bijvoorbeeld de 
revival van het levensbeschouwelijke. Ik 
vind het ontzettend interessant dat het the· 
ma van de boekenweek gewijd is aan God. 
In de winkel van het levensbeschouwelijke 
is aan esoterische exotica inmiddels zoveel 
te koop. Er zit veel gekte bij, er zit ook veel 
vergankelijkheid bij, maar je vindt er ook in· 
spirerende spiritualiteit. Het is nu de kunst 
om het kaf van het koren te scheiden. Dat 
valt lang niet altijd mee. De krant leeft bij 
de waan van de dag. We zullen ons dus ze· 
ker vergissen, maar het is wèl anders dan 
vroeger. De oude Volkskrant was agnos· 
tisch, had een grote scepsis jegens religie 
ontwikkeld. Dat was omdat het allemaal 
oud-seminaristen waren. Dan krijg je dat 
Dat kun je die mensen ook niet kwalijk ne· 
men. Nu is er ontvankelijkheid, een op· 
rechte belangstelling voor die sector van 
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~oe Volkskrant is te 

ontoegankelijk. 

Wijzelfvinden dat 

de krant slecht 

geschreven wordt, 

het maatschappelijk leven, zonder dat er 
nou sprake is van uitbundige instemming. 
Maar men snapt dat nieuwe vormen van 
spiritualiteit mede de opstelling bepalen in 
het bestaan en dat het daarom voor de 
krant interessante fenomenen zijn.' 

Wanneer het onderwerp parlementaire 
journalistiek ter sprake komt, recht Jan 
Tromp even de rug. Het aanzwellende ge
mopper over de hijgerigheid en oppervlak
kigheid van deze journalistieke bedrijfstak 
is hij spuugzat. 
'Ik word doodziek van het modieuze ge
zeik over de geringe kwaliteit van de par
lementaire journalistiek. Vroeger was alles 
beter. En het is waar, toen Den Uyl nog 
leefde wàs de politiek ook een stuk inte
ressanter. Maar al dat gezeik van die poli
tici die zich van afleidingsmanoeuvres be
dienen om hun eigen tekortkomingen te 
verbergen en die het meest voor de hand 
liggende object kiezen voor hun frustratie, 
dat vind ik zo onder de maat. 
'Wij doen, in vergelijking met het buiten
land nog ontzettend veel aan Haagse jour
nalistiek. En vaak is het ook nog van een 
gruwelijke inhoudelijkheid. De arme lezer 
krijgt alles door zijn strot geduwd. Straffe
loos hebben we het over de haken en ogen 
die aan de opting-out verbonden zijn.' 

Toch neemt de aandocht voor Het InCident hond 
over hond toe. De cloopccel von /3olkestetn ltch
ten ... 

'Dat komt in de buurt van ekstergedrag.' 

De offorre Vnn Rondwuck 

'Daarover heb ik gemengde gevoelens. Van 
Randwijck is wel op een hele brute wijze 
ten voorbeeld gesteld. Het hele apparaat 
van het Openbaar Ministerie heeft gefaald.' 

Moor het debat vernauwde zich tot zijn gouden 
honddruk 

'Dat vond ik ontzettend kinderachtig. De 
reden van ontslag is hem lange tijd niet 
meegedeeld. Steeds is tegen hem gezegd: 
'Nee Rutger, je bent zo'n peer. Natuurlijk 
hoor je erbij, maar we zitten nu in eenmaal 
met een personeelsprobleempje'. En toen 
dat niet lukte, toen moest de man opeens 
om hele andere redenen oprotten. Logisch 
dat zo iemand dan zegt: 'Okay, ik buig voor 
jullie schofterigheid, maar ik kom nergens 
meer aan de bak en dus ik neem zeven jaar 
salaris en een relatieve fooi mee'. De poli
tiek is daarover gaan janken. Nog zie ik de 
tranen in de ogen van de heer Wallage. 
'De journalistiek hobbelde er achteraan. Er 
is inderdaad bijna niemand in de journalis
tiek geweest die het gerelativeerd heeft. 
Het is het conglomeraat geweest van poli
tiek en journalistiek dat het tot een affaire 
heeft gemaakt. En dan kan je niet zeggen 
dat de journalistiek zo oppervlakkig is ge
worden, zonder er meteen bij te zeggen, 
als dat al zo is, dat dat dan in dezelfde ma
te voor de politiek geldt. 
'De parlementaire journalistiek is over het 
algemeen niet zo oppervlakkig. Echt niet. 
Neem de behandeling van de IRT-affaire. 
Over de gehele linie is daarbij sprake ge
weest van voldragen en goede journalis
tiek. Zeer inhoudelijk, geserreerd daar 
waar het om schandalen of personen ging. 
Voortdurend nieuwsgierig naar de inge
wikkelde verhouding tussen openbaar be
stuur, politie en justitie. Rare schuivers, zo
als bijvoorbeeld rondom Van Randwijck, 
heb je natuurlijk altijd. En dan zie je dat ook 
de politieke journalistiek, net als de poli
tiek, bij tijd en wijle een vorm van pupil
lenvoetbal is. Ze rennen allemaal als gek
ken achter die bal aan. Ze maken opge
wonden ejaculerende geluiden. En ze den
ken dat ze wereld in de palm van hun hand 
hebben.' 

Moor het lijkt er op dot de hype steeds voker 
voorkomt. 

'Ja, dat klopt. En dat komt doordat de po
litiek persoonlijker is geworden. Niet al-
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leen de Volkskrant, ook de partijpolitiek is 
los van haar oude verzuilde ankers. Er is 
haast niemand meer, ook in politieke par
tijen, die geïnteresseerd is in verkiezings
programma's. In de kleine lettertjes van het 
contract met de kiezer. De boodschap 
wordt gepersonificeerd in de figuur van de 
partijleider. In zijn of haar persoon vereni
gen zich de noties, de opvattingen van de 
beweging, van de club.' 

Je zei lootst dot het tijd werd voor een tweede 
kobinet-Den Uy/. Meen Je dot? 

'jazeker. Ik erger me rot aan het pragma
tisme in de bestaande politiek. Ik meen dat 
uit de grond van mijn hart. Het is nog maar 
acht jaar geleden dat Den Uyl doodging. 
We waren met z'n allen bij elkaar in de 
Grote Kerk aan de Dam. We beloofden el
kaar, onder aanvuring van Kok, dat hij -
Kok- een waarachtig stellvertreter zou zijn 
en dat we de erfenis niet zouden vermor
sen. Dat is nog maar acht jaar geleden.' 

En het rs onders gelopen. 
'Dat mag je wel zeggen. Den Uyl stond 
voor, wat hij zelf noemde, een cliché, maar 
een waardevol cliché: de boel bij elkaar 
houden. Wat een ander woord is voor de 
erkenning van de intrinsieke waarde van 
collectieve voorzieningen. Maak het tot je 
politieke opdracht om gemeenschapszin te 
organiseren. Dat inzicht is inmiddels zo 
verdund. 
'Ik denk wanneer Joop Den Uyl nog geleefd 
zou hebben en nog actief zou zijn geweest 
in de politiek, dat hij misschien aan het leer
stuk van het socialisme minder waarde had 
gehecht. Maar hij had zijn hele intellectuele, 
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1e moet de PvdA opvoeden. 

psychologische en culturele bagage toch 
niet als parels voor de zwijnen geworpen? 
Hij was met zijn gehele persoon, zo stel ik 
mij voor, strijdbaar geweest. Hij zou bui

tengewoon waakzaam zijn geweest als het 
gaat om zaken als gemeenschapszin.' 

Moor die pol1t1ei<e hartstocht ... 
'ja, passie dat is waar ik voor pleit. Voor 
passie en moralisme. Ik geloof werkelijk 
dat de politiek er is om te moraliseren. En 
zeker in een land als Nederland. Wij heb
ben zo'n hoog welvaartsniveau. Er is bij ons 
niemand die in de goot sterft van honger 
en dorst.' 

Wat bedoel je met moraliseren? 
'Dat de politici wezenlijk geïnteresseerd 
moet zijn in de maatschappelijke effecten 
van hun beleid in plaats van in de boek
houdkunde, in de EMU-normen. Bijvoor
beeld door een onbevangen belangstelling 
te koesteren voor de toekomst van het 
openbaar vervoer. De vanzelfsprekend
heid waarmee die collectieve voorziening 
aan de markt wordt opgeofferd.' 

Waarom is dot moraliseren? 
'Politiek is uiteindelijk een kwestie van mo
raal. Ik bedoel dat het pragmatisme, dat 
zich laat belichamen in de figuur van Kok, 
zo om zich heen gegrepen heeft dat de po
litiek tot iets instrumenteels is gedegra
deerd. Terwijl ik vind dat de politiek een 
hogere vorm van moraaltheologie zou 
moeten zijn. 
'Iemand als Paul Rosenmöller snapt dat. En 
het geestige is dat je ziet dat er toch een 
voedingsbodem voor zijn verhaal bestaat. 
Het is niet toevallig dat hij door journalis
ten, die ook maar reageren vanuit hun on
derbuik, tot politicus van het jaar wordt 
uitgeroepen. Dat duidt er op dat men in de 
politiek iets mist.' 

Hoe is dot zo gei<omen? 
'Omdat partijen hun ideologische bakens 
zijn kwijtgeraakt. Daar was op zichzelf re
den voor. Maar de partijen hebben zichzelf 
niet een nieuwe plek weten te geven. Het 
is gemakkelijker om no-nonsensepolitiek 
te bedrijven. Die laat zich in cijfers verta
len, algemeen geformuleerde ideële doel
stellingen niet.' 

Toch lopen de i<1ezers niet weg. 
'Dat is het eigenaardige. Het spijt me zeer 
voor jullie, maar de verkiezingen worden 
straks met vlag en wimpel door Kok ge
wonnen. Dat staat vast. Sterker nog, dat 
weet ook de VVD. Bolkestein zal niet pro
beren zijn partij tot de grootste partij van 
het land te maken, want hij is geen zelf
moordenaar. 

Je moet niet zo gauw 

weglopen. Maar mijn 

verhaal is inderdaad 

GroenLinkserig' 

'Soms denk ik wel eens 'ben ik nou gek, of 
is de rest het?'. Ikzelf voel een sterke drang 
naar het ideële. Op dat vlak valt er nog zo
veel te regelen in dit land. ledereen zou 
zich toch zorgen moeten maken over de 
ogenschijnlijk grenzeloze verharding in 
maatschappelijk verhoudingen.' 

Iemand als Poul Ka/ma doet dot. 
'ja, maar Paul Kal ma wordt in zijn partij niet 
op waarde geschat. Een 'pain in the ass', vin
den ze hem. Dat vind ik raar. Ik zou den
ken dat wat Paul Kal ma en Paul Rosenmöl
ler uitstralen, en wat ook tot mijn eigen ge
dachtengoed behoort, daarvoor is emplooi 
genoeg. Maar de beweging die dat van 
oudsher zou moeten bewaken, de PvdA, 
doet dat niet en lijkt er geen last van te on
dervinden. Kok, een pragmaticus pur sang, 
wordt er niet voor afgestraft. Dat kan ik 
niet helemaal begrijpen. Dat vind ik niet 
eerlijk.' 

Wat zou de verklaring kunnen zijn7 
'De verklaring is door Galbraith gegeven in 
dat prachtige boek 'Culture of content
ment'. Daarin staat het buitengewoon 
treffend en begrijpelijk opgeschreven. Er is 
een tweederde-samenleving ontstaan, 
waarin de slogan 'Geen gezeik, allemaal 
rijk' het goed doet. Het egoïsme is samen
gebald in een numeriek overheersende 
groep.' 

Hoe doorbreek je dot? 
'Door te moraliseren. Laat ik een uitge
kauwd maar aansprekend voorbeeld ge
ven. De verschansing. De veiligheidsindus
trie is in Nederland een zeer welvarende 
tak van bedrijvigheid geworden. We doen 
alsof dat vanzelfsprekend is. Alsof dat bij de 
loop der dingen hoort. Alsof dat in de or
de besloten ligt. Dat is natuurlijk niet zo, 
maar de menselijke aanpassing is grenze
loos. De inventiviteit is grenzeloos. Dus na 
de hoge hekken, de bloedhonden, de glas
scherven en het prikkeldraad zullen we on
getwijfeld weer iets nieuws vinden. En we 
zullen tegen elkaar blijven zeggen: 'Wat 
wonen we hier lekker'. Maar het is zelfbe
drog.' 

D1t l<lml<t erg GroenLml<s. 
'Ik ben tot nu toe een braaf en voorbeel
dig stemmer op de Partij van de Arbeid ge-
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weest. Uit gewoonte. Ik ben erg loyaal en 
ik houd van trouw, in sommige opzichten.' 

Moor de PvdA is zèl( niet meer trouw aan hoor 
eigen principes.' 

Dus moet je de PvdA opvoeden. Je moet 
niet zo gauw weglopen. Maar mijn verhaal 
is inderdaad Groenlinkserig. Toch spreekt 
de Groenlinks mij niet aan. Als ik het zeg
gen mag, dat komt omdat de kwaliteit te
kortschiet. Zodra dat niet het geval is en 
er sprake is van een behoorlijk kwalitatief 
niveau, ik noem Paul Rosenmöller, dan is 
Groenlinks een heel aantrekkelijk per
spectief voor voormalig linkse mensen. 
'Ik vind dat de fractie nu grosso modo on
der niveau is. Het spijt mij zeer, maar er zit
ten mensen bij waarvan ik denk 'wat raar 
dat die daar terecht zijn gekomen'. Wat is 
er toch een raar selectiemechanisme.' 

Wat zun don wèl goede politiCI? 
'Wat voor de journalistiek geldt, geldt mu
tatis mutandis ook voor de politiek. Daar 
waar de voorspelbare opstellingen, de 
voorspelbare antwoorden er niet meer 
zijn, is het moeilijker om het oude gedach
tengoed in nieuwe gedaanten te presente
ren. Dat vereist - zoals ik al eerder zei -
goede smaak. En ook intelligentie, vast
houdendheid, aansprekendheid. 
'Politici zouden eens wat meer van hun vak 
moeten houden. Politiek is toch een roe
ping en niet een beroep. Politiek is een wij
ze van bestaan. Ik heb de verloedering van 
het vak in mijn nadagen meegemaakt en 
werd er cynisch van. Het werd tijd dat ik 
opstapte. Die kamerleden, die om half zes, 
wapperend met hun OV-jaarkaart eerste 
klas het Plein overstaken richting Centraal 
Station. De dag was weer gedaan. Het zat 
er weer op. 'We hebben weer onze bu· 
reaucratische bijdrage geleverd'. Dan ging 
ik over mijn nek. Niks is dat. Binnen die ar· 
moede vind ik dat Groenlinks het vrij aar
dig doet.' 

Door wordt GroenLml<s n1et voor beloond 
'Dat is waar. En het grappige is dat ik me 
er 'on this very moment' op betrap dat ik 
daar zelf ook aan meedoe. Door braaf ach· 
ter Kok te blijven aanlopen. Dat heeft ook 
te maken met de macht van het getal. 
Groot is in de politiek interessanter dan 
klein. Dat kun je betreuren, daar kun je 
wegwerperig over doen, maar het is een 
feit.' 

Toch lul<t het de Grünen 1n Du1tslond wel. 
'Omdat het hier al het paradijs is. Omdat 
Nederland in hoge mate af is. Hè gat, nu 
schop ik mijn hele verhaal weer onder· 
uit.' 'Y 



Er zit beweging in het politieke front tegen 

extreem-rechts. Sinds het Genootschap van 

Burgemeesters besloot om niet langer 

demonstraties van CD en CP'86 te 

verbieden, is een debat op gang gekomen 

over de beste methode om rechtsradicale 

partijen te bestrijden. De stroom 

publikaties die over dit onderwerp zijn 

verschenen, geven een kentering aan in de 

Nederlandse benadering: extreem-rechts 

wordt niet langer doodgezwegen. Een 

bespreking van vijf recente boeken. En een 

voorzetje voor een politieke discussie. 

Extreem-rechts RECHT 
• 1n de ogen kijken 

Christine Reitzema 

Als een ware detective heeft Vrij Neder
land-journalist Rinke van den Brink zich in 
de wereld van extreem-rechts gestort on
der het motto 'ken de vijand zodat je hem 
beter kunt bestrijden'. Hij plakte affiches 
met aanhangers van Le Pen in Frankrijk, 
hing met Filip de Winter van het Vlaams 
Blok aan de toog, spitte de jaarrekeningen 
van de Centrumdemocraten door, be
zocht het congres van de Duitse Republi
kaner en keuvelde gezellig metjörg Haider 
op een terrasje aan de Wannsee. In De in
ternationale van de haat. Extreem rechts in 
Europa doet hij van zijn speurtocht smake
lijk, zij het wat ongestructureerd en af en 
toe wat langdradig, verslag. 
Van den Brink beschrijft bijvoorbeeld hoe 
een Frans provinciestadje als Dreux veran
derd is na het aantreden van het Front Na
tional (FN) in het stadsbestuur. Initiatieven 
om de integratie van allochtonen en au
tochtonen te bevorderen zijn stopgezet. In 
de bibliotheek zijn linkse en anti-racistische 
tijdschriften van de schappen gehaald. Bui
tenlanders krijgen regelmatig te maken 

met discriminatie en intimidatie. Ook in 
Saint Gilles staat het FN in de persoon van 
de burgemeester Chambrun aan het roer. 
Chambrun stoelt zijn beleid op uitspraken 
als 'tachtig procent van de criminaliteit 
wordt gepleegd door immigranten' en dat 
het 'nu eenmaal in de volksaard van 
Noordafrikanen ligt om maximaal profijt te 
halen' uit de sociale voorzieningen in 
Frankrijk. 
Vreemdelingenhaat is een thema dat aans
laat bij de kiezers. De aanhang van Jean-Ma
rie Le Pen, de charismatische leider van het 
Front National, bedraagt de laatste jaren 
rond de tien procent. Le Pen verklaart zijn 
eigen succes door erop te wijzen dat de ge
vestigde partijen geen oplossingen hebben 
voor de problemen als werkloosheid, on
veiligheid, immigratie, drugs en aids. 'Als 
het politieke establishment de grote vraag
stukken van deze tijd had opgelost, dan zou 
er geen plek geweest zijn voor onconven
tionele politiek krachten.' 
Het Vlaams Blok, zo blijkt uit het portret 
van Van den Brink, is het kleine Belgische 
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zusje van het Franse Front National. De af
keer van buitenlanders is het belangrijkste 
kenmerk van het Blok en net als het FN 
scoort het met dat thema steeds beter. In 
Antwerpen werd de partij in 1991 met bij
na 30 procent van de stemmen in één klap 
de grootste. Opvallend aan het Blok is dat 
het sterk pleit voor een onafhankelijk 
Vlaanderen. De taalstrijd is een wezenlijk 
onderdeel van het politieke programma 
van de partij. Of in de woord'en van voor
man Van Nieuwenhuysen: 'In de grond zit 
er geen verschil tussen ons verzet tegen de 
Walen en de Noordafrikanen. Beiden zijn 
even bedreigend voor ons.' 

VOOR DE WIND 
Voorman Filip Dewinter van het Vlaams 

Blok ziet met lede ogen de verdeeldheid 
van extreem-rechts in Nederland aan. Hij 
zou graag een aaneengesloten blok vormen 
met zijn Nederlandstalige collega's, maar 
zijn fusiepogingen tussen de radicale Cen
trumpartij '86 en de gematigder Centrum
democraten hebben in plaats van eenheid 
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de oprichting van een nieuwe partij opge
leverd: het Nederlands Blok. De verdeeld
heid wordt door buitenstaanders vaak als 
een voordeel beschouwd omdat de aan
trekkingskracht van ruziënde partijen nu 
eenmaal klein is. 
Een andere oorzaak die Van den Brink 
noemt voor de geringe aanhang van ex
treem-rechts in ons land is het 'krachtige 
taboe dat sinds de Tweede Wereldoorlog 
rust op alles wat naar vreemdelingenhaat, 
discriminatie, fascisme, racisme of (neo)na
zisme neigt'. Daarom bedroeg de aanhang 
van de CD op haar hoogtepunt in 1993 nog 
geen drie procent van de stemmen. On
danks het geringe succes van extreem
rechts in Nederland signaleert Van den 
Brink een grotere acceptatie van het recht
se gedachtengoed. Standpunten ten aan
zien van buitenlanders zijn verscherpt zo
als uitingen van VVD-leider Bolkestein la
ten zien. De CD is daar blij mee: Bolkes
rein 'doet uitspraken waarvoor wij een 
aantal jaren geleden nog racisten werden 
genoemd. Hij draagt veel bij aan de accep
tatie van de CD', zegt CD-raadslid Eist
hout. 
De hedendaagse extreem-rechtse partijen 
hebben hun wortels veelal in fascistische 
en nationaal-socialistische bewegingen van 
voor de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt 
uit Zwarte horizonten. Radicaal rechts in Eu
ropa van de Belgische auteur Jos vander 
Velpen. Zo is in Italië in 1946 de Movi
mento Sociale ltaliano (MSI) opgericht 
door Almirante en Michelini die hoge po
sities bekleedden in de fascistische partij 
van Benito Mussolini. In Frankrijk is ex
treem-rechts eveneens aan het begin van 
deze eeuw ontstaan en raakte de stroming 
na de Tweede Wereldoorlog slechts kor-

te tijd in diskrediet. Na een korte opleving 
in de jaren vijftig radicaliseerde de bewe
ging onder invloed van de 'linkse' jaren ze
stig. In de decennia daarna kwam de partij 
langzaam maar zeker terug en weet van
daag de dag in steden als Nice meer dan 
eenderde van de stemmen te behalen. 
Ook in Duitsland verschenen, hoewel de 
grondwet het heroprichten van fascisti
sche partijen verbiedt, enkele jaren na de 
oorlog de eerste nationaal-socialistische 
partijen weer op het politieke toneel. Net 
als in Italië en Frankrijk gaat het extreem
rechts in Duitsland voor de wind. De in 
1983 door ex-Waffen-SS'er Schönhuber 
opgerichte Republikaner halen in 1989 7,5 
procent van de stemmen in de deelstaat 
Berlijn. De partij richt zich vooral tegen 
buitenlanders en asielzoekers. Dit thema 
trekt allerlei ondemocratische extremis
ten aan. Sommige daders van aanslagen op 
buitenlanders, zoals in Mölln en Solingen, 
zijn lid van de Republikaner. Anderen zijn 
lid van nog extremere partijen als de Duit
se Volksunie of de Duitse Liga; partijen met 
openlijke nazi-sympathieën en denkbeel
den. 

SALONFÄHIG 
In De staat paraat? De bestrijding van extreem

rechts in West-Europa onderzoekt Jaap van 
Donselaarde vraag of 'de westerse demo
cratieën opgewassen zijn tegen de gevaren 
van extreem-rechts'. Daartoe zet de au
teur de reacties van de overheden van 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, België en 
Nederland op extreem-rechts op heldere 
wijze op een rijtje en vergelijkt ze met el
kaar. De verschijnselen die hij onderzoekt, 
zijn de verspreiding van racistische propa
ganda, het beleggen van bijeenkomsten, de 
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deelname aan verkiezingen en de betrok
kenheid bij geweld. 
Uit De Staat paraat? blijkt dat in alle Euro
pese landen zowel de overheid als de ex
treem-rechtse partijen balanceren op het 
randje van het mogelijke. Rechts-radicale 
partijen weten dat racistische of fascisti
sche uitspraken verboden zijn. Daarom 
proberen zij zich zo gematigd mogelijk uit 
te drukken zonder hun denkbeelden te 
verloochenen. Ze weten ook dat een ge
matigde opstelling een grotere aanhang op
levert. Tegelijkertijd betekent matiging het 
gevaar van splinterpartijtjes ter rechterzij
de. Niet zelden zijn extreem-rechtse lei
ders in het openbaar mild, maar laten zij in 
beslotenheid veel radicalere geluiden ho
ren. Extreem-rechts heeft een 'aanpas
singsdilemma', zoals Van Donselaar dit 
noemt. Dat aanpassen lukt niet altijd, zo 
blijkt uit processen tegen (leden van) ex
treem-rechtse organisaties. Toch is het 
voor de rechterlijke macht niet altijd even 
eenvoudig om een wettelijke grond voor 
een veroordeling te vinden. Processen te
gen aangeklaagden lopen meer dan eens 
vast. De overheid heeft immers een be
perkte speelruimte in haar optreden. Zij 
moet schipperen tussen enerzijds de be
scherming van politieke grondrechten, zo

als de vrijheid van meningsuiting, en an
derzijds de bestrijding van extreem-rechts. 
Bovendien verschillen de mogelijkheden 
om tot vervolging over te gaan per land 
nogal. 
In Nederland kunnen racistische of fascis
tische politieke partijen op basis van de 
wetsbepaling uit 1944 (het Besluit Ontbin· 
ding Landverraderlijke Organisaties) wor
den verboden. In 1971 is de strafwet uit· 
gebreid met bepalingen die racisme beter 



Er moet afscheid worden 

genomen van de 
moeten bestrijden. De Nederlandse Volks
unie (NVU) was de eerste test-case van de
ze wet. Hoewel de partij niet verboden is, 
werd haar leider Joop Glimmerveen wel 
veroordeeld voor racistische uitlatingen. 
De CP en, later de CD, worden minder 
hard aangepakt door justitie. Dat komt 
door het gematigde optreden van deze 
partijen, maar ook door de terughoudend
heid van het Openbaar Ministerie. De klei
ne kans op een succesvol proces of het 
vermeende publicitaire voordeel bij een 
proces voor de partijen, dragen bij aan de 
terughoudendheid. Bovendien zijn uitlatin
gen die tien jaar geleden nog als aanstoot
gevend werden beoordeeld inmiddels sa
lonfähig geworden. Racistisch getinte uitla
tingen zijn niet langer voorbehouden aan 
de CD of CP, maar worden tegenwoordig 
ook gedaan door mensen als VVD-leider 
Bolkestein ('de islam is gevaarlijk') en 
CDA-kamerlid Mateman ('de Chinese re
gering is een stelletje bejaarde spleet
ogen'). Wel gevoerde processen tegen ex
treem-rechts zijn overigens meer dan eens 
door vormfouten van het OM in het hon
derd gelopen. Pas in 1994 is voor het eerst 
de CD veroordeeld wegens het aanzetten 
tot rassehaat. 

DUITSE VOORTVARENDHEID 
In Duitsland is een omgekeerde beweging 

zichtbaar. Daar wordt de laatste jaren 
steeds harder opgetreden tegen extreem
rechts. Daarvoor heeft de regering initia
tieven genomen om het scala aan vervol
gingsmogelijkheden uit te breiden. De ge
welddadigheden in Mölln, waarbij drie Tur
ken omkwamen, vormden het keerpunt. 
Tot dan toe was mild gereageerd op 
rechts-extremistisch geweld, hun organi
saties (het zijn er in 1994 maar liefst 82), 
bijeenkomsten en propaganda. Dit on
danks uitgebreide mogelijkheden, die de 
wet na de oorlog biedt, om politiek radi
cale partijen en hun aanhangers te vervol
gen. 
Het instrumentarium waarvan de Duitse 
rechtspraak zich kan bedienen, is aanzien
lijk uitgebreider dan in Nederland. Zo kan 
niet alleen racistische propaganda beter 
worden bestraft, maar staat bijvoorbeeld 
op het ontkennen van de holocaust een 
straf van maar liefst vijf jaar cel. Ook het 
dragen van nazi-symbolen, of iets wat daar
op lijkt, en het brengen van de Hitlergroet 
zijn verboden. Bovendien is het bijna over
al in Duitsland onmogelijk geworden om 
een extreem-rechtse demonstratie te hou
den. Juridische grond voor een verbod is 
niet alleen een mogelijke ordeverstoring, 
maar ook de verwachting dat er misdrijven 
zullen worden gepleegd (bijvoorbeeld de 
holocaust-ontkenning). Vaker dan voor-

strategie van het 

doodzwijgen. 

Extreem-rechts is niet 

verdwenen. Dus heeft 

deze strategie haar 
langste tijd gehad 

heen worden in Duitsland rechts-extre
mistische organisaties in de gaten gehou
den en wordt bekeken of zij verboden 
kunnen worden. Enkele splinterpartijen is 
dit lot al ten deel gevallen, de Republikaner 
hangt een verbod boven het hoofd. 
In België zijn de democratische grondrech
ten als vrijheid van meningsuiting en verga
dering nog steviger dan in ons land in de 
wet verankerd. Deze vrijheid leidt ertoe 
dat Mein Kampfvrijelijk in België verkrijg
baar is, men ongestoord de Hitlergroet 
mag brengen en ongestraft de genocide 
mag ontkennen. Het Vlaams Blok heeft ge
profiteerd van de vrijheden. Het kon on
gehinderd bijeenkomen, racistische propa
ganda verspreiden en zich provocerend ge
dragen. Aanhangers van het VB maken zich 
bovendien regelmatig schuldig aan geweld. 
In 1981 is een wet aangenomen die racis
tische en xenofobe daden bestraffen kan, 
in 1994 is die nog eens aangescherpt. De 
wet blijkt in de praktijk weinig te worden 
toegepast.G root-Brittannië heeft geen 
grondwet zodat extreem-rechts alleen kan 
worden aangepakt met een beroep op de 
verstoring van de openbare orde. En dat is 
nodig. Extreem-rechts kan zich door het 
meerderheidsstelsel namelijk niet of nau
welijks op het politieke toneellaten gelden 
en doet dat daardoor des te meer op 
straat. Racistisch geweld komt veel voor 
en daarbij vallen niet zelden doden. Ook in 
Frankrijk zijn daders van (racistische) ge
welddadigheden verbonden met rechts
extremistische organisaties. Het Front Na
tional is bijvoorbeeld voortgekomen uit de 
Ordre Nouveau, een organisatie die van
wege haar gewelddadige karakter is ver
boden. De regering heeft redelijk adequaat 
gereageerd op extreem-rechts. De wetge
ving is verscherpt, waardoor met name het 
FN zich in het openbaar minder radicaal is 
gaan uiten. 
De vijf landen laten nogal verschillende 
overheidsreacties zien op extreem-rechts. 
Nederland en Duitsland blijken het meest 
repressief op te treden. Zowel België als 
Engeland tillen traditiegetrouw zwaarder 
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aan politieke grondrechten en dat biedt 
meer ruimte voor extreem-rechts. In 
Frankrijk heeft men een goed instrumen
tarium om extreem-rechts te vervolgen, 
maar dat wordt weinig toegepast. Het on
derzoek van Van Donselaar laat zien dat in 
alle onderzochte landen trigger events no
dig zijn om tot een aanscherping van regel
geving over te gaan. In Frankrijk was dat bij
voorbeeld de massale grafschennis op de 
joodse begraafplaats van Carpentras, in 
Duitsland de brandstichting in Mölln. Ook 
een onverwacht goede verkiezingsuitslag 
voor extreem-rechts kan een aanleiding 
zijn. 
Uit de verschillende beschrijvingen blijkt 
dat extreem-rechts voorlopig niet uit de 
politieke arena zal verdwijnen. De politie
ke kernvraag is dan ook hoe de politiek 
moet reageren op dit fenomeen. Moet ex
treem-rechts verder worden geïsoleerd? 
Moet de wetgeving worden aangepast zo
dat aanhangers beter vervolgd kunnen 
worden? Om toekomstig beleid te kunnen 
uitstippelen, is het van belang twee dingen 
te weten. Dat is op de eerste plaats kennis 
van het effect dat het overheidsoptreden 
heeft gehad. Een tweede punt van belang is 
de verklaring van het succes van extreem
rechtse partijen. 
Hoewel de afgelopen jaren meer maatre
gelen tegen extreem-rechts en racistisch 
geweld zijn genomen, hebben die de op
komst van extreem-rechts niet kunnen af
remmen. Het is moeilijk een oorzakelijk 
verband aan te geven tussen maatregelen 
en de mate van succes van extreem-rechts. 
Zijn door een sterker repressief beleid de 
racistische aanslagen in Duitsland afgeno
men? Zijn de Republikaner kleiner gewor
den omdat hun een verbod boven het 
hoofd hangt? Of ligt het aan de interne 
twisten? Is de CD zo klein doordat zij niet 
kan vergaderen of ligt het aan haar centra
listische leider? Rob Witte merkt in zijn 
proefschrift Racist violence and the state. A 
comparitive Europeon analysis overigens te
recht op dat maatregelen van de overheid 
niet altijd in het voordeel van de slacht
offers zijn. Op de groei van racistisch ge
weld heeft de overheid niet alleen gere
ageerd met vervolging van de daders, maar 
ook met een restrictiever toelatingsbeleid 
voor migranten. 

PAARDEMIDDEL 
Hoewel over het effect van het overheids

optreden weinig bekend is, vindt Van Don
selaar bijvoorbeeld een strengere vervol
ging van aanhangers van extreem-rechts 
toch zinvol. Voor het zogenaamde onder
gronds gaan van de beweging hoeven we 
volgens hem niet te vrezen, evenmin voor 
het argument dat veroordeelden 'martela-
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ren' worden. Onlangs is de discussie over 
het partijverbod weer opgelaaid. Het ver
bieden van een extreem-rechtse partij 
wordt over het algemeen beschouwd als 
een paardemiddel en er gebeurt dan ook 
weinig. Het is een bekend verschijnsel dat 
voor de oude partij is verboden reeds een 
nieuwe is opgericht, die onder een andere 
vlag dezelfde lading dekt. 
Uit de vergelijking tussen overheidsoptre
den in de diverse landen blijkt Nederland 
ten aanzien bijeenkomsten van extreem
rechts een uitzonderlijke positie in te ne
men. In de landen om ons heen kan ex
treem-rechts over het algemeen eenvou
dig vergaderen en demonstreren, iets 
waarin de CD tot op heden niet is geslaagd. 
De Nederlandse handelwijze komt onder 
vuur te liggen omdat het verbieden van een 
bijeenkomst op gespannen voet met de 
wet staat. De uitspraak van het Genoot
schap van Burgemeesters is daarvan een 
gevolg. Het argument van de verstoring 
van de openbare orde lijkt te worden ge
bruikt om blijk te geven van de afkeuring 
van de denkbeelden van extreem-rechtse 
groepen. Dat is een verkeerd gebruik van 
de wet. Bovendien wordt met het orde
verstoringsargument alleen extreem
rechts in zijn mogelijkheden beperkt ter
wijl de ordeverstoring mede wordt ver
oorzaakt door (gewelddadige) tegende
monstranten. Dat de militante antifascisten 
geen lieverdjes zijn, blijkt uit de brand die 
uitbrak bij een bijeenkomst van CD en 
CP'86 in Kedichem. 
De overheidsmaatregelen tegen extreem
rechts bestrijden vooral de symptomen. 
Daarnaast zou er meer kennis moeten ko
men over de oorzaken van het electorale 
succes van extreem-rechtse partijen. Geen 
van de auteurs besteedt hier jammer ge-

noeg meer dan zijdelings aandacht aan. Ze 
komen niet verder dan clichés over oude 
wijken, werkloosheid en de toename van 
het aantal buitenlanders. Dat alleen de 
werkloze uitkeringsgerechtigde in een ver
pauperde wijk in een van de grote steden 
op de CD stemt, is door verscheidene on
derzoeken weerlegd. Ook uit de beschrij
vingen van Van den Brink en Vander Velpen 
blijkt dat zich onder de aanhang van ex
treem-rechts veel academisch geschool
den, rijke industriëlen, arbeiders, jongeren 
en vakbondsleden bevinden. Waarom voe
len zij zich tot zulke partijen aangetrokken? 
En hoe is die aantrekkingskracht te ver
minderen? Daarnaar is nog weinig onder
zoek gedaan, wellicht mede doordat de 
overheid hoopte dat de rechtse golf van
zelf weer zou wegebben. 

VERDEELDHEID 
Het motto 'ken de vijand zodat je hem be

ter kunt bestrijden' zou ook GroenLinks 
zich meer moeten aantrekken. Dit voor
jaar werd bekend dat GroenLinkse Kamer
en raadsleden regelmatig met de dood 
worden bedreigd door leden van de CP'86. 
Dit was niet alleen schokkend nieuws, 
maar toonde ook aan dat de bedreigde 
GroenLinkse volksvertegenwoordigers 
niet langer hun mond houden. Lange tijd is 
binnen GroenLinks doodzwijgen de offi
ciële strategie geweest. Zo liet Paul Ro
senmöller weten, nadat CP' ers tijdens het 
najaarscongres zijn tuin hadden 'omgespit', 
hun niet meer aandacht te willen geven dan 
ze verdienen. Hij onthield zich van com
mentaar op het gebeurde. 
Paul Kraaijer, GroenLinkser en woord
voerder van de Anti-Fascistische Aktie, 
vindt dat je aan de intimidatie juist wel 
ruchtbaarheid moet geven. 'Dan draag je 

bij aan de dossiervorming over de CP'86, 
waardoor het kan komen tot een verbod 
van die partij', zei hij daarover in GroenLinks 
Magazine. Hij gaat daarmee in tegen het 
partijbestuur dat vindt dat publiciteit juist 
in het voordeel van extreem-rechts werkt. 
Om de veiligheid van GroenLinks-leden te 
waarborgen, is het wellicht verstandig dat 
de partij zich nadrukkelijker distantieert 
van militante anti-fascisten. 
Voor een krachtige bestrijding van ex
treem-rechts is het verder van belang dat 
GroenLinks een duidelijk beleid bepaalt. 
De partij moet af van het tweeslachtige op
treden ten aanzien van intimidatie door ex
treem-rechts. GroenLinks zou daarom af
scheid moeten nemen van de strategie van 
het doodzwijgen. Deze heeft er niet toe 
geleid dat extreem-rechts is verdwenen en 
heeft dus haar langste tijd gehad. Boven
dien is het de vraag of publiciteit altijd in 
het voordeel werkt van extreem-rechts, 
zoals ook het partijbestuur beweert. Met 
Van Donselaar kan worden gesteld dat een 
repressief optreden, waardoor extreem
rechts altijd in het nieuws komt, juist nade
lig werkt. Een ander gevolg van het dood
zwijgen is het underdog-effect. Janmaat kan 
immers met recht zeggen dat er niet naar 
hem wordtgeluisterd door de politieke eli
te, een gevoel dat veel kiezers herkennen. 
Er moet, onder meer bepleit door Fenne
ma, Eibers en Balai in de brochure Politiek 
racisme. Oorzaken, denkbeelden en bestrij
ding, een krachtig weerwoord worden ge
geven op extreem-rechtse geluiden. Daar
om moeten politieke partijen, en dat geldt 
a fortiori voor GroenLinks, een duidelijk 
standpunt bepalen inzake de integratie van 
minderheden en het toelatingsbeleid van 
buitenlanders. De politiek moet niet schu
wen om met meer kracht de denkbeelden 
en handelingen van extreem-rechtse par
tijen te attaqueren. T 
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CHRIS DE STOOP: 

De politici willen 

niet weten 
Als je geschoren wordt, kun 

je maar beter stilzitten. Zou 

die volkswijsheid de verklaring 

zijn voor het nagenoeg 

ontbreken in Nederland van reacties op 

De Stoops boek over de Europese 

aanpak van illegalen? Het Nederlandse hoe de 

illegalen 

uitgezet 

worden' 

uitwijzingsbeleid komt er bepaald niet 

fraai vanaf in Haal de was maar binnen, 

Aziza of een verhaal van deportatie in 

Europa, maar Den Haag hult zich in 

stilzwijgen. In België was dat wel anders. 

Daar koos de verantwoordelijke 

minister voor de aanval als verdediging 

en fungeerde de Knack-journalist als 

kop van jut. Een interview over waarom 

het maar niet wil lukken om een 

fatsoenlijk politiek debat over 

asielbeleid van de grond te tillen. 

Rinke van den Brink 

Het kan raar lopen. Dezelfde Vlaamse so
cialistische politicus Johan Vande Lanotte 
die in 1992 Chris De Stoops boek over 
vrouwenhandel Ze zijn zo lief meneer be
nutte om die tak van criminaliteit aan te 
pakken (dat was toevallig ook niet slecht 
voor zijn carrière), veegt nu de vloer aan 
met het nieuwe boek van De Stoop. Me
teen na verschijnen van Haal de was maar 
binnen mepte de inmiddels van kamerlid 
minister van binnenlandse zaken geworden 
Vande Lanotte van zich af. Zijn ministerie 

produceerde een dikke nota om weer
werk te bieden aan het buitengewoon ne
gatieve beeld dat De Stoop schetst van het 
Belgische (en Europese) uitwijzingsbeleid. 
De twee voeren een loopgravenoorlog. 
Vande Lanotte verwijt De Stoop onder 
meer dat hij gebrek aan kennis van zaken 
heeft en dat hij zijn onderzoeksbevindingen 
nooit heeft voorgelegd. De Stoop zegt dat 
zijn onderzoek door het ministerie van 
binnenlandse zaken alleen maar tegenge
werkt is. Behalve de huidige minister van 
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binnenlandse zaken krijgt ook (en vooral) 
zijn ambtsvoorganger Louis Tobback- te
genwoordig de voorzitter van de SP - de 
volle laag van De Stoop. 

LINKS POPULISME 
Tobback had de verantwoordelijkheid voor 

een wel bijzonder pijnlijk incident. In de
cember 1993, toen de burgeroorlog in So
malië in volle gang was, stuurde België vijf 
Somalische asielzoekers terug naar Mo
gadishu. Dat gebeurde in een C-130 mili-
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~Als er over iets openlijk 
gediscussieerd 

tair transportvliegtuig, een methode die 
het Vlaams Blok bepleit om illegalen uit te 
zetten. Die partij was er natuurlijk als de 
kippen bij om haar winst te incasseren en 

te verkondigen dat de regering haar pro
gram gedeeltelijk uitvoert. De Stoop: 'Het 
Vlaams Blok heeft ontegenzeggelijk een 
deel van haar boodschap ingang doen vin
den in de democratische partijen. Bij alle 
verschillen die er zijn. Het minste is wel dat 
vreemdelingen en illegalen uitgeroepen zijn 
tot probleem nummer een, tot de oorzaak 
van alles wat verkeerd gaat. Of dat nu klopt 
of niet. De andere partijen zijn ervan over
tuigd dat vreemdelingen, en zeker de ille
galen, een belangrijk deel van de voedings
bodem van het Vlaams Blok vormen. In die 
redenering zou je door die illegalen uit te 
zetten het Vlaams Blok dus bestrijden. Ik 
ken actiegroepen in Duitsland die opko
men voor de illegalen en die zeggen dat 
zo'n redenering erop neerkomt dat je geen 
Auschwitz gehad zou hebben als er geen 
joden geweest waren. Zij vinden dat het
zelfde als wanneer je nu zegt dat er zonder 
illegalen en vreemdelingen geen racisme en 
geen extreem-rechts zou bestaan.' 
SP-voorzitter Louis T obback, maar bij
voorbeeld ook zijn Duitse collega Oskar 
Lafontaine, maken er geen geheim van dat 
ze een deel van de boodschap van ex
treem-rechts overnemen. 'Zij zijn van me
ning dat het succes van extreem-rechts ge
baseerd is op een reëel signaal en op reë-

Deportatie 

moet worden, 
dan wel over het 

beleid ten aanzien 
van vreemdelingen 

en vluchtelingen. 
Het gaat om een 

onderwerp dat 
fundamenteel is 

voor het weefsel 

van onze 

samenleving' 

Ie problematiek. Dat moet je niet ontken
nen, maar erkennen, zeggen zij, en dan be
strijden. Ik vind dat eerst die link tussen de 
aanwezigheid van vreemdelingen of illega
len en extreem-rechts maar eens bewezen 
moet worden. Misschien spelen er toch 
ook andere factoren een rol - het natio
nalisme, de tijdgeest - dan alleen maar die 
simpele gevolgtrekking illegalen, dus racis-

me, dus extreem-rechts.' 
Tobback en Van de Lanotte verdedigen zich 
tegen de beschuldiging dat ze het program 
van het Blok uitvoeren door hun heel an
dere maatschappelijke visie in stelling te 
brengen, zegt De Stoop. 'Wij zijn voor de 
multiculturele maatschappij, zeggen ze, en 
het Vlaams Blok is daar juist tegen. De ach
terliggende analyse mag dan verschillen, 
het akelige is dat het eruit voortvloeiende 
populisme hetzelfde klinkt. Of het nu van 
links komt of van extreem-rechts. Het is 
net hetzelfde populisme dat de bevolking 
voorgeschoteld krijgt. Of daar nu wel of 
niet een andere analyse achterzit, zal hen 
een rotzorg zijn.' 
De marges die in België bestaan voor een 
debat over illegalen en uitwijzingsbeleid 
worden in hoge mate bepaald door de aan
wezigheid van electoraal succesvolle ex
treem-rechtse partijen. Dat geldt vooral in 
Vlaanderen. De Stoop: 'Het onderwerp is 
in België extreem gepolariseerd tussen de 
SP en extreem-rechts. In Nederland be
staat onder andere door de beperkte om
vang van extreem-rechts meer ademruim
te om op een rustige manier een uitwijzi
gingsbeleid te formuleren. De Nederland
se staatssecretaris Schmitz vindt dat politi
ci zich op zo'n onderwerp niet moeten 
profileren. Daar ben ik het volledig mee 
eens. Menselijk leed is geen onderwerp om 
je op te profileren. In België is het pro
bleem dat Tob back en Van de Lanotte zich 

Speciale gevangenissen (zoals de Bullebak in Amstel-dam), spec1ale opsponngsdiensten, speciale transporten, voor de 

uitwijzing van illegalen IS geen moeite te veel. In het Zuidduitse Regensburg werden treinwagons met illegalen gevuld 

en aan de euroCity naar Praag geha11gen die cynisch genoeg de naam van een beroemde vluchteling draagt: de Alben 
Einste1n Express. Nederland werkt het liefst met charters, de zogeheten eurochartel-s, pendeldiensten om illegalen uit 

te zetten waarvan de kosten omgeslagen worden door de belanghebbende landen (de uitzetters van de illegalen). 

Pnvé-ondernemingen verdienen groot geld aan de UitWIJZingen. België huurt geregeld de diensten van de f1rma Budd 1n 

voor uitWIJZingen van Afnkaanse illegalen. Budd vangt de uitgewezen illegalen in Ivoorkust op en verdeelt ze vervolgens 

over het Afnkaanse continent In de Du1tse deelstaat Noordrijn-Westfalenopereert Manager Travel Serv1ce, met 

12.000 deporiees per jaar de absolute marktle1der. Van het OostberliJnse vliegveld Schönfeld vertrekt dagelijks een 

charter van de f1rma joro naar Roemenië. Inmiddels ziJn er zo al I 00.000 illegalen uitgewezen. 

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO werkt al enkele jaren aan de ontwikkel111g van een soort muilkorf voor 

last1ge deportees. Dat werd nodig nadat de Roemeen Constantin Rudaru bij zijn Uitzetting zwaar hersenletsel opliep 

toen zijn mond met tape werd afgeplakt. De Engelsen hebben behoefte aan 1ets dergelijks sinds de speciale 

Deportotlon Squod van Scotland Yard een Jamaicaanse de portee zo strak had ingepakt met plakband dat hij erin bleef. 

De Brusselse luchthaven Zaventem wordt vanwege het grote aantallijnvluchten op Afrikaanse bestemmingen vaak als 

transit-luchthaven gebru1kt. De Belg1sche Rijkswacht, die niet bepaald als zachtzinnig bekend staat, heeft 1n een rapport 

politiemensen uit andere landen ervan beschuldigd soms wel erg veel geweld te gebruiken bij uitzettingen. De Stoop in 

zijn boek: 'De rijkswacht had het vooral over de als een worst verpokte de portees uit Nederland die, in een dwangbuis 

gesnoerd en op een draagberrie vastgeriemd, in het vliegtuig naar Zake werden geschoven. Sabena weigel-de enkele 

keren om ze mee te nemen. Nochtans is het een lucratieve zaak: voor elke Nederlandse de po op een brancard 

moeten zes zetels geboekt worden.' 

De lijst met voorbeelden is naar believen uit te breiden. 
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juist wel geprofileerd hebben als de sterke 
mannen die de illegalen het land uit gaan 
krijgen.' 
Aan de opstelling van de Nederlandse 
staatssecretaris kleven volgens De Stoop 
ook risico's. 'Schmitz zegt ook dat je met 
illegalenbeleid de bühne niet moet opgaan. 
Zo'n opvatting draagt het gevaar in zich dat 
je er een taboe-onderwerp van maakt, 
waarover beter maar niet zoveel gespro
ken wordt, want je weet nooit wat je er
mee losmaakt. Die sfeer heeft de afgelopen 
jaren in België rond dit onderwerp gehan
gen en dat is volgens mij absoluut onge
zond geweest. Nederland moet vermijden 
dat het dezelfde weg opgaat. Als er over 
iets openlijk gediscussieerd moet worden, 
dan wel over het beleid ten aanzien van 
vreemdelingen en vluchtelingen. Het gaat 
niet om een marginaal verschijnsel, maar 
om een onderwerp dat fundamenteel is 
voor het weefsel van onze samenleving. De 
politieke situatie is in Nederland natuurlijk 
heel anders dan in België, maar de proble
men en uitdagingen van het uitwijzingsbe
leid zijn ongeveer dezelfde.' 

HEFTIGE REACTIES 
In België zijn vluchtelingen en illegalen en al

les wat er mee samenhangt sinds de door
braak van het Vlaams Blok bij de parle
mentsverkiezingen van 24 november 1991 
tot taboe verklaard. 'Zeg je daar wat over, 
dan word je platgeslagen met het argument 
dat je extreem-rechts in de kaart speelt. In
tussen is in stilte een heel repressief beleid 
ingevoerd, zonder enige bespreking of de
bat in het parlement. En zo is het niet al
leen in België gegaan, maar in heel Europa. 
Die taboesfeer stak mij zo dat ik besloten 
heb om te proberen om beweging te krij
gen in dat dossier door een schokeffect te 
bewerkstelligen. Dat is noodzakelijk voor 
verandering.' 
Voor de heftigheid van de reacties op zijn 
boek heeft De Stoop een korte- en een 
lange-termijnverklaring. 'De korte-ter
mijnverklaring is het wetsontwerp-Vande 
Lanotte over toegang, verblijf en verwijde
ring van vreemdelingen. Ik wist al maan
denlang dat de minister daarmee kwam. 
Allerlei commissies waren het aan het be
kijken, het werd aan de Raad van State 
voorgelegd, dat wist ik allemaal. Ik heb mijn 
manuscript in oktober ingeleverd. Het toe
val heeft gewild dat het boek precies is ver
schenen in de week dat Vande Lanotte zijn 
wetsontwerp door de Kamer wilde jagen. 
Hij heeft steeds zelf gezegd dat hij het in 
sneltreinvaart wilde laten behandelen. Die 
wet dient feitelijk natuurlijk om het depor
tatiebeleid - de term deportee heb ik niet 
bedacht, maar is vakjargon - te oliën en 
vorm te geven. Het is een wetsontwerp 

van de hele regering, zo heeft Van de Lanot
te het steeds voorgesteld. Premier Oeha
ene heeft dat uiteindelijk ook bevestigd 
door te zeggen dat het om een regerings
zaak gaat. Ze knepen hem dat het wets
ontwerp nog getorpedeerd kon worden 
door mijn boek. Van de eerste schrik be
komen, heeft Vande Lanotte geprobeerd 
om als een bulldozer over me heen te wal
sen en zo de verschijning van mijn boek als
nog in zijn voordeel te keren.' 
Dat mislukte. De Kamer besloot begin fe
bruari eerst enkele hoorzittingen te orga
niseren over het asielbeleid. Vervolgens 
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Chns de Stoop, foto: Bert van den Broecke 

werden er de nodige amendementen inge
diend, zodat de behandeling van het wets
ontwerp aanzienlijk meer tijd nam dan de 
minister eigenlijk wilde. 
Maar er is nog een tweede reden om de 
paniek te verklaren en die heeft meer met 
lange-termijnoverwegingen te maken. 'Dit 
repressieve beleid hangt ten nauwste sa
men met het taboe rond het onderwerp en 
(dus) met de druk van extreem-rechts, ze
ker in België. Vergeet niet dat het Vlaams 
Blok in Antwerpen al weer jaren de groot
ste partij is.' 
De Stoop verwijt de SP en een aantal an-
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'Schmitz zegt dat je met 

illegalenbeleid de 
dere partijen daarop volstrekt verkeerd te 
reageren. 'De SP is heel expliciet geweest. 
Ze hebben een ideoloog in de arm geno
men en die kwam na lang denken tot de 

analyse dat je extreem-rechts moet be
strijden door hun thema's over te nemen 
en zo de voedingsbodem ervan weg te ne
men. Die simplistische analyse heeft geleid 
tot het populistische beleid van Tobback.' 
De laatste tijd begon daarop al meer en 
meer kritiek te komen. De Knack-journa
list denkt dat zijn boek functioneert als 
'een soort kristallisatiepunt' voor een te
genbeweging die aan het ontstaan is binnen 
'christelijke basisgroepen' en 'aan de uiter
ste linkerkant van het politieke spectrum'. 
Dat verklaart in zijn ogen het succes van 
Haal de was maar binnen waarvan in april de 
derde druk verscheen. 'Kennelijk zit er in 
mijn boek iets dat de mensen raakt en hen 
in beweging brengt. Ze willen wel dat de il
legalen het land uitgezet worden, maar dat 
het zó gebeurde wisten ze niet en willen ze 
niet. En de politici hebben er de afgelopen 
vijf jaar de voorkeur aan gegeven om niet 
te weten hoe de illegalen uitgezet worden. 
Daarin moet ik Vande Lanotte gelijk gege
ven. Die zei in het parlementsdebat over 
zijn wetsontwerp dat niemand hem de af
gelopen vier jaar ook maar één keer ge
vraagd had hoe een uitzetting in haar werk 
gaat. Ik denk dat die hypocrisie nu enigszins 
doorbroken is.' 

DEPORTATIEMACHINE 
'De kern van de zaak is', zegt Chris De 

Stoop, 'dat er jaarlijks nu al meer dan 
200.000 mensen uitgewezen worden uit de 

(advertentie) 

De Helling 
op index 

Sinds kort zijn alle artikelen van de 
eerste acht jaargangen op index 
beschikbaar. De bijna vijfhonderd 
artikelen die in deze periode zijn 
verschenen, zijn keurig alfabetisch 
gerangschikt in aparte thematische 
blokken. 

De index is verkrijgbaar op twee 
manieren: op papier en op floppy 
(WP 5.1 ). Bij het bestellen duidelijk 
uw voorkeur vermelden. De prijs is 
in beide gevallen zes gulden (inclusief 
portokosten). 

De index kan besteld worden bij: 
De Helling, Postbus 700, 
I 000 AS Amsterdam. 

bühne niet moet 

opgaan. 

Zo'n opvatting 
draagt het gevaar 

in zich dat je er 
een taboe

onderwerp 
van maakt. 

Dat is volgens 
mij absoluut 

ongezond' 

Europese Unie, zonder dat daarvoor re
gelgeving is ontwikkeld, zonder dat er con
trole op bestaat en zonder dat er enige ga
rantie bestaat voor een menswaardige be
handeling van de uitgezettenen. Men is 
eerst produktie gaan draaien, dat wil zeg
gen grote aantallen mensen gaan uitzetten. 
Pas nu ontstaat er in sommige landen een 
debat over het vastleggen van wat rechten 
en normen daarbij. Als je honderdduizen
den mensen uitwijst, dan is het toch een 
must dat je dat in ieder geval op een open 
en democratische manier bespreekt. Er 
moet sluitende internationale en nationale 
regelgeving komen die het hele proces 
controleerbaar maakt. Er bestaan tegen
woordig internationale conventies voor al
le mogelijke bedreigde diersoorten, maar 
niet voor de moderne deportees.' 
Dat ongecontroleerde verloop van de de
portaties, daar gaat het De Stoop vooral 
om. 'Dat werd helemaal ondergesneeuwd 
door de vraag of de SP nu wel of niet be
zig is onderdelen van het program van het 
Vlaams Blok uit te voeren. Vooral in De 
Standaard is mijn boek door Derk-Jan Ep
pink vanaf de eerste dag als een soort 
stormram tegen Tobback en Vande Lanot
te gebruikt. Misschien dat het naïef van me 
was, maar ik had echt gehoopt dat ik mijn 
boek buiten de politieke polarisatie zou 
kunnen houden. En dat we eens rustig had
den kunnen kijken naar waar we nu eigen
lijk mee bezig zijn. Want dat heeft er de af
gelopen vijf jaar aan ontbroken. In plaats 
van een debat over deze problematiek zijn 
we niet verder gekomen dan kretologie. 
De ene kant roept 'wij willen extreem-rechts 
het gras voor de voeten wegmaaien', de an-
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de re 'zwijg, anders speel je extreem-rechts in 
de kaart'. Daardoor is het debat totaal ver
lamd en was het des te makkelijker om re
pressieve maatregelen in te voeren die vijf 
jaar geleden ondenkbaar waren en onbe
spreekbaar. Een inhoudelijk debat heeft tot 
nu toe nergens plaatsgevonden. Ook in 
Duitsland niet, want toen daar in 1993 de 
asielwetgeving werd aangepast was de si
tuatie ook politiek scherp gepolariseerd. Ik 
wil met mijn boek dat debat entameren. 
Europa zou eindelijk eens moeten aan
vaarden dat de nieuwe migratie, zoals die 
sinds de jaren tachtig op gang gekomen is, 
een structureel en ingrijpend fenomeen is. 
Het gaat om één van de belangrijkste so
ciologische evoluties van deze eeuw. Het 
zou Europa sieren als het daarop een ant
woord ontwikkelt dat wat verder gaat dan 
een absolute immigratiestop of dan ieder
een eruit die niet het juiste papiertje of 
stempel heeft. Er moet een inhoudelijk ant
woord komen. Om dat te ontwikkelen, 
heb je de beste mensen nodig en veel geld.' 
De Stoop is ervan overtuigd dat het in
houdelijke debat over het uitwijzingsbeleid 
er hoe dan ook komt. 'De politieke wil 
voor zo'n debat ontbreekt nog, omdat de 
meeste politici denken dat een eenzijdig 
repressief beleid electoraal voordeliger is 
dan een humane benadering. Maar dit be
leid van oorlog aan de illegalen loopt van
zelf vast. En dan on snapt men niet meer aan 
een inhoudelijk debat. Het is niet omdat ik 
een boekgeschreven heb over illegalen dat 
ze nu opeens bestaan. De vreselijke reali
teit is dat in Europa een volledige parallel
le wereld is gecreëerd van enkele miljoe
nen illegalen die volkomen afgesneden zijn 
van de normale samenleving. Het gaat om 
misschien wel het ingrijpendste maat
schappelijk probleem van deze tijd. Hoe 
langer het duurt voor een beleid ontwik
keld wordt, des te zwaarder zal de mense
lijke tol worden.' T 

Rml<e van den Bnnl< IS versloggeve 

b1j VnJ Nederla.~c 

Chris de Stoop; Haal de was maar binnen. 

Aziza of een verhaal van deportatie in Europa. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1996. (376 pagina's, 

f 37,50.) 



De armoede van 
Groenlinl<s 
Het was een treurige bedoenrng op 
I mei, cL1,w op het Beur·splern in Amsterdam. 

Wat ec'tl mooie apotheose van 'de sociale 
campap,r1e' van Gr-oenlinks had moeten 

wordCI1, mondde urt in een dr-urlenge verto
nrng. Or1cler· aanvoer-ing van de pmjectlerder 

en de ll,wlijvoorzitter· zaagden enkele inder

haast opgctr·ommelde activisten met behulp 

van eer1 iJ7er-zaag1e eenviJfde deel van een 
metalen sl<laf af. Deze staaf moest de be

staande VIJfdaagse - door· Gmenlrnks ver

foerde wer-kweek symboliser-en. Diepere 

beteketlis van deze Dag-van-de-Ar-berdactie: 
Gmetllrnks staat pal voor· de vrer·daagse 

werkweek' Als klap op de vuurprJI deelde 
het gezelschap folder-s over· de socrale vrsie 

van Gr-oenlinks urt aan het passer·ende pu

blrek. Enigszrrls beschaamd moesten de ac
trevoer·der·s vaststellen dat hoogurt een 

handjevol toevallrg op het plern mndzwer

vende Japanse toer·rsten de bezrgherd op
merkten. 

Een brtter-e prl voor· de campagnelerdrng was 

het laat bekend wor·den van de afwezrgherd 
van Pa ui Roserlmöller·. Tot meer darl een 

nieuwsflrts op de lokale radro lerdde de 
maandenlang voor·ber·eide actre dan ook 

nret. Het kan nret toevallrg ZIJn dat het optre
den van dezelfde Rosenmöller· later op de 

dag op een ander·e locatre in de hoofdstad 

wèl de landeltjke kr·arlterl haalde. 

Dit tegenstrijdige beeld rs kenmer-

kend voor- het hurdrge Gmenlrnks. Als Ro

senmöller· rets mept in en mrldom de ka

mer·, durkerl de medra er bovenop. maar van 

de r·est vdtl de partrJ heeft de gemrddelde 

Neder-J.mder· al trjden wernig tot nrks verno

men. Vcler1 beschouwen dit als het noodlot 
van eer1 l<lerrle paritj rn de oppervlakkrge -

op macht. per-sonen en r-elletjes ger-ichte -

medra-democr·atre Hoe aanlokkeirik deze 

verkiering ook is, het is slechts de helft van 
het ver-haal. 

De ander-e karlt is de onkunde van Gmen
Lrnks zèlf. Het ver-loop van de socrale cam

pagne is hiervan een tr·effende rllustratie. 

Wat ZIJ ook pmbeert het lukt de parirJ maar 

rlret om, al rs het mondJesmaat een gelurd 
van betekenrs te laten hor·en rn de algemene 

polrtieke discussre over de toekomst van de 
ver-zor·gr ngsstaat. 

Dat is een wr·ange dragnose aan de voor-

avond van het parirJCongr·es over· socrale po-

lrtiek. Waar·schijnlrjk heeft Gmenlinks deze 
absentie rn niet onaanzienlijke mate aan zich

zelf te wijten. Terwijl tout. Neder-land zich nu 

al enkele Jaren suf debatteert over de totale 
reorganisatie van de sociale zekerheid, inclu

sief een ver-regaande privatisering van het 
bovenmintmale stelsel, buigt Gmenlrnks zich 

over· de rntroductie van een 'voetrnkomen' rn 

de minrmale socrale zeker-heid. Want dàt zal 
- lettend op de teneur· die het partrjbestuur· 

aan de voorbereidende teksten heeft gege

ven - het centrale thema van het komende 

partiJCOngres zijn. 

De term navelstaarderij is zeker op 

ziJn plaats. Door mrddel van het voetinko

men poogt Gmenlinks tegelijkertijd een rn
tem politiek compromis te sluiten èn een 

voet tussen de deur· te krijgen in het publie

ke debat over de sociale zekerheid. Stel dat 

het eer·ste al lukt. het tweede lukt zeker niet 

Want waorover gaat het politreke socrale-ze

kerheidsdebat rn ons land? Over· niets meer 

en niets minder· dan over· de noodzaak van 

de invoerrng van een 'ministelsel'. En daar 

zijrl in het post-BuurmerJeriijdperk krachtrge, 
deels zelfs aantr-ekkelijke, argumenten voor. 

De politreke inzet rs de ontmantelrng van 
een groot deel van het collectreve socrale

zekerherdsstelsel. 
Srnds de WAO-ingr·eep van 199 I liggen de 
oude socrale-zeker·herdspral<i:rjken fundamen

teel onder· vuur. Het brede stelsel uit de Ja

ren zestig en zeventrg zou onbetaalbaar ziJn 

geworden. Ook heeft de gedachte woriel 
geschoten dat de overherd zich een wel er-g 

slechte en onbetrouwbare beheerder· van de 

socrale ver-zekeringspremies betoont En dan 
is er nog de niet makkelrjk te negeren om

standrgheid dat de logge zekerheidsstaat uit 

het verleden nauwelrjks meer een adequate 
dekking biedt voor· eigentrjdse 'socrale nsr

co's' als individualiserrng, flexibilrsering en 
zor·gverantwoordelijkherd. 

Een politieke partij dre effectief wil 
ziJn, kan het zrch eenvoudrgweg n'ret veroor

loven om zelfs maar de schiJn te wekken de

ze kwesties te veronachtzamen. Noch een 

listig opererende fractieleider, noch enkele 

goedbedoelde maar lege congr·esresoluties, 

kunnen dit gemrs compenseren. Gevreesd 

moet worden dat Groenlinks, net als 'klein

links' in het verleden, achter de lopende po-
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litreke debatten bltjft aansukkelen. Nog 
steeds sprerdt de partrJ maar weinrg sensibilr

tert voor de wezenlrjke polrtieke krachtsver
houdingen ten toon. 

Een piJnlijke verkiezingsnederlaag en enkele 
congressen over pariijvemieuwing verder is 

de balans voor Gmenlinks nog altrjd wernig 

bemoedigend. Leert Gmenlinks het dan 
noor?. 

Henk Krijnen 
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DE MILIEUBEWEGING 

Lucas Reijnders gaat de barricades op, de voorzitter van Natuur

monumenten-Pieter Winsemius- wil meer rumoer van de milieu

beweging, en Milieudefensie-voorzitter Bram van Ojik kondigt harde 

acties aan. Laten we even afwachten of deze drie toch uiterst nette 

1 heren hun heftige woorden waarmaken. Niettemin is de krachtige 

1· taal tekenend voor het heersende ongenoegen. Niets is makkelijker 

dan het paarse kabinet de schuld in de schoenen te schuiven. Nee, 

ook de milieubeweging zèlf is onderdeel van het probleem. 

Het monsterverbond tussen milieubeweging en overheid ontleed. 

Jelle van der Meer 

Het milieubeleid staat stil, je moet wel zo 

ongeveer Ferd Crone heten en als taak 

hebben het beleid van je partijgenoot op 

het ministerie van Milieubeheer te verde

digen, om iets anders te durven beweren. 

Paars geeft de status quo een ideologische 
legitimatie: minder overheid, meer markt. 

Dat de markt (bedrijven en consumenten) 

niet meer wil doen, lijkt minister De Boer 

op haar beurt alleen maar aan te zetten om 

nèg minder te doen. Natuurlijk, zo knikt de 
minister braaf, de 'randvoorwaarden' zijn 

voor de overheid, maar hier geldt over

macht: er is geen maatschappelijk draag

vlak voor maatregelen en de EU en de glo

balisering laten geen nationale speelruimte. 

Dat de frustratie bij de milieubeweging 

groot is, is begrijpelijk, maar de milieube

weging zou ook de hand in eigen boezem 
moeten steken en onderzoeken wat ze zelf 

heeft bijgedragen aan het gemodder met 

milieu in Den Haag. 

Het wonderlijke is dat milieubeweging en 

overheid het grotendeels eens zijn. Sinds 

de tweede helft van de jaren tachtig is de 

overheid overtuigd van de aard en ernst 

van de milieuproblemen. Ozonlaag, broei

kaseffect, autoverkeer, dioxines, vermes

ting, noem maar op, de overheid (en ook 

de natuurbeweging, die traditioneel gericht 

was op conservering) heeft de visie van de 

milieubeweging volledig omarmd. Dat 
blijkt niet alleen uit het NMP (Nationaal 

Milieubeleidsplan) maar ook uit diverse an

dere nota's van achtereenvolgende kabi

netten over verkeer, landbouw en energie. 

Dit kabinet onderstreepte in zijn regeer

akkoord nog eens de ernst van de milieu

crisis. Ook over de oorzaak en dus over de 

oplossing van de milieuproblemen zijn de 

overheid en de milieubeweging het eens. In 
dit geval is het de milieubeweging die is op

geschoven. In de jaren zeventig bekriti

seerde de milieubeweging nog 'het sys-
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teem': grootschaligheid en technologie wa

ren de oorzaak van alle problemen en 

slechts flinke maatschappijhervormingen 

zouden daar verandering in kunnen bren

gen. In de jaren tachtig maakte de milieu

beweging echter een flinke ideologische 
draai; niet langer is het systeem fout, maar 

er zitten fouten in het systeem. Aanpassing 

is mogelijk en niet eens zo heel moeilijk. 

Techniek werd van vijand een vriend. Eco
logische modernisering kan de zaak red

den. In de jaren negentig komt daar de ana· 
lyse over de foute prijszetting bij: milieu is 

ten onrechte gratis, geef milieu een prijs en 

dan lost de markt vanzelf vele problemen 

op. Daarmee omarmde de milieubeweging 

expliciet de markteconomie. Voor de ge· 

vestigde orde is de milieubeweging sinds 

de jaren tachtig een serieuze gespreks· 

partner geworden. Inzet van technologie 
en andere prijzen wordt nu expliciet door 

de regering als onvermijdelijk gezien. 



Bij zoveel eensgezindheid spitst het con
flict zich toe op twee punten. De urgentie, 
oftewel hoeveel haast moet er gemaakt 
worden met de gewenste ingrepen? En: 
wie moet het initiatief nemen: overheid, 
bedrijfsleven of consumenten? De milieu
beweging- en ik versta daaronder de gro
te landelijke milieuorganisaties en delen 
van de natuurorganisaties-heeft op beide 
punten niet handig geopereerd en doet dat 
nog steeds niet. 
Om de urgentie aan te tonen, tamboereert 
de milieubeweging sterk op de weten
schappelijke noodzaak tot ingrijpen, wat 
zich vertaalt in technocratische verhalen 
over 90 procent minder NOx-uitstoot en 
80 procent minder C02, en concepten als 
milieugebruiksruimte en duurzaamheid. 
Die verhalen worden met grote gelijkheb
berigheid gepresenteerd: 'als we niet lui
steren worden we gestraft met grote ram
pen' - moderne onheilsprofetieën. 

De bekering tot ecologische modernise
ring heeft van de milieubeweging een tech
nocratische beweging gemaakt die zich 
vastklampt aan een wetenschappelijke legi
timatie. Maar wetenschap noodzaakt tot 
niks, wetenschap levert slechts ammunitie 
voor politieke keuzes. De milieubeweging 
moet die keuzes op tafel leggen. De mi
lieubeweging kan geen gelijk hebben, hoog
uit kan ze een visie op gewenste verande
ringen ontwikkelen en uitdragen. De mi
lieubeweging zal, wil ze meer steun ver
werven, de nadruk moeten leggen op haar 
ideologische uitgangspunten over een leef
bare samenleving. 
De milieubeweging, en ook Groenlinks, 
heeft als taak milieuproblemen zichtbaar 
en voelbaar te maken, ze moet laten zien 
voor wie en wat ze opkomt (en dat is niet 
voor iedereen want niet iedereen vindt 
een stad vol auto's een probleem) en moet 
perspectief geven op hoe het anders kan. 

de Helling -jaargang 9 - nummer 2 - zomer I 996 

foto. Willem Middelkoop I HH 

Natuur, ruimte, rust, de auto, schoon wa
ter en schone lucht in relatie tot gezond
heid, werk en vrije tijd, dat zijn thema's 
waar mensen zich iets bij voor kunnen stel
len en waar ze zich druk over kunnen ma
ken. Moet het Groene Hart gebruikt wor
den voor ruimer wonen en meer ver
veersinfrastructuur of kiezen we voor het 
conserveren van een enkele oase van 
groen en rust? 

BESCHAVINGSDRANG 
En wie moet de milieubeweging aanspreken 

om het initiatief tot verandering te nemen? 
Begin jaren negentig heeft de milieubewe
ging zich enigszins afgekeerd van de over
heid. Daar lag een rare mengeling van mo
tieven aan ten grondslag. Enerzijds bestond 
het idee dat de overheid 'om' was - er lag 
immers een NMP -, anderzijds was het 
frustratie omdat de overheid weigerde het 
NMP om te zetten in maatregelen. Het be-
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Behalve onheilsprofeten zijn 

drijfsleven maar vooral consumenten wer- de milieubewegers 
den het nieuwe doelwit. Het milieu, zo was 
en is daarbij het idee, is een normen- en 
waardenkwestie. De burger in zijn rol als 

consument maakt verkeerde keuzes en 
moet heropgevoed worden. 
Sommige milieubewegers trekken de ver
gelijking met de vorige eeuw toen het volk 

om hygiënische redenen geleerd is met 
mes en vork te eten; op dezelfde manier is 
ook milieu een kwestie van beschaving. Be
halve onheilsprofeten zijn de milieubewe

gers dus ook nog moraalridders: wie een 
gewone gloeilamp indraait in plaats van een 
spaarlamp, is medeveroorzaker van een 
milieuramp. De milieubeweging creëert 
hiermee een klimaat waarin iedereen 
schuldig wordt geacht, en dat is de dood in 
de pot. Want als iedereen schuldig is waar
om zou iemand dan beginnen? Zo'n klimaat 

geeft de overheid alle ruimte om het ini
tiatief bij consumenten en bedrijfsleven te 

laten. 

ooknog 

moraalridders: wie 
een gewone 
gloeilamp indraait in 
plaats van een 

spaarlamp, is 
medeveroorzaker van 
een milieuramp 

Het gaat er echter niet om wie schuldig is 

maar wie verantwoordelijk is. Milieu en na
tuur zijn collectieve goederen, milieupro-

biemen moeten dus collectief opgelost 
worden, door de overheid. Aangezien die 
het er bij laat zitten moet ze daartoe ge
dwongen worden, en dat dwingen is de 

taak van de milieubeweging. 
Om succesvol druk uit te oefenen, heeft de 
milieubeweging de steun nodig van de be
volking. Hier maakt de milieubeweging 

echter de fout mensen te benaderen als 
consument in plaats van als burger. In het 
boek 'Creatieve democratie' van het NC
DO, dat in april uitkwam, wijst Kees 

Waagmeester op het verschil. Een burger 
heeft oog voor het algemeen belang (steun ' 
aan belastingmaatregelen bijvoorbeeld) 
ook als dat botst met zijn privé-belang; als 
consument wordt hij gedreven door privé
belang. Het probleem is, en Waagmeester 
signaleert dat terecht, dat politici steeds 
meer de neiging hebben om bij hun afwe

gingen te letten op het gedrag van de con

sument en niet op de wil van de burger. De 
politicus zegt: 'Mensen kopen geen biolo
gisch voedsel, dus willen ze geen biologi
sche landbouw', of: 'Mensen vliegen, dus 
willen ze geen restricties op vliegen'. Op 
de keper beschouwd betekent dat dat be
leid niet wordt bepaald door de gang naar 
de stembus maar door de gang naar de 
winkel - een uit democratisch oogpunt 

schrikwekkende conclusie. Het is ronduit 
verbazingwekkend dat politici hun eigen le
gitimatie zo te grabbel gooien. 
Het stomste wat de milieubeweging kan 
doen, is meegaan in deze trend en mensen 
als consumenten gaan aanspreken: 'koop 
biologische produkten'. Wie is de milieu
beweging dat ze tegen de consument kan 
zeggen dat hij altruïstisch moet zijn, dat hij 
zijn privé-belang moet opgeven zonder er 
iets voor terug te krijgen? De milieubewe
ging moet de burger aanspreken, die is te 
porren voor maatschappelijke veranderin· 
gen, maar dan langs de collectieve weg van 
overheidsbeleid. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) constateert in zijn rap
port 'Publieke opinie en milieu', dat in ja
nuari uitkwam, dat burgers niet vrijwillig 
hun gedrag aan zullen passen, omdat ze vin· 
den dat het geen zin heeft als zij iets laten 
en de buurman niet. Ze gaan echter ak· 
koord met overheidsbeleid als dat aan ie· 
dereen wordt opgelegd, ook als dat geld 
kost. Hoewel het bestaande gedrag iets an· 
ders suggereert, zo concludeert het SCP, 
is er onder de Nederlandse bevolking een 
'matig sterk' draagvlak voor milieubeleid. 
Deze steun moet de milieubeweging poli· 
tiek hard maken - niet door consumenten 

belerend toe te spreken maar door bur· 
gers te mobiliseren voor politieke veran· 
deringen. 
Voor het bedrijfsleven geldt hetzelfde. Be· 
drijven willen wel aan milieubeleid doen, 



niet uit liefdadigheid maar alleen als ieder
een er door de overheid toe gedwongen 
wordt. Bedrijven hebben liever streng 
maar helder beleid dan slap maar zwabbe
rend beleid, want op dat laatste kan een 
bedrijf geen lange-termijninvesteringen 
plannen (zie bijvoorbeeld de brochure 
'Doel: duurzame economie', een verslag 
van gesprekken die Vereniging Milieude
fensie vorig jaar voerde met topmanagers 
uit het bedrijfsleven). Natuurlijk zullen be
drijven en consumenten piepen als het op 
concrete maatregelen aankomt, laten we 
elkaar geen mietje noemen, 'dat is onder
deel van het spel', zoals een directeur dat 
tegen Vereniging Milieudefensie zei, en 
daar zou de overheid zich niet door moe
ten laten afschrikken, voegde hij er aan toe. 
Gedupeerde minderheden piepen altijd. 

POLITIEK VERHAAL 
Als de milieubeweging de huidige status quo 

in het milieubeleid wil doorbreken, moet 
er eerst ruzie komen. De milieubeweging 
moet de confrontatie zoeken met de over
heid, omdat dáár de antwoorden vandaan 

moeten komen. En dan geen conflicten 
over emissies en uitstootreducties, want 
die leiden tot technocratisch gehakketak 
waar geen burger de straat voor opgaat. 
Bovendien levert een technocratisch debat 
technocratische oplossingen op: een tun
nel voor de HSL en mestboekhouding voor 
het mestprobleem. 
Nee. de conflicten moeten gaan over in 
wat voor samenleving we willen wonen. 
De beperkte ruimte in Nederland is een 
prachtige kapstok om problemen aan op te 
hangen. Wegen, spoorlijnen, vliegvelden, 
een miljoen te bouwen woningen, bedrij
venparken, landbouw en natuur vechten 
om een plek. De conflicten over de HSL en 
Schiphol zijn nog maar het begin. Schets 
eens waar het op deze manier naartoe gaat 
en schets hoe het anders kan. Dan heb je 
een interessant debat over keuzes: wat 
voor mobiliteit, hoe wonen, welke land
bouw, wat voor bedrijvigheid? De ge
meente Haarlem heeft aan haar burgers in 
schetsen laten zien hoe het verkeer er in 
de stad er over vijf jaar uitziet bij ongewij
zigd beleid. Dat was zo onthullend dat er 
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nu steun is voor ingrijpend beleid. 
Dit zijn discussies over leefbaarheid en dus 
over mensen - en daar gaat het om, mi
lieubewegers vergeten dat al te vaak. Mi
lieu is grijs, maar milieu zou moeten gaan 
over werk, inkomen en wonen. Het mi
lieuverhaal heeft uiteindelijk politiek alleen 
maar kans van slagen als de milieubeweging 
een meer maatschappelijke beweging 
wordt. T 

je/Ie van der Meer 1s hoo(dredocteur van het 

lijdschri(t Milieudefensie 
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Thermidor 
zonder 
revolutie? 

Na een lang verblijf in de wachtkamer van de volwaardige democratie kan Italië 

eindelijk een 'normaal' land worden. Dat is de bescheiden droom van de 

intellectuelen die middels manifesten en populariserende politieke boeken de 

toon zetten voor de discussie over de toekomst van het land. Maar door de 

overweldigende problemen waarvoor Italië staat, wordt het werkelijk 

noodzakelijke intellectuele debat gemakkelijk opnieuw uitgesteld. Pragmatisme, 

politieke kitsch en clichés overheersen, ook ter linkerzijde. Een pijnlijke diagnose 

van het progressieve Italiaanse gedachtengoed. 

Anneke van Ammelrooy 

De verkiezingen van 21 april zijn gewonnen door de centrum-lînk
se coalîtie L'Uiîvo. Het is een historische overwinning voor de link
se partijen maar wel dankzij een deel van de zes miljoen stemmen 
die bij de vorige verkiezingen van maart 1994 naar de centrum
partijen gingen. De Italiaanse kiezers moesten blijkbaar eerst aan 
den lijve ondervinden wat het betekent om binnen een districten
stelsel te stemmen, na bijna vijftig jaar zoals Nederland het pro
portionele systeem gekend te hebben. Die zes miljoen stemmen 
bleven nergens in 1994. Dit jaar waren de mensen, als zij met hun 
stem gewicht in de schaal wilden leggen, gedwongen tot een keu
ze tussen twee blokken: aan de ene kant l'Uiivo, het bondgenoot
schap van voormalige communisten, socialisten, hervormingsge
zinde voormalîge christen-democraten en een reeks nieuwe klei
nere partijen, en aan de andere kant de Polo delle liberta, het 
bondgenootschap van Berlusconi's Forza ltalia, de separatistische 
lega Nord, de Allianza Nazionale (opvolger van de neofascistische 
Movimento Sociale ltalîano), de groenlinkse Partito Radicale en 
conservatieve splînterpartijen. 
Dat de centrum-linkse coalitie in 1994 niet won, is onder meer 
toegeschreven aan het gemis van een charismatische leider, maar 

die had men dit jaar nog steeds niet. Desondanks mag de bijna 
schuchtere Romano Prodi, aanvoerder van l'Uiivo, nu premier 
worden. In 1993 kwam Berlusconi 'uit de lucht' vallen en was het 
voor vele linkse intellectuelen wel duidelijk dat de linkse partijen 
nooit meer zouden winnen, omdat zij niet zoveel campagnegelden 
en televisiekanalen als Berlusconi hadden. Ook fout idee gebleken. 
In een situatie waarin de verhouding tussen centrum-links en cen
trum-rechts ongeveer fifty-fifty is, zou omwille van stabiliteit en re
geerbaarheid allereerst het debat geopend moeten worden op 
welke terreinen lînks en rechts elkaar zeer dicht kunnen naderen, 
waar zij fundamenteel verschillende uitgangspunten hebben en op 
welke terreinen de politiek eigenlijk niets in te brengen heeft. 
Dit debat begint voorzichtig op gang te komen. Hoopgevend is dat 
de boeken en pamfletten die nu verschijnen, niet meer uitsluitend 
zijn gericht op een academisch gevormd publiek van hele en halve 
politicologen. Het politicologische debat lijkt in Italië zelfs defini· 
tief gepopulariseerd en de oplagen van enkele uitgaven zijn on
waarschijnlijk hoog: van een boekwerkje van Norberto Bobbic 
over links en rechts in de politieke filosofie en de politieke prak· 
tijk werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht, terwijl de 
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De linkse intellectuelen hebben de 

links-libertaire Italiaanse tegenhanger van De Helling, het twee
maandelijkse tijdschrift in boekvorm MicroMega, tegenwoordig 
een oplage van circa 25.000 bereikt. 

Norberto Bobbio, 87 jaar oud, is een monument, het intellectuele 
boegbeeld van progressief Italië, van het vrije, onafhankelijke, niet
partijgebonden denken. In een samenleving waar het onderscheid 
tussen katholiek en niet-katholiek nog steeds de cultuur en de po
litieke folklore bepaalt, is Bobblo de paus van het lekendom. Van
wege zijn filosofische verdiensten is hij tot senator voor het leven 
benoemd. 
Het grote succes van Bobbio's populair-filosofische Destra e Sin/s
tro, ragioni e significoti di uno distinzione politica (Rechts en links, re
denen voor en betekenis van een politiek onderscheid), mag ta· 
meiijk verrassend worden genoemd. Sinds de Val van de Berlijnse 
Muur ging er ook in Italië geen weerseizoen voorbij of er was wel 
ergens een symposium, publiek debat, seminar of colloquium over 
'De crisis van links', 'Wat is links?', 'Links in moeilijkheden', of 'Wat 
is er nog over van links?'. Bobbio's boekje was er dus een in een 
lange reeks, hoewel het in zekere zin juist een halt wil toeroepen 
aan het wankelende zelfvertrouwen en de 'autoannullamento' van 
links. 
Zelf gelooft hij niet dat het succes van zijn pamflet te danken was 
aan het feit dat het verscheen ten tijde van een verkiezingscam
pagne waarin de verwarring tussen links en rechts authentiek was 
en hoogtepunt na hoogtepunt beleefde: zo beweerden de toen nog 
expliciet anti-communistische Berlusconi èn voormalig PCI-man 
Massimo D'Aiema allebei dat Italië 'een liberale revolutie' nodig 
had. Nee, zegt Bobbio, dat hele debat over wat links en rechts is, 
geeft juist aan dat de grote meerderheid van de kiezers in deze ter
men denkt en wil blijven denken, omdat men het een zinnig on
derscheid vindt. 
Zijn eigen werk zîet hij niet als de zoveelste krampachtige poging 
om een geruststellende illusie in stand te houden, die van een over
zichtelijke wereld waarin rechts uiteindelijk toch weer rechts is en 
links weer links. Hij doet geen enkele moeite mensen, verschijn
selen en ideeën te classificeren die zich niet in dit schema laten in
delen en daar ook tegen rebelleren. Hij erkent niet dat deze ter
men intrinsiek zwakke kapstokken zijn. Ook wil hij zich niet her
inneren dat de Italiaanse geschiedenis verschillende malen een om
kering van rollen van links en rechts te zien heeft gegeven en dat 
het land mogelijk op een herhaling daarvan afstevent. In plaats daar
van snoert hij opponenten de mond met de opmerking dat nie
mand nog een algemeen geaccepteerd alternatief heeft om de po
litieke wereld te beschrijven. 
Bobbio meent dat het debat over de problemen van links voorna
melijk geweten moet worden aan de wederopleving van rechtse 
partijen. Er was een tijd, zegt Bobbio, dat mensen wel eens reto
risch vroegen: 'Zeg, rechts, bestaat dat eigenlijk nog wel/' Door de 
gebeurtenissen die werden ingezet met de Val van de Berlijnse 
Muur, denken de rechtse partijen het tij mee te hebben om te be
weren dat links niet meer dan een historisch, tijdelijk verschijnsel 
was, aldus Bobbio. De rechtse partijen doen dus tegenwoordig 
hetzelfde als de linkse partijen in Italië na de Tweede Wereldoor
log deden: de verzwakte ander, de verliezer van de oorlog, dege
ne die het morele gelijk even niet aan zijn zijde heeft, als een tot 
uitsterven gedoemde soort beschouwen. De laatste jaren voelt 
juist links zich in het defensief gedrongen en opent, meer of min
der zelfkritisch, de discussie. Niets aan de hand, trekt wel weer bij, 
zegt Bobbio. Zodra de slinger in de wereldpolitiek weer de ande
re kant uitgaat. 
Is dat zo? In dat geval is het toch hoogst merkwaardig dat Bobbio 
in zijn boek het gelijkheidsideaal tot de kern van links maakt. Niet 

laatste vijftig jaar het rechtse 
kamp gedefinieerd. Zij bepaalden 

wie ertoe behoorde en wie niet en 
wat rechts inhield 

in absolute zin, alsof rechts nooit en te nimmer zelfs maar een ega
litaire oprisping zou kunnen hebben, maar relatief gezien: in de re
gel kun je van een regering waarin links aan de macht is, verwach
ten dat die de gelijkheid zal bevorderen, stelt Bobbio. Een rechtse 
regering zal eerder de positieve kanten van sociale en individuele 
verschillen benadrukken en zal daarom de ongelijkheid bevorde-~ 
ren. 
Wel, als er iets is wat de afgelopen vijftig jaar nou juist de onge
lijkheid heeft versterkt zo niet tot systeem heeft verheven, dan was 
het wel de egalitaire regeldrift van sociaal-democratische en so
cialistische partijen, menen sommigen. Weer anderen hebben be
studeerd of christen-democratische, conservatieve en liberale re
geringen sinds de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld beduidend 
minder aan gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs heb
ben uitgegeven dan linkse regeringen: dat was niet zo, althans niet 
in Europa. 
Bobbio gaat er niet op in, en al helemaal niet op de vraag of de be
vordering van gelijke kansen of gelijke rechten, inkomensnivelle
ring en wat er nog meer onder de egalitaire vlag thuishoort, wel 
het allergrootste actuele probleem is en de beste grondslag voor 
een keuze voor deze of gene partij. De meeste politieke partijen 
in Italië zijn met de beste wil van de wereld niet egalitair of anti
egalitair te noemen. Wel is iedereen, met uittondering van juist Al
leanza Nazionale, voorstander van ontmanteling van Mussolinis er
fenis: het enorme complex van staatsbedrijven in Italië onder de 
koepel van de I RI, het in de fascistische tijd opgerichte lstituto per 
la Ricostruzione dltalia. De greep van dit complex en van de staat 
en de bureaucratie in het algemeen op de economie wordt zo ver
stikkend geacht dat daarom de vrije concurrentie en de vrije markt 
als remedies worden aangeprezen, zonder dat dit van de weer- ( 
omstuit de vorm van een radicale heilsleer à la Milton Friedman 
aanneemt. Een sociale markteconomie, gedeeltelijke privatisering 
en decentralisering van staatsbedrijven, meer autonomie voor de 
lagere overheden, dat zijn de trefwoorden van de centrum-linkse ! 

coalitie. 

Bobbio, die in vroeger tijden het progressieve kamp zijn ongezou
ten kritiek niet spaarde, zal de kist ingaan zonder ooit veel van de 
rechtse denkwereld begrepen te hebben. Hij is bepaald niet de eni
ge. 
De conservatieve Italiaanse intellectueel Marcello Veneziani heeft 
in zijn anti-Bobblo boek Sinistra e Destra helemaal gelijk als hij stelt 
dat linkse intellectuelen het rechtse denken de afgelopen halve 
eeuw dermate hebben verwaarloosd en genegeerd dat zij nog am· 
per weten welke intellectuelen tot het rechtse kamp behoren en 
wat deze te melden hebben, terwijl dit denken ook is geëvolueerd 
en rijk is aan talrijke grensfiguren. Natuurlijk wilden rechtse intel· 
lectuelen vlak na de oorlog zo onzichtbaar mogelijk voortbestaan, 
schrijft Veneziani, maar er was bij links ook sprake van onver
draagzaamheid. Veneziani is niet vergeten dat er ooit oproepen wa
ren een cordon sanitaire rond uitgevershuizen te leggen die het 
waagden het werk van 'rechtse' Italiaanse en buitenlandse intel· 
leetuefen te publiceren. Het probleem was en is ook dat rechtse 
bewegingen en partijen over het algemeen een hekel hebben aan 
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cultuur tout court en aan intellectuelen, aldus Veneziani. Hij meent 
echter dat links dit slag politici heeft geholpen een toestand te 
scheppen waarin anti-intellectualistische straatvechters menen dat 
rechts-zijn vooral een kwestie is van spierballen en verheerlijking 
van het recht van de sterkste. De rechtse jeugd heeft geen boeken 
in de kast staan. 
De linkse intellectuelen hebben de laatste vijftig jaar het rechtse 
kamp gedefinieerd, stelt hij. Zij bepaalden wie ertoe behoorde en 
wie niet en wat rechts inhield. Linkse schrijvers domineerden de 
Italiaanse cultuur en de cultuur-export naar het buitenland. De we
deropkomst van de rechtse partijen komt nu voor hen uit de lucht 
vallen. Het is voor links onmogelijk te erkennen dat Italië misschien 
wel een conservatief land is, meent Veneziano, hoewel men zich 
bij tijd en wijle hoogst onvriendelijk over de eigen cultuur en staat 
en 'de Italianen' heeft uitgelaten. 
Veneziano verwijt Bobbio de hegemonie van links ten koste van de 
feiten, de waarheid en de actuele werkelijkheid te willen behou
den en oude mythes over de superioriteit van linkse waarden en 
idealen te bestendigen, met andere woorden: nog steeds niet een 
werkelijke dialoog op gang te brengen, terwijl - en dat toont Ve
neziano overtuigend aan- het linkse en rechtse gedachtengoed zo
veel gemeen hadden en hebben: beide zijn uiting van anti-kapitalis
tische en anti-technocratische waarden. Alleen met dit verschil: 
waar rechts gelooft dat bepaalde dingen universeel 'heilig' zijn (ge
zin, natie, bezit), gelooft links dat alle waarden mensenwerk zijn. 
Dat is een soort bottom-line in de politieke filosofie, het terrein 
waar geen compromis mogelijk is. Maar dan blijft er nog heel veel 
gemeenschappelijk terrein over, stelt Veneziani terecht. 

Dat gemeenschappelijke terrein is na definitieproblemen met links 
en rechts het volgende grote knooppunt in het intellectuele debat. 
De Alleanza Nazienale en de Partito democratico della sinistra, 
kleinkinderen van de burgeroorlog die Italië van 1943 tot 1945 ver
scheurde, zijn elkaar in het openbaar om de hals gevallen. Ze heb
ben elkaar toegezegd het verleden te begraven. Dat lijkt misschien 
sympathiek maar dit is gebeurd zonder het verleden verwerkt te 
hebben. Eén van ltalië's gezaghebbendste historici, Renzo De Feli
ce, stelt dat aan de grote verzoening 'elke historische of rationele 
rechtvaardiging ontbreekt' en dat een en ander 'de politieke kitsch 
miet te boven gaat'. Dat blijkt wel uit het feit dat de Italianen nog 
steeds niet in staat zijn samen Bevrijdingsdag te vieren: als het niet 
is vanwege bittere herinneringen aan de burgeroorlog, dan is het 
wel omdat elk nationaal bewustzijn ontbreekt en in het verlengde 
daarvan het gevoel overheerst in een 'paese irremedialmente sbag
liato' te leven, een 'ongeneeslijk fout land'. 
Een bevolking kan blijkbaar niet straffeloos eerst in meerderheid 
een regime als dat van Mussolini en diens oorlogen steunen en ver
volgens bidden dat het eigen land de oorlog verliest. Na de door 
de koning afgekondigde wapenstilstand van 1943 waren er 'wed
strijden wie het meest heroïsch zijn wapens wegwierp'. In de daar
opvolgende burgeroorlog en het verzet tegen het Duitse leger wa
ren er families die aan beide partijen zonen leverde, om buiten 
schot te blijven. 
/riet land werd uiteindelijk van de Duitse bezetting bevrijd door on
der meer de Britten aan wie men jaren daarvoor de oorlog ver
~laard had en door een verzetsbeweging die mede door de Geal
lieerden was gefinancierd. Dat verzet, .waaraan slechts enkele tien
duizenden communistische, katholieke en democratische burgers 
tn militairen deelnamen, blijft een memorabel moment, schrijft De 
Felice, maar ook de morele blackout van de rest van de bevolking. 
!Die morele staking, die weigering keuzes te maken, produceerde 
!en crisis in het nationale identiteitsbesef, die tot op de dag van 
mndaag voortduurt. Het produceerde ook een politiek systeem 

'dat grote sectoren van de bevolking uitsluit van deelname aan het 
bestuur van het land'. 

Is er dan niets wat de Italianen bindt? 
Jazeker. Daar is, behalve de welvaartsstaat, de taal en een cultuur 
die verder teruggaat dan 1943, een grote honger naar een normaal 
bestaan. Daarvan getuigen onder meer twee manifesten, Manifesto 
per un Paese normale van de voormalige socialist Elio Veltri, en het 
pamflet Gavernare 1'/ta/ia. Manifesto per il cambiamento van Ulivo
aanvoerder Romano Prodi, ex-topman bij Italiaanse staatsinstellin
gen en voormalig christen-democraat. 
Laten we even voorbijgaan aan het feit dat ook het debat over wat 
dan wel 'normaal' is, in Italië wordt uitgesteld. Veltri en Prodi pro
beren de Italianen een idee van normaal leven te geven door tel
kens vergelijkingen met andere Europese landen te maken. Veltri: 
'In 1990 waren er in Duitsland 5587 wetten van kracht. In Frank· 
rijk 7325. In Italië ongeveer 150.000.' Prodi wil in Italië, 'een nog 
jonge staat zoals Duitsland', de hoofdkwartieren van staatsbedrij
ven decentraliseren -'Waarom moet alles in Rome gevestigd zijn?' 
- en neemt ook voor de bevoegdheden van regies het Duitse fe
derale Ländersysteem tot voorbeeld. Eén van de leiders van de 
succesvolle 'gekozen- burgemeesters-beweging', Massimo Caccia
ri, is in zijn Manifeste per la nuova ltalia 'niet tegen een semi-pre
sidentieel systeem zoals in Frankrijk' maar dan wel binnen een fe
deralistisch systeem 'dat de nationale staat opnieuw legitimiteit 
geeft'. Het zal niemand verbazen dat de centrum-linkse coalitie zich 
aan de Europese Unie vastklampt als een rots in de storm en de 
EU wil gebruiken om Italië te moderniseren, normaliseren, stabili
seren en harmoniseren. 
Al die verwijzingen naar het buitenland dienen weliswaar de goe
de zaak van het oppeppen van de moraal - ergens anders kan het 
ook, dus waarom bij ons niet- het leidt de aandacht af van drie 
specifiek Italiaanse problemen: sinds het ontstaan van de staat lta· 
lië in de jaren zestig van de vorige eeuw kent Italië geen 'normale' 
machtswisselingen tussen regering en oppositie, alleen 'crisi di re
gime'. Met de invoering van het districtenstelsel is er alleen nog 
maar sprake van een belofte dat vreedzame machtswisselingen ook 
in Italië 'normaal' zullen worden. In het zuiden van het land blijft 
de mafia elk aspect van het dagelijks leven ontwrichten: er is daar 
de komende jaren geen 'normale' economische ontwikkeling mo
gelijk. En tenslotte is er nog geen enkele aanwijzing dat de rech
terlijke 'zuiveringen' onder corrupte politici en ondernemers ein
delijk een vervolg krijgen in de vorm van ingrijpende politieke en 
economische hervormingen. ledereen roept wel dat die hervor
mingen hoogst urgent zijn, anderen beschuldigen de rechters van 
ongeoorloofde overschrijding van hun maatschappelijke rol en be
voegdheden, maar er gebeurt, ongelooflijk maar waar, nog steeds 
absoluut niets op dit vlak. 
Deze drie problemen zijn onder één noemer te brengen, een noe
mer waarvoor de links-rechtsdefinieerders op de vlucht slaan en 
die pragmatici zoals Prodi en Veltri bedelven onder een onafzien
bare reeks 'logische', zinnige voorstellen: de democratie in Italië 
heeft nooit bestaan en bestaat nog steeds niet. De democratie 
moet er nog uitgevonden worden, om te beginnen ten behoeve 
van debat en besluitvorming binnen de politieke partijen. 

Vorig jaar beroofde mijn vriend Sergio Turone zich van het leven. 
Het tijdschrift MieroMega publiceerde enkele brieven van hem aan 
drie kopstukken van links, waarin hij hen waardig smeekt een ein
de te maken aan het feit dat hij geen enkel podium meer heeft voor 
zijn ideeën. Turone was bij leven journalist, een historicus van de 
Italiaanse vakbeweging, tot begin jaren tachtig actief politicus voor 
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Links heeft geholpen een toestand te 

scheppen waarin anti
intellectualistische straatvechters 

menen dat rechts-zijn vooral een 
kwestie is van spierballen 

als een wegwerp-intellectueel beschouwde, die tijdelijk van nut 
was geweest om de Pds populair te maken. Want vervolgens 
schoof de Pds alleen apparatsjiks naar voren als verkiezingskandi
daten. 
De uitsluiting en marginalisering van Turone staat wat mij betreft 
symbool voor wat alle hervormingsgezinde burgers in Italië over
komt. 'D'Aiema heeft gelijk,' schreef Turone, 'dat in een distric
tenstelsel niemand zich kan permitteren al te puristisch en piet
luttig te zijn. Maar de vraag is niet welke keus je op het moment 
van stemmen moet maken (dat staat niet ter discussie) alswel met 
hoeveel overtuiging een gemarginaliseerde persoon zich kan in
zetten voor een links blok dat hem marginaliseert.' T 

16 

de socialistische PSI en daarna onvermoeibaar strijdlustig als onaf
hankelijk intellectueel. Hij herschreef de politieke geschiedenis van 
Italië als een inherent corrupt systeem en hij schreef als eerste een 
boek over de nauwe banden tussen politici en mafia, dat wil zeg
gen een boek dat man en paard noemde (sociologisch gezever was 
er al genoeg). 
Dat laatste boek werd door de hele Italiaanse pers doodgezwegen. 
Van nijd nodigde de toenmalige president Sandro Pertini, de man 
die de Italiaanse magistratuur ooit het groene licht tot de 'zuive
ringen' gaf, T urone demonstratief in het presidentiële paleis uit om 
een exemplaar in ontvangst te nemen. Turone sprak op tientallen 
massabijeenkomsten van burgers, was altijd op toernee en liet zich 
tussendoor behandelen voor een pijnlijke vorm van kanker. Later 
schreef hij nog een bestseller tegen het liberalisme van Berlusconi 
en toen kwam dan eindelijk de Pds bij hem langs om te vragen of 
hij zich verkiesbaar wilde stellen. Wat hij deed. En hoewel hij daar
na als bestuurder het vaak niet eens was met de keuzes van zijn 
partij en hij de macht had met zijn stem die keuzes te blokkeren, 
stemde hij loyaal voor standpunten en voorstellen van de Pds. 
Maar sinds september 1993 mocht T urone, een journalist in hart 
en nieren, nergens meer schrijven. Op die drie brieven waarin hij 
een paar vierkante centimeter krantenpapier vroeg en zich ook 
nog bereid verklaarde alles gratis te doen, kwam geen antwoord, 
niet eens een afwijzende brief. Hij concludeerde dat de Pds hem 
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Het Europa 
Duisenberg 

van 

Dutsenber-g is voorgedragen als president 
van het Europees Monetair Instituut. en 
wordt in 1999, bij de Invoering van de Euro
pese munt. waar·schijnltjk de eerste prestdent 
van de Europese Centrale Bank. Het mone
taire beleid van De Nederlandsche Bank 
wordt beloond en kan de andet·e Europese 
landen ten voorbeeld strekken. Het gelijk 
van Duisenberg, JUichte NRC Handelsblad, 
wordt bewezen door de lage inflatie en ren

te en de harde gulden. 
Ook in het jongste jaarverslag van de Bank, 
een document dat sinds jaar en dag vooral 
sombere vermaningen bevat over te hoge 
overhetdsuttgaven en loonstijgingen, over
heersen de posttieve geluiden. Maar elders 
hoor je de laatste maanden vooral negatieve 
berichten over de economie. Het Centraal 
Planbureau moest zijn ramingen voor dtt jaar 
naar beneden bijstellen. Uit Duitsland en 
FrankriJk, waar de centrale banken op dezelf

de liJn zitten, komen benchten over tegen
vallende groei en oplopende werkloosheid, 
wat ZIJn invloed op Nederland niet zal mis
sen. Probeert Duisenberg misschien de twij
fels over het monetaire beleid te overstem
men? 

Duisenberg heeft hard moeten knokken 
voor de harde gulden. In 1983, twee jaar na 
ziJn aantreden, besloot de regenng- tegen 
ziJn advtes 1n - niet geheel mee te gaan met 
een I-evaluatie van de Duttse mark: de gul
den werd in fette met een half procent ge
devalueerd ten opztchte van de mark. Het 
argument was dat Nederland met een oplo
pende werkloosheid kampte, en dat de con
currenttepositte van het bedriJfsleven toch al 
zwak was. Sindsdien nchtte De Nederland
sche Bank ztch volledig op het zodanig mani

puleren van de rentevoet dat de gulden 1n 
de pas bleef lopen met de mark. 
In de Jaren na 1983 moest de rente in Ne
dedand daat1:oe tets hoger ZIJn dan in Duits
land, wat volgens De Nederlandsche Bank 
aantoonde dat 'het vertrouwen van de intet-
nattonale financiële markten 1n de gulden 
emsttg geschaad was'. Maar de laatste jat-en 

heeft de koers van de gulden ten opzichte 
van de mark de netgtng op te lopen, en daal
de de Nederlandse rente zelfs tot beneden 
het Duitse ntveau. De gulden werd de hard
ste valuta van· Europa (en waarschijnlijk van 
de wet·eld), de inflatie 1n Nederland is één 

van de laagste en Nederland heeft een over
schot op de handelsbalans dat relatief tot de 
hoogste ter wereld behoort. 

Het probleem is echter dat het helemaal 
niet zo duidelijk 1s of de doeleinden van de 
centrale bank- lage tnflatie, harde munt
samenvallen met de nationale, of Europese, 
economtsche belangen. Toegegeven, inflatie 
kan een ontwnchtend effect hebben. In veel 

landen van de Derde Wereld en het voor
malige Oostblok 1s de centrale bank, net als 
in Jaren twintig in Duitsland, de kasster van 
de overhetd, die meer geld tn omloop 
brengt als de regering meer uitgeeft. Het ge
volg is vrijwel onveranderlijk hyper-inflatie, 
waarbij de prtjzen per dag omhoog gaan, 
spaargeld waardeloos wordt, lonen voortdu
rend achterblijven en tnvesteerders op de 
vlucht gaan. Vaak effent dat de weg voor 
een totalitair regime, zoals in Du1tsland en 
Lattjns-Amenka. 
In de meeste Westerse landen hebben rege
nngen de verantwoordeliJkheid voor het 
monetaire beleid echter in handen gelegd 
van een onafhankelijke centrale bank en 
moeten ZIJ hun eventuele tekorten dekken 
met leningen. Toch liepen de priJzen in de 
Jaren zeventtg bedenkeliJk snel op, onder 
meer door een krappe arbeidsmarkt en 
twee oltecrises, en om daar een etnde aan te 
maken, draatden de centrale banken rond 

1980 de geldkraan dicht. zoals dat heet Het 
gevolg was een diepe recesste en oplopende 
werkloosheid - en inderdaad, het etnde van 

de inflatie. Sindsdien sttjgen de prtjzen met 
twee à drie procent per Jaar, en is de rente 
navenant gedaald. Wat óók htelp. is dat de 
vakbonden door de hoge werklooshetd nau
weltjks meer looneisen konden stellen en 
voot-al dat. dankzij de Europese Unie en 
GA TT, de internationale concurrentte het 
voor bedrijven moeiltjker rnaakte hun prijzen 
te verhogen. 
De centrale banken van Duitsland en vooral 
Nederland waren echter niet tevreden: de 
inflatie moest met wortel en tak worden uit

geroetd. Dat is een twijfelachtig streven. In 
de eerste plaats omdat het inflatieciJfer sta
tistisch nogal onnauwkeurig is: produl<ten 
veranderen voot-tdurend en mensen kopen 
steeds andere dingen. Om die paar dubieuze 
procenten tnflatte weg te werken, moet de 
hele economie kort worden gehouden, wat 
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in 1980 misschten onvermijdelijk was maar 
nu vooral ten koste gaat van groei en werk
gelegenheid. Het handelsoverschot is daar 
een symptoom van: we kunnen minder be
steden dan we produceren. In feite vloeit 
het overschot weer weg in de vorm van ka
pitaalexport. 

DankztJ de loonmatigtng, zei Duisenberg vo

rige maand, heeft de harde gulden geen 
nadelig effect gehad op de concurrentieposi
tie, maar Fokker had het waarschijnlijk gered 
als de gulden wat minder duur was geweest 
je kunt ook zeggen dat de dure gulden be
taald wordt met lagere inkomensgroet, of 
dat het effect van de loonmatiging is tentet
gedaan door de duurdere gulden. 
In de VS, waar een minder fanatiek monetair 
beleid wordt gevoerd (de Amerikaanse cen
trale bank moet het economisch landsbelang 

in bredere zin behartigen), zijn de inflatie en 
de rente nu net zo laag als hier; de dollar is 

weliswaar sterk gedaald ten opztchte van de 
mark en de gulden, maar daar heeft het land 
weintg schade van ondervonden. De econo
mie groeit sneller en de werklooshetd is la
ger. Hetzelfde gold voor een land als Frank
rijk, voordat het zich ook vastkoppelde aan 
de mark. 
Er is veel te zeggen voor een Europese 
munt, maar als dat gebeurt volgens de uit
gangspunten van De Nederlandsche Bank, is 
het de vraag of de voorspelde voot·delen 
bewaarheid zullen worden. Net als in de 
vooroorlogse jaren van de Gouden Stan
daard (die geen WISselkoersaanpassingen 
toeliet), dreigt Europa zich klem te zetten tn 
een beleid dat binnenlandse welvaart en 
werkgelegenheid opoffert aan export en een 
gave Euro.. T 

Ed Lof 

Ed Lol ts econoom en pub/tetst 
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JOEGOSLAVIË 

De PACIFIS 
VALKUIL 
van Groenl 

De oorlog in het voormalig Joegoslavië legde een belangrijke 

1 ! zwakte bloot van de linkse politiek: de omgang met 

nietsontziend, geïnstitutionaliseerd geweld. Anti-militaristische 

sentimenten vertroebelen een nuchtere standpuntbepaling. Een 

kritiek op het pacifistisch simplisme dat Groenlinks nog hevig 

parten speelt. 

Jacques van Nederpelt en Tom Pitstra 

Nu het Servische geschut in de bergen 
rond Sarajewo tot zwijgen is gebracht en 
de Navo toeziet op uitvoering van de Ak
koorden van Dayton is het de hoogste tijd 
voor een discussie. De vraag is waarom de 
oorlog in voormalig Joegoslavië de afgelo
pen jaren binnen progressief Nederland zo 
weinig onderwerp van gesprek is geweest. 
Om over protestacties maar te zwijgen. 
Het eerste grote, bloedige Europese con
flict van na de Koude Oorlog schijnt aan 
GroenLinks grotendeels te zijn voorbijge
gaan. Wèl zijn er binnenskamers stevige 
discussies gevoerd in het partijbestuur en 
de kamerfracties. De Tweede Kamerfrac
tie deed zich in diverse debatten kennen als 
een sterk voorstander van interventie in 
VN-verband, een standpunt dat in de par
tij breed werd gedeeld. 
Maar waarom kwam in en rondom de par
tij niet een gepassioneerde, open discussie 
tot stand? Een openbaar debat tussen pro
minenten is al evenmin van de grond ge
komen. Sprekend is dat nOE:h de Helling, 

noch het GroenLinks Magazine het onder
werp oppakten. Het feit dat er over de 
schokkende gebeurtenissen in ex-Joego
slavië zo verschillend wordt gedacht mag 
toch geen reden zijn om een discussie hier
over uit de weg te gaan. 
Bij de Duitse geestverwanten van Groen
Links, de Grünen, heeft men ook lang ge
worsteld met het ontbreken van eenstem
migheid. Maar hier durfden enkele promi
nenten uiteindelijk toch hun nek uit te ste
ken door een standpunt te verwoorden. 
Dit leverde een stevig debat op, vooral tij
dens hun congres in december vorig jaar, 
dat grote belangstelling van de Duitse me
dia ondervond. Door sommigen is be
weerd dat de Grünen zelfs voor heel 
Duitsland het Joegoslavië-debat hebben 
gevoerd. Eenstemmigheid was er aller
minst, maar het stilzwijgen was tenminste 
doorbroken. Zo wierp voorzitter Joschka 
Fischer in een lange indrukwekkende brief, 
geschreven in juli 1995 na de verovering 
van Srebrenica aan zijn partij en de fractie 
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van de Grünen in de Bondsdag, de vraag 
op: 'Wie al~o geht eine Politik der Ge
waltfreiheit mit dieser neuen Ferm von Fa
schismus um, denn gen au darum handelt es 
sich?' 
Fischers oproep sluit aan op die van de Nij
meegse polemoloog Leen Wecke tot 'her
ijking van het pacifisme'. Gezien de weif
elende - of misschien zelfs kop-in-het
zand-houding van progressief Nederland 
tegenover de slachtingen in voormalig 
Joegoslavië -, is het hard nodig het pacifis
tische gedachtengoed te overdenken. 

POLITIEKE VERLAMMING 
In de kwestie Joegoslavië bleek standpunt· 

bepaling moeilijk. Het ging immers niet om 
een a priori 'ja' of 'nee', om voor of tegen 
militaire interventie, maar om een dilem· 
ma waarbij gewetensvol gewikt en gewo· 
gen moest worden. Achtte men een neu· 
trale houding van de internationale ge· 
meenschap verantwoord of niet? Kon 
worden volstaan met het helpen van de 
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slachtoffers, of was het nodig gewapender
hand tussenbeide te komen om verder 
bloedvergieten te voorkomen? Voor of te
gen wie moest men in dat geval partij kie
zen? Wat was trouwens waarheid en wat 
propaganda? 
In plaats van ferme uitspraken te lanceren 
zoals tijdens de Koude Oorlog ('Neder
land uit de Navet'), hield men in progres
sieve kringen nu vaak zijn mening voor 
zich. In plaats van heldere keuzes en leuzen 
als 'Boycot Outspan!', was er nu verwar
ring en stilte. Het warme 'wij-gevoel' dat 
links verenigde tijdens de woelige jaren van 
de demonstraties tegen de kruisraketten 
was afwezig. Het bleek een stuk moeilijker 
een actiestrategie uit te stippelen voor een 
"hete oorlog' zoals zich in ex-Joegoslavië 
afspeelde. Maakte de bevolking van dat 
land geen aanspraak op de broodnodige 
solidariteit van de weldenkende Europe
aan? Het IKV had plannen om in het voor
Jaar van 1994 in Brussel een grote mani
festatie voor vrede in Joegoslavië te hou-

den. Deze demonstratie kwam niet van de 
grond vanwege verschil van inzicht tussen 
het IKV, Pax Christi en andere, kleine vre
desgroepen over al dan geen gewapende 
interventie. 
Wèl was er veel steun voor kleine projec
ten van onderop zoals een vrije pers, vre
desgroepen in Tuzla en voor de inzameling 
van hulpgoederen. Het Jaarboek Vrede en 
Veiligheid van de Universiteit Nijmegen 
somt op: 
- hulpverlening en opvang van vluchtelin

gen en oorlogsslachtoffers- 13 groepen 
actief; 

- stille tochten, vredeswakes en demon
straties - 20 groepen actief; 

- dialoog, solidariteit en bewustwording-
25 groepen actief. 

Voor al deze initiatieven, op zich beslist 
waardevol, had Groenlinks zich misschien 
zelfs sterker kunnen inzetten dan ze ge
daan heeft. Maar klopte de achterliggende 
gedachte als zouden activiteiten zoals deze 
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een vruchtbaar alternatief bieden voor mi
litaire interventie? Het Landelijk Beraad 
van Vredesorganisaties in een verklaring: 
'Het LVBO meent dat militair ingrijpen in 
voormalig Joegoslavië niet kan leiden tot 
een oplossing van de problemen in Bosnië. 
Bovendien zal daardoor het geven van hu
manitaire hulp worden belemmerd.' Waar 
was het eigenlijk om begonnen? Om beëin
diging van de oorlog of om de ongestoor
de verstrekking van brood en medische 
hulp aan de slachtoffers van die oorlog? 
Hoe sympathiek ook, de vredesprojecten 
hadden grotendeels symbolische beteke
nis. En symbolische acties kunnen wel ef
fectief zijn in een rechtsstaat maar missen 
totaal hun uitwerking tegenover brute 
machthebbers. Genoemd jaarboek typeert 
ze dan ook als 'probleembewustmakend', 
niet 'probleemoplossend'. Al dergelijke 
oprechte bewijzen van solidariteit konden 
dus maar weinig afdoen aan het immense 
oorlogsleed en in geen geval het onduld
bare geweld verminderen of stoppen. Het 
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lag meer voor de hand om actie te voeren 
voor een daadkrachtiger optreden van de 
verlamde internationale gemeenschap om 
de aanstichters van alle ellende aan te pak
ken. Maar hiervoor ontbrak het draagvlak, 
zo ondervond het Comité Joegoslavië, dat 
maar niet van de grond kwam. Waarom 
toch waren zo weinigen bereid de zo ge
welddadige Servische en Kroatische natio
nalisten onverbloemd als agressors aan te 

merken? 

PROPORTIONEEL GEWELD 
De PSP heeft zich in 1975 op een congres 

bezonnen op haar pacifistische beginselen. 
Nadrukkelijk werd niet gekozen voor een 
absoluut (dogmatisch) pacifisme waarbij in 
elke concrete situatie elke vorm van (te
gen)geweld wordt veroordeeld, ongeacht 
de consequenties. Een kleine minderheid 
(vijf procent) van radicale pacifisten kon 
zich hierin niet vinden en richtte 't Kan An
ders op. In meerderheid echter steunde 
men het politieke pacifisme, door de ethi
cus Hannes de Graaf omschreven als 'mi
nimalisering van geweld'. Gesteld werd 
ook dat vrede meer is dan afwezigheid van 
openlijk geweld. Pacifisten moeten ook 
een antwoord hebben op sociaal onrecht 
en andere vormen van structureel geweld 
zoals apartheid. Vreedzaam protest en ac
tie kunnen echter wel gewelddadige reac
ties van machthebbers uitlokken. 
De overvloed aan landen met structureel 
geweld zoals armoede, discriminatie, ver-

volging en vrijheidsberoving vormt een be
langrijke verklaring voor het uitbreken van 
feitelijke geweld en de vele oorlogen. Ook 
ontbreekt het de wereld helaas niet aan ge
wetenloze, machtsbeluste lieden die altijd 
wel weer goedgelovige zielen ertoe weten 
te brengen stromen bloed te vergieten 
voor een zogenaamd verheven zaak. Soli
dariteit met de slachtoffers is daarom een 
morele plicht, of het nu Koerden zijn, Soe
danezen, Ruandezen of Bosnische mos
lims. Stond de Vietcong niet in zijn recht in 
zijn gewapende strijd tegen Amerikaanse 
overheersing, of de Sandinisten, of Che 
Guevarra, of het ANC, of de Indianen in 
Chiapas1 Allemaal proberen zij of hebben 
zij geprobeerd gewapenderhand het juk 
van overheersing van zich af te werpen. 
We leven in een gewelddadige wereld 
waarin pacifisten zich niet alleen dienen te 
bekommeren om het voorkomen van con
flicten en steun aan oorlogsslachtoffers, 
maar evenzeer om het stichten van vrede. 
Met andere woorden: behalve op wapen
handel, wapenwedloop en militarisme 
moeten pacifisten ook een praktisch ant
woord hebben op situaties van brute ge
wapende agressie, waarbij de agressor 
voor geen enkele rede vatbaar is. In het da
gelijkse leven is het de politie die bandie
ten aanpakt, in geval van oorlog is het de 
VN die er een eind aan maakt. 
Als alle diplomatieke middelen zijn uitge
put en alle andere vreedzame middelen tot 
bemiddeling hebben gefaald, kan zelfs ge-
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wapende interventie als ultiem middel mo
reel aanvaardbaar, moreel gewenst en zelfs 
moreel geboden zijn, namelijk als er een 
groter kwaad mee kan worden voorko
men of teniet gedaan. Het middel moet 
vanzelfsprekend altijd in verhouding staan 
tot het doel. Dit principe van proportio
naliteit vormde in het verleden ook de le
gitimatie achter de onafhankelijkheidsstrijd 
van vele volken en recentelijk bijvoorbeeld 
ook achter het 'kleine geweld' van het 
ANC tegenover het 'grote geweld' van de 
apartheid. De Zuidafrikaanse racisten ble
ken in tegenstelling tot het vroegere Brit
se koloniale gezag in India immers niet ge
voelig voor de geweldloze principes van 
Ghandi. Hebben kritische pacifisten niet 
vaak schande gesproken van het feit dat de 
geallieerden in de Tweede Wereldoorlog 
geen moeite hebben gedaan om de con
centratiekampen te bevrijden? 

IRREËEL 
Dit idee van interventie - met een zeer se

lectief gebruik van wapens- is geheel in lijn 
met het huidige verkiezingsprogramma van 
Groenlinks, waarin dat 'grotere kwaad' 
ook wordt genoemd: 'zeer ernstige schen
dingen van de mensenrechten of genocide'. 
Pacifisme is geen absoluut begrip. Het af· 
wijzen van geweldsteepassing tot elke prijs 
en onder alle omstandigheden vinden wij
en vinden kennelijk velen binnen Groen· 
Links met ons- te simpel, of liever gezegd 
irreëel. Ten eerste is het recht op zelfver· 
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Het warme ~wij-gevoer dat 

links verenigde tijdens 
dediging internationaal erkend in het 
Handvest van de Verenigde Naties. Ten 
tweede zijn er fanatici die geen gewelds
middelen schuwen en die via de onderhan
delingstafel niet tot rede te brengen zijn. 
Ter voorkoming van erger kan het niet an
ders of het ultieme middel, gewapende in
terventie, moet dan worden ingezet, maar 
wel altijd volgens het principe van propor
tionaliteit; oftewel niet meer geweld dan 
strikt noodzakelijk is en bovendien uitslui
tend gericht tegen hen die de geweldsspi
raal in werking hebben gezet. 
De oorlog in voormalig Joegoslavië heeft 
volgens ons duidelijk gemaakt dat er een 
aantal valkuilen bestaat waar pacifisten ge
makkelijk in kunnen trappen. Om te begin
nen is er het cultuurrelativisme van men
sen die zeggen: 'Ach op de Balkan is moord 
en doodslag niets bijzonders. Al eeuwen
lang staat men daar elkaar naar het leven'. 
Dit soort uitspraken is erg subjectief, ze
ker wanneer men geen moeite doet de his
torische omstandigheden erbij te betrek
ken. Mag de vermeende oorlogszuchtig
heid van volken trouwens een reden zijn 
om schouderophalend toe te zien hoe er 
gemoord en verkracht wordt? Laat men 
beseffen dat in een oorlog - en die in ex
Joegoslavië heeft dit meer dan waar ook 
aangetoond - niet zozeer degenen lijden 
die de wapens opnemen, en zeker niet de
genen die de oorlog beramen, alswel weer
loze burgers, vooral vrouwen, kinderen en 
ouderen. 
Een tweede valkuil is dat bij sommige paci
fisten het idee leeft dat ieder die de wapens 
opneemt fout zit. Als die macho's dan zo 
nodig oorlog willen voeren, moeten ze 
daarvan zelf maar de gevolgen dragen! Of
tewel: sorry, wij trekken onze handen van 
1ullie af, al zijn we ook weer niet te beroerd 
om humanitaire hulp te verstrekken. Zij, 
de grote landen, of de strijdende partijen, 
bten zij het verder maar uitzoeken! 'Zet er 
maar een hek omheen!', zo adviseerde een 
overtuigd antimilitarist op een discussie
wond in Rotterdam. Het werkelijkheids
gehalte van deze uitspraak is minimaal 
doordat het zo wezenlijke onderscheid 
tussen agressors en aangevallenen, tussen 
daders en slachtoffers, wordt miskend. 
Geen enkel argument om de wapens op te 
nemen, is dan geldig. 
Toch heeft volgens het Handvest van de 
VN elke erkende staat of bevolkingsgroep 
het recht van zelfverdediging en ook recht 
op hulp wanneer zij wordt aangevallen. De 
Kroaten en de Bosnische moslims waren 
aanvankelijk zo goed als weerloos tegen
over de goed bewapende Serviërs. De laat
sten wisten zich namelijk meester te ma
ken van de vele wapendepots van het vroe
gere Joegoslavische leger. Het wapenem-

de woelige jaren van 

de demonstraties 

tegen de 

kruisraketten was in 
de Joegoslavië-oorlog 
volkomen afwezig 

bargo van de VN werkte daarom zeer in 
hun voordeel. Het voortdurende pleidooi 
van de VS om dit embargo op te heffen, 
was dan ook in overeenstemming met het 
VN-handvest. 
Een derde pacifistische valkuil is dat het 
niet voor iedereen duidelijk is dat er een 
nieuwe situatie is ontstaan waarin de logi
ca van de Koude Oorlog niet langer op
gaat. De redenering was toen: Westerse 
grootmachten, Amerika voorop, hebben 
dikwijls de hand in gewapende conflicten. 
Als zij al niet uit zijn op vergroting van hun 
wapenexport, dan streven zij op zijn minst 
naar uitbreiding of behoud van hun in
vloedssferen om zich te verzekeren van 
grondstoffen en afzetmarkten. Deze ge
dachtengang bevat nog steeds een kern van 
waarheid (zie de Golfoorlog met als inzet 
de oliebronnen van Koeweit) en heden 
speelt - ook in de Nederlandse buiten
landse politiek- behartiging van Westerse 
belangen zeker een rol. 

NA DE VAL VAN DE MUUR 
Hoe dan ook, de situatie is nu veel minder 

gespannen dan voorheen toen Oost en 
West nog streden om de hegemonie in de 
wereld met als gevolg gewapende conflic
ten, zoals in Vietnam, Chili, Nicaragua of 
Angola. De VS bedreef schandelijke bui
tenlandse politiek door steun te bieden aan 
verwerpelijke militaire dictaturen louter 
omdat het socialisme geen kans mocht krij
gen. Allende moest daarom plaatsmaken 
voor Pinochet. De Sovjetunie op haar 
beurt manifesteerde zich militair in landen 
als Ethiopië en Afghanistan. 
Onder de gewijzigde omstandigheden van 
na de val van de Muur was oorlog wel het 
laatste waar de grootmachten op uit wa
ren: Rusland taalde niet naar uitbreiding 
van haar invloedssfeer juist nu zij zich had 
teruggetrokken op haar historisch erfdeel. 
Het neutrale Joegoslavië zat voorts bar
stensvol wapens nog uit de tijd van de Kou
de Oorlog, beschikte over een omvangrij
ke wapenindustrie en stond volgens de 
Wereldbank in 1990 voor 21 miljard dollar 
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in het krijt bij Westerse banken en over
heden. Dus aan een lucratieve wapenhan
del viel niet te denken. Destabilisatie op de 
Balkan en waar ook in Europa is bovendien 
slecht voor handel en economie, vooral nu 
Oosteuropese landen steeds meer de we
reldmarkt betreden. 

MILITAIR INGRIJPEN 
De Joegoslavische oorlog was een zuiver in

terne aangelegenheid. De ex-communisten 
Milosevic in Servië en Tudjman in Kroatië 
begrepen de 'winds of change' in Oost-Eu
ropa maar al te goed en wilden hun 
machtspositie zekerstellen door de natio
nalistische kaart te spelen. Gezien het im
mense geweld dat zij hierdoor ontketen
den, was een neutrale houding van de we
reldgemeenschap, Europa voorop, onge
past. Toch was onpartijdigheid heellang de 
inzet van de internationale gemeenschap. 
In de beginfase van het conflict toen er nog 
hoop bestond op een diplomatieke oplos
sing en op de-escalatie, was dat zonder 
twijfel de enig juiste aanpak. 
Maar was de grens niet duidelijk bereikt 
vanaf het moment (april 1992) waarop de 
Bosnisch-Servische nationalisten onder lei
ding van Radovan Karadzic zich afscheid
den van de Bosnische regering, door 
straatgevechten Sarajewo in hun macht 
probeerden te krijgen, en toen dat niet luk
te de bergen introkken en begonnen met 
de belegering van Sarajewo? Voordat het 
zover was had Karadzic in het Bosnische 
parlement de moslims en de Kroaten nog 
toegeroepen: 'Wij zullen jullie allemaal do
den.' (BBC TV-documentaire) 
In de zomer van 1992 waren er schokken
de beelden van concentratiekampen, be
richten van massale verkrachtingen en 
slachtpartijen van Bosnische moslim-vrou
wen. Een nieuw begrip sloop zo maar on
ze taal binnen, 'etnische zuiveringen'. Het 
aantal vluchtelingen, voornamelijk Bosni
sche moslims, bedroeg al spoedig anderhalf 
miljoen. In HP/De Tijd ( 16 juni 1995) meldt 
Dick Leurdijk van Instituut Clingendael een 
aantal doden van 140.000 alleen al in 1992, 
het jaar van de 'etnische zuiveringen' in 
Bosnië, terwijl het aantal doden voor de 
hele oorlog op 2L.O.OOO wordt geschat. 
De onpartijdige opstelling van de VN nam 
waarlijk cynische vormen aan toen de gra
naatbeschietingen op Sarajewo, ondanks 
ontelbare toezeggingen van Karadzic ze te 
stoppen, onverminderd doorgingen, wa
pendepots, bewaakt door Unprofor, wer
den leeggehaald, VN- voedselkonvooien 
beschoten, tegengehouden en geconfis
ceerd, bestanden en afspraken onophou
delijk werden geminacht. Toen tenslotte 
Unproformilitairen werden gegijzeld en de 
bevolking van Srebrenica en Zepa werd 
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Pacifisten moeten zich niet 

overweldigd, afgevoerd en deels afgeslacht, 
werd de toestand volstrekt onduldbaar. 

Als de internationale gemeenschap dit al
les over haar kant liet gaan, was zij dan be
zig met het handhaven van vrede of met 
het gedogen en - misschien zelfs - sanc
tioneren van veroveringen en oorlogsmis

daden? 
Pas de Navo-luchtbombardementen en de 
artilleriebeschietingen vanaf de berg lgman 
bij Sarajewo in september 1995 (300 van 
de 1500 strategische Bosnisch-Servische 
doelen geraakt, ten koste van - volgens de 
Serviërs zelf- 140 slachtoffers, meest mi
litairen) deden Karadzic beseffen dat het 
geduld van de grote mogendheden op was. 
Zo werden de Bosnische Serviërs eindelijk 

naar de onderhandelingstafel gedreven 
met de Dayton Akkoorden als resultaat. 
Met deze Navo-luchtactie werd gelogen
straft de vooral door generaals-buiten
dienst steeds weer geuite opvatting dat in
grijpen van de Navo tot een catastrofe zou 
leiden. Als veel eerder van deze tactiek ge
bruik was gemaakt, was vooral de Bosni
sche moslims veel oorlogsleed bespaard 
gebleven. Pacifisten moeten zich niet in de 
luren laten leggen door generaals die de 
pacifist uithangen. Zij hebben er meer mee 
op Nederland van 9 tot 5 vanuit hun kan-

in de luren laten 

leggen door generaals 

die de pacifist 

uithangen 

toor te verdedigen tegen een denkbeeldi
ge vijand, dan zich in frontsituaties te be

geven.herijkt pacifisme 

Na het stilzwijgen en het ontbreken van vre
desdemonstraties tijdens de zo gruwelijk 
verlopen oorlog in ex-Joegoslavië (hoe sta
biel is de huidige vrede trouwens?), is het 
tijd zich te bezinnen op humanisering van 
het pacifisme. Joschka Fischer en Daniel 
Cohn-Bendit, voormannen van de Grünen, 
hebben in dit verband in het openbaar de 
vraag gesteld wat voor waarde een pacifis
me heeft dat zich niets aantrekt van mas
saslachtingen. Fischer in voornoemde 
brief: 'Können Pazifisten ( ... ) den Sieg der 
brutalen, nackten Gewalt in Bosnien einf
ach hinnehmen?' Op hun congres in Bre
men vorig jaar december werd gekozen 
voor het zenden van Duitse troepen onder 
VN-vlag naar Bosnië en andere gebieden 
waar volkerenmoord dreigt. De indiener 
van het voorstel, Ludger Vollmer, gebruik
te het motief liever het anti-militarisme 
verdedigd te willen zien door gewapende 
VN-interventie dan als dogmatisch pacifist 
werkeloos toe te kijken hoe volkeren
moord wordt gepleegd (de Volkskrant, 4 

december 1995). 
Nog een illustratie van het feit dat herijking 
van het pacifistische gedachtengoed al vo
lop plaatsvindt, betreft de opstelling van de 
Groene Fractie in het Europarlement. 
Aanvankelijk koos deze in haar gezamenlijk 
programma voor een strikt principieel pa
cifisme, maar inmiddels staat zij - net als 
Groenlinks - op het standpunt dat bij ge
nocide en systematische schending van 
mensenrechten militaire interventie door 
de VN geboden is. 
Natuurlijk kan Groenlinks niet blij zijn met 
het feit dat de Dayton Akkoorden werden 
afgedwongen met bombardementen door 
de Navo, dat verdachte produkt van de 
Koude Oorlog. Paul Rosenmöller zei het in 
een interview zo: 'Al voerde de Navo het 
uit, uiteindelijk is de institutie die het moet 
uitvoeren ondergeschikt aan de taak die de 
internationale gemeenschap daar te ver
richten heeft.' Aangezien deze militaire in
greep veel meer geweld en bloedvergieten 
heeft voorkomen - ook de grote enclave 
Gorazde zou zijn gevallen - en uitsluitend 
gericht was tegen de aanstichters van het 
geweld en niet tegen de burgerbevolking, 

de Helling -jaargang 9 - nummer 2 - zomer /996 

was voldaan aan het morele en juridische 
beginsel van proportionele geweldstoepas
sing. Toch heeft de Twee de Kamerfractie 
van Groenlinks terecht nog kamervragen 
gesteld over deze proportionaliteit: had 
het niet wat minder gekund? 
Groenlinks had liever gezien dat een VN
vredesmacht deze operatie had uitge
voerd. De partij wil immers het nationale 
leger afschaffen en onderbrengen in een 
VN-vredesmacht. De Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE) zal als regionale veiligheidsorgani
satie van de VN de Navo en de Westeu
ropese Unie (WEU) dienen te vervangen. 
Aangezien dit op korte termijn niet reali
seerbaar is, rest Groenlinks geen andere 
keuze dan intussen tandenknarsend ak
koord te gaan met Navo-acties, ook al zijn 
die niet volgens het recept van Groenlinks 

gebakken. 
De steun van Groenlinks aan het idee van 
minister Hans van Mierlo om een staande 
VN-politiemacht op de been te brengen 
die binnen 24 uur kan optreden, moet te
gen de achtergrond van de genocide in Ru
anda vanzelfsprekend zijn. Zo ergens dan 
werd hier het ondenkbare tot huivering
wekkende realiteit; de nachtmerrie van de 
holocaust een halve eeuw later nog eens 
overgedaan. Uit analyses van VN-specialis
ten is gebleken dat de massaslachting, die 
naar ruwe schatting een miljoen mensen 
betrof, voorkomen had kunnen worden 
met een legertje van slechts 5000 blauw
helmen. Die krankzinnige moordpartijen 
werden niet uitgevoerd met westers wa
pentuig maar met kapmessen, en dat nog 
wel in een tijdsbestek van slechts enkele 
weken! Radio 'Mille Collines' hitste de luis
teraars dag in dag uit op: 'Doodt hen! De 
graven zijn nog niet gevuld!' De meest ef
fectieve en tamelijk simpele actie zou er 
volgens minister Jan Pronk in hebben be· 
staan deze radiozender tot zwijgen te 
brengen en te vervangen door een mense

lijk geluid. 

DOGMA'S OVERBOORD 
Dogmatisch pacifisten dienen al te starre be

ginselen over boord te zetten, willen zij 
hun claim waarmaken op te komen voor 
humanitaire beginselen inzake kwesties 
van oorlog en geweld. Het moet nu maar 
eens worden gezegd: wij verzetten ons te
gen een uitleg van het pacifisme die in de 
praktijk onbedoeld inhumaan uitwerkt. 
Wat is het pacifisme waard als pacifisten 
niet ergens voor staan, namelijk voor de 

slachtoffers van agressie? 
Een dogmatisch pacifistische houding 
maakt het mogelijk moeilijke keuzes uit de 
weg te gaan en leidt er intussen toe dat de 
oorlogsmachine ongemoeid wordt gelaten 
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en weerloze, vredelievende mensen mas
saal verrekken. Dit is een beangstigende 
gedachte: waar zijn wij nog veilig indien het 
grofst mogelijke geweld, afkomstig van de 
meest walgelijke uitwassen van racisme en 
nationalisme, geen verontwaardiging en 
protest meer oproept bij mensen die 
maatschappijkritisch en maatschappelijk 
betrokken zijn? Als je het voor de slacht
offers opneemt, kies je partij en daar is 
niets verkeerds aan. Verkeerd is nalaten de 
etnische zuiveraars aan te klagen. Zo'n to
lerante houding jegens de beulen getuigt 
van grote onverschilligheid voor het lijden 
van de slachtoffers. 
Delen progressieve, kritische mensen niet 
de uitgangspunten die wij hierboven heb
ben geprobeerd te verwoorden? In ieder 
geval kan men niet simpelweg alle partijen 
veroordelen die de wapens opnemen, on
geacht hun motieven. De kanonniers in de 
bergen rond Sarajewo zijn niet even mili
taristisch als de Bosnische moslims in de 
enclaves die weigeren hun lichte wapens in 
te leveren. Immers, voor hen is het een 
kwestie van leven of dood zich te kunnen 
verdedigen tegen hun belegeraars. De 
sluipschutter in een flat in Sarajewo is niet 
net zo fout als degene die hem besluipt en 
overhoop schiet. Stel dat de aanslag van 
Graf Von Stauffenberg op Hitier gelukt 
was: is een kogel voor een dictator soms 
hetzelfde als een kogel van een dictator? 

Solidariteit met de onderliggende partij in 
haar wanhopige poging tot overleven te 
midden van geweld, daar moeten pacifisten 
voor staan. Dit betekent niet afscheid van 
het pacifisme, maar wel afscheid van het 
absolute, dogmatische pacifisme dat onge
acht de consequenties onder alle omstan
digheden geweld afwijst. Zo kan inhoud 
worden gegeven aan een pacifisme met 
een menselijk gezicht. Uit naam van een 
humaan, herijkt pacifisme moet er soms in
gegrepen worden, net als de politie fascis
tische knokploegen moet oppakken omdat 
ze anders migranten of politieke tegen
standers (Groenlinks Congres in Zut
phen) molesteren. T 
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GroenLmks 

Onlangs gehoord: de term über-bobe. Alleen 
de ter·m, afkomstrg uit een vrouwenblad. De 

defrnitie werd er niet brJgeleverd, maar die 

heeft ook niemand nodig. 

Zo ongezien plaatsen we überbabe zonder 
pardon in het rijtje supervrouw-macha-tank

grrl, de eigentijdse opvolgsters van Penelo

pe-Antigone-Medea dan wel Maria-Eva-Sa
lome. Maar verder is überbabe nog een on
beschreven blad. Hoe Ziet ze er urt, waar 

werkt ze, wie ziet ze en heeft ze een kat? En 

hoe verhoudt ze zich tot haar voorgang

sters? 
Een cruerale vraag is ook: hoe bod is über

babe? 
Waar staat zij op de glijdende schaal tussen 

hoer en madonna? Op één van beide oude 

plekken of op de nreuwe posrtie dre haar 

zussen supervrouw en macha hebben ge

schapen, de plaats dre de oude tweedeling 

ostentatref ontkent? Met wat voor mannen 

heeft ziJ relaties en mishandelt ZIJ hen ook? 
Hoe scoren haar minnaars op de feminiSti
sche meetlat en hoe weet zij werk en kinde

ren te combineren? 

We laten het voor-lopig biJ enige verkennen
de opmerkingen -tenslotte lrgt er nog niets 
vast. Van über·babe hebben we alleen haar 

naam, en die wijst op groerend extremrsme. 

Supervrouw, daar zit nog het woord vrouw 

in, alleen dan rn de vergrotende trap. Über

babe is het hysterische superlatref ZIJ is 

tankbatalJon en sexbom tegelijk, het één wat 

meer voor, het ander· wat meer na vijven. 

Daarom kan überbabe natuurlijk geen kat 
hebben; die horen biJ een huiskamer en de 
begnppen überbabe en huiskamer· lrjken ge

woonweg onver-enigbaar. De delen van haar 

naam staan met de rug naar elkaar toe, een 

gapende kloof van zwijgen ertussen. Het sta
brele mrdden ontbreekt in haar. 

Kijken we naar haar r·ecent rn de publrcitert 

getreden zussen, dan treft ons ook een be

sef van gestegen agressie. Van supervrouw 
naar macha naar tankgrrl naar überbabe, dat 

rs van creatref declareren naar dubbele 

moord met zware mishandeling. Überbabes 

meervoudige persoonlrjkherd kent bij nader 
inzren toch één overkoepelende karakter-

trek: het kraaiend krndvrouwtje rn haar is 

niet minder· milrtant dan haar· neiging tot 

kampcommandant. 
Überbabe laat het dus niet biJ het lastigval

len van mannen op de tramhalte. Ze speel

de de hoofdrol rn Disc/osure, de film waarin 

een vr-ouwelijke directeur een weerloze 

werknemer aanrandt. Verder rs ze hard-core 

Take That-fan. stnjdt ze zij aan ziJ met 

Phoolan Devi, rs ze gepokt en gemazeld ge
vangenenbewaar·ster en onderhoudt ze een 

goere band met Alessandra Mussolini. Haar 

sterrenbeeld is schor·pioen, ascendant brd

sprinkhaan. En wat mannen betreft; unter

dog hoort bij überbabe als Ken biJ Barbre, ziJ 
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het dat unterdog op een veel langere le
vensduur kan bogen. 

Over überbabes toekomst valt nog weinig 

te zeggen. De levensduur van haar zussen 

was in elk geval niet bijster lang, in vergeliJ

king met die van de collega's uit het bijbels 

en oudheidkundig verleden. Tankgirl is niet

tegenstaande haar striJdbare naam een stille 
en weerloze dood gestorven en ook van 
macha horen we nret zoveel meer als een 

half jaar terug. 
Maar· dat zal überbabe niet overkomen - die 

heeft behalve die striJdbaarheid ook haar ui

terlijk mee en daarmee kom Je nog altrJd het 
verst. Zij is van een volslagen waanzin: het 

zusje van Leontine Rurter·s, de dochter van 
Florne Rost van Tonnrngen. Een onwaar

schiJnliJk mengsel van Lenr Riefenstahl- en 
Pamela Anderson-componenten dat de fan

taste, de tongen en de pennen ogenblikkeliJk 

op hol doet slaan. 
Het kan dus niet anders, of hier begint de 

zoveelste nreuwe fase in een eeuwigdurend 
ntueel: het even interessante als oeverloze 

debat over dat kennelijk nooit vanzelfspre

kende wezen vrouw, over de invulling van 
haar leven, haar plaats in de samenlevrng. 
Leve daarom het papieren rolmodel; hoe 

kr·ankzrnniger dat rs, des te moorer de drs

cussie. Laat kwaliteitskranten JUichend ruimte 

scheppen op hun opinrepagina's, laat OpziJ 

terstond aan het omslagverhaal voor volgen

de maand beginnen en maak dat ook het 

onderwerp voor het Groene-essay nu vast

ligt. Zorg dat iedereen die mee wrl blijven 
pr·aten de oren sprtst, geef ruim baan aan 
het assocratievermogen van culture

watcher·s en rnterpr·etatoren. Het überbabe

debat is geopend. 

Maartje Somers 

Moortje Somers rs JOurnalist biJ Het Parool 
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Publieke debatten, burgerschap, multi-culturele samenleving, bestuurlijke 

vernieuwing- het zijn begrippen waarvan de progressieve intelligentsia zich 

tegenwoordig met opmerkelijke souplesse bedient. Vroeger was de staat een 

massief apparaat dat op geraffineerde wijze belangentegenstellingen 

gladstreek en verdoezelde. Deze achterdocht speelt geen rol meer. Anno 

1996 dansen de kritische intellectuelen een innige liefdesdans met de 

overheid. De pijn van de politiek en drie manieren om die kwijt te raken. 

De DEPOLITISERING 

van de LINKSE 

INTELLECTUELEN 

Ivo Hartman 

Naast het totstandkomen van het paars ka
binet en de spectaculaire deconfiture van 
het CDA in de afgelopen jaren is het meest 
verbazingwekkende verschijnsel in de Ne
derlandse politiek de gemakkelijke en snel
le depolitisering van spraakmakend links. Ik 
heb het niet over het opgeven van een aan
tallinkse heilige huisjes (daarvan waren en 
zijn er legio rijp voor de sloop) of over een 
algeheel proces van politieke matiging of 
zelfs 'verrechtsing' van Groenlinks of de 
PvdA Die processen spelen zich onmis
kenbaar af, maar zover dat gebeurt op 
grond van zinnige analyses en beredeneer
de politieke stellingnames, helemaallos van 
het feit of ik die deel, verbazen me die niet 
en kan ik er mee leven. 
Mij gaat het hier om een vlucht. uit politiek, 

in ieder geval uit wat tot voor kort vrij al
gemeen onder 'politiek' werd verstaan. Bij 
veellinkse intellectuelen lijkt het besefver
loren dat de kern van politiek bestaat uit 
maatschappelijke conflicten, uit botsende 
belangen en visies en uit de manier waar
op de staat wordt gebruikt om die conflic
ten op te lossen. Ook lijkt het inzicht te zijn 
verdwenen dat die staat niet alleen een ge
compliceerd en veelvormig geheel is, maar 
dat hij ook een ingewikkeld samenstel van 
rollen vervult: tegelijk die van politieke are
na, van scheidsrechter en van onbetrouw
baar instrument in handen van de maat
schappelijk sterkste partijen. Tenslotte mis 
ik een beetje moed, bij veel 'linksen' en hun 
organisaties, om zich met moeilijke en hei
kele politieke issues bezig te houden en 
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daarop duidelijke (en dan bedoel ik niet per 
se extreme) standpunten in te nemen. 
Veel politieke discussies binnen links getui· 
gen van een verbluffende creativiteit in het 
recyclen van ongevaarlijke politieke con· 
cepten en ideeën en in het ontwijken van 
pijnlijke, want conflictueuze en compro· 
mitterende, politieke keuzen. 
Soms neemt dat verschijnsel de gedaante 
aan van een volstrekt verlies aan kritisch 
vermogen met betrekking tot actuele poli· 
tieke processen. Waar in de jaren zeventig 
(zeker marxistisch) links, vaak tot voorbij 
het paranoïde, overliep van maatschappij· 
en technologie-kritiek, voedt nu een niet 
onbelangrijke groep die zich ongetwijfeld 
links of progressief noemt, ongereflec· 
teerd of op zijn best met een mager poli· 
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tiek verhaal, de internet-hype of, gekker 
flog, net cyberspace-totalitarisme. 
Op drie andere vormen van die vlucht uit 
de politiek ga ik hier wat verder in: de om
vorming van politiek in kunst, de omarming 
van brede quasi-politieke concepten en het 
kritiekloos enthousiasme voor bestuurlij
ke vernieuwing. 

POLITIEK ALS KUNST 
Om tegelijk de pijn van de politiek te ontlo-

pen en toch geëngageerd te zijn, zien we 
hoe sommigen politiek herformuleren in 
kunsttermen; ze esthetiseren de politiek. 
Deze trend ligt in verlengde van wat Jan 
Willem Duyvendak onlangs in het tijd
schrift Krisis (nr. 61, 1995 pp. 58-62.) de 
·culturalisering' van de politiek heeft ge
noemd. Nieuw is niet het samengaan van 
kunst en politiek, want dat is in de linkse 
traditie een bekend fenomeen, maar de 
culturalisering van de vorm van veel als 
·politiek' geafficheerde programma's. In 
politiek bedoelde programmering komt de 

artistieke vorm vaak centraal te staan: het 
gaat om 'performances', 'het theater van 
de politiek'. Maar het verschijnsel gaat die
per: niet alleen politieke programma's ver
culturaliseren, ook de taal waarin gedacht 
en gesproken wordt over politiek raakt 
steeds vaker doortrokken van een estheti
serende, aan kunst en theater ontleende 
terminologie. 'Politiek (of de partij) moet 
weer spannend worden'; het gaat om 'ver
nieuwing' (het sociale equivalent van de ar-

tistieke waarde 'originaliteit'), om 'interes
sante mensen' in de fractie (Rottenberg). 
Toen Vreeman gevraagd werd om een re
actie op de kritiek van Bart Tromp op de 
vernieuwing van de PvdA onder het huidi
ge voorzittersduo, was zijn belangrijkste 
verweer dat hij zich door die kritiek 'niet 
geïnspireerd' voelde. 
In politieke en sociale discussiebijdragen 
krijgen meeslepende metaforen en bewust 
subjectieve en introspectieve ervaringen 
en indrukken kracht van bewijs. (Het vori
ge nummer van De Helling, met als thema 
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De stad als theater, biedt van dit fenomeen 
menig voorbeeld.) 
In de praktijken van linkse partijen komt 
die esthetiserings-trend tot uiting in de 
populariteit van het concept 'debat' (dat 
niet hoeft te informeren en zeker niet tot 
politiek-relevante conclusies moet leiden, 
maar dat moet boeien en inspireren) en in 
de hausse van andere 'verrassende, speel
se en vernieuwende' vormen van politieke 
communicatie: festivals, briefings, openba-

re interviews en wat creatieve geesten ver
der al niet aan vormen bedenken. Deze 
nieuwe varianten van politiek theater heb
ben, net als het kunst-theater van de bur
gerlijke elite, als bijprodukt dat ze zo nut
tig zijn voor 'de netwerken', die andere -
van oude elites overgenomen- quasi-nieu
we fetisj. 
Het politieke wordt zo geleidelijk van zijn 
eigen taal en logica ontdaan en gaat over in 
spel, kunst, theater. Politiek wordt daar
mee in essentie hyper-subjectief ('Wat jij 
inspirerend vindt, hoef ik nog niet zo te vin-

3S 
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Voor een betrekkelijk kleine 

den, maar dat maakt niet uit'), vrijblijvend 
en snel wisselend ('We mogen morgen 
best een heel ander standpunt hebben dan 
vandaag, alles verandert immers razend
snel'), gevat in trefwoorden met een hoge 
omloopsnelheid, gericht op kortlopende 
emoties. Het recente politieke debat ken
merkt zich door een dédain voor resulta
ten van empirisch onderzoek; het gaat om 
de 'performance', om communicatie. De 
vraag of iemand in een politiek betoog em
pirische onzin verkoopt, of dat het verhaal 
consistent is of niet, doet vaak helemaal 
niet ter zake. ('Empirie en logische consis
tentie zijn immers constructies; de jouwe 
is even goed als de mijne.') Theatrale kwa
liteiten van deelnemers zijn belangrijker 
dan kennis van zaken; het draait om hun 
media-bekendheid, acteervermogen, cha
risma en verbale creativiteit. 
We vinden dat ook terug in een Ratelband
achtig voluntarisme dat juist in linkse krin-

gen valt waar te nemen. Dat heeft als 
boodschap: 'Het gaat er niet om wat is, 
maar wat we (en vooral anderen) denken 
dat is. Politiek is in de kern alleen retoriek 
en wie daar het meest effectief mee om 
weet te gaan, heeft macht'. Politieke stand
punten, eisen, conflicten of belangentegen
stellingen lossen op in literaire, soms heel 
mooie, maar ongrijpbare en vaak onbegrij
pelijke betogen. Het 'debat' is niet bedoeld 
om tot afgewogen, heldere standpunten te 

linksige elite is 
politiek surrogaat-

kunst geworden, 
genoten in Balie

achtige zaaltjes. De 
'echte' politiek trekt 

inmiddels rustig 
verder 

komen, maar is doel in zichzelf geworden. 
Politieke partijen zijn er, in deze optiek, 
dan ook niet meer primair om program
ma's te formuleren en standpunten in te 
nemen, maar om 'discussieplatform' te zijn. 

De staat (als iemand dat ouderwetse 
woord nog kent, tegenwoordig ook voor 
links: 'de overheid' of meestal 'de politiek') 
moet geen beleid voeren, geen richting 
meer proberen te geven aan maatschappe
lijke processen, maar 'regisseren' of zelfs 
'makelaar spelen'. (Wat dat betekent blijft 
altijd bijzonder vaag, maar dat is eigen aan 
kunstjargon.) 
Voor een betrekkelijk kleine linksige elite 
is politiek zo een soort surrogaat-kunst ge-
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worden, genoten in Balie-achtige zaaltjes. 
De 'echte' politiek trekt inmiddels rustig 
verder en een Bolkestein bepaalt waar de 
politieke discussie buiten die zaaltjes over 
gaat. Als ik me ook van een metafoor mag 
bedienen: deze postmoderne, sluipende 
gifmoord op de linkse politiek in Neder
land is nu al een aantal jaren aan de gang. 
Maar nog steeds verbijstert me het en
thousiasme waarmee delen van 'links' hier
in voorgaan. 

ONBETWISTE CONCEPTEN 
De tweede vorm die het ontwijken van po

litiek binnen links aanneemt, is het theore
tiseren en debatteren in en over mooie, 
brede, quasi-politieke concepten. Alweer 
een paar jaar geleden was het oude begrip 
'burgerschap' even buitengewoon popu
lair. Toen heb ik in de Helling (jr. 4, nr. 3, 
1991) uitvoeriger mijn bezwaren geformu
leerd tegen het opzetten van een politieke 
theorie op basis van dat concept. 'Burger
schap' als politiek krachteloos container
begrip blijkt nog sneller uit de mode ge
raakt als ik indertijd al verwachtte. 
Daarna kwam de 'civil society' in. Dat is 
wat in de jaren vijftig 'het maatschappelijk 
leven' heette en in de jaren zeventig voor
al in CDA-kringen 'het maatschappelijk 
middenveld' werd genoemd. De waarde
ring daarvan door 'links', waar nauwelijks 
tien jaar geleden het ophemelen van het 
belang van 'het maatschappelijk midden
veld' als typisch christen-democratisch 
stokpaard werd afgedaan, is niet alleen een 
gevolg van recent anti-etatisme in 'links' of 
van de omarming van het communitarisme. 
Het concept is zo aantrekkelijk omdat het 
- op het niveau van de discussie - in staat 
stelt lang, braaf en conflictloos over mens 
en samenleving te filosoferen; en omdat 
het- op het niveau van praktische politiek 
- de mogelijkheid biedt om lastige politie
ke keuzen te vermijden door die terug te 
spelen naar maatschappelijke organisaties. 
(Christen-democraten van uiteenlopende 
snit weten dat al vele decennia; 'links' ont
dekt nu pas dit depolitiserings-concept.) 
I ets dergelijks verklaart ook de populariteit 
van het begrip 'mensenrechten'. Dat wordt 
door 'links' vaak zover opgerekt dat onge
veer alle ellende die een mens kan over
komen onder het kopje 'schending van de 
mensenrechten' kan worden gebracht. 
Daardoor verliest het snel aan politiek be
lang; het is bijna gekomen op het niveau van 
het begrip 'vrede'. De paus roe\)t daar re
gelmatig zonder succes toe op. 
Al deze begrippen ontlenen hun populari· 
teit aan de praktische eigenschap dat je er 
tijdenlang discussies mee en over kunt voe
ren die niemand verplichten en niemand 
storen: het zijn zeer open, fundamenteel 
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zich, alleen de 
niet-omstreden begrippen en daarom zo 
geschikt om quasi-politieke betogen op te 
zetten en 'harde' politieke keuzen te om
zeilen. 
Momenteel mag ook het begrip 'de multi
culturele samenleving' zich verheugen in 
veel belangstelling. De functie ervan is om 
de problemen van de immigratie hanteer
baar te maken. (De ironie wil dat 'de mul
ti-culturele samenleving', als politieke pas
munt, het meest 'in' is in kringen waar men 
de grootste moeite heeft om uit te leggen 
wat de culturele en politieke verschillen 
zijn tussen de SGP, het GPV en de RPF en 
waar men woorden te kort komt om het 
standpunt over vrouwen en politiek van de 
SGP te hekelen.) Schijnbaar drukt die term 
een mooi politiek programma uit: hij sug
gereert een bestrijding van racisme en xe
nofobie. Maar tegelijk maakt deze term een 
handige politiek omtrekkende beweging 
mogelijk: hij brengt immers de hele immi
gratie-problematiek terug tot (weer) een 
kwestie van communicatie, van cultuur. 
Het concept beschrijft immigratie en het 
'minderhedenvraagstuk' als een zaak van 
wederzijdse kennis van elkaars cultuur, van 
betere contacten, van begrip en tolerantie. 
leder die het waagt om de meer materiële 
aspecten van immigratie in discussie te 
brengen, of die nu van sociaal-economi
sche, publiek-financiële of ecologische aard 
zijn, loopt onmiddellijk het risico als cryp
ta-racist te worden weggezet. Het zou 
echt van politieke moed getuigen en een 
duidelijke politieke keuze markeren als 
'lmks' de boodschap durft uitdragen: ja, de 
komst van immigranten kost de Neder
landse gemeenschap zo en zoveel; inder
daad, immigratie geeft een druk op de wo
ningmarkt en op de uitkeringen; ja, Neder
land is het dichtstbevolkte industriële land 
ter wereld en een bevolkingsgroei van 
ruim I 00.000 per jaar levert ruimtelijke 
problemen op en inderdaad, er is een rela
tie tussen toename van criminaliteit en de 
komst van buitenlanders (en wij kunnen u 
ook uitleggen waarom). Toch vinden wij 
gastvrijheid voor asielzoekers en buiten
landse gezinsvormers een zo groot goed 
dat wij die offers willen brengen. 
Behalve terloops bij Koos van Zomeren 
(hij schreef ooit iets als: 'Ik vind Nederland 
wel degelijk erg vol, maar er zijn ergere 
a·mgen: Bosnië bijvoorbeeld') ben ik zo'n 
redenering nooit tegengekomen. 

I' POliTIEK ZONDER CENTRUM 
Het meest schaamteloze voorbeeld van re

cycling van oude inzichten en begrippen 
om politiek (nu letterlijk) weg te definiëren 
en zo inhoudelijke keuzen te ontlopen, liet 
vorig jaar de Wiardi Beekmanstichting zien 
met het pamflet De verplaatsing van de poli-

politieke retoriek 

doet dat. 

Zo houdt het 

discussie- en 

debatcircuit 

zichzelf 

gaande 

tiek. Al ruim dertig jaar (en voor een aan
tal verschijnselen kunnen we terug naar 
Marx) wordt in verschillende politieke en 
wetenschappelijke kringen onderzoek ver
richt naar en getheoretiseerd over de ge
volgen voor nationale parlementaire de
mocratieën van economische internatio
nalisering, van verambtelijking van politie
ke besluitvorming (de 'vierde macht'), van 
belangengroepen-democratie (de 'vijfde 
macht'), van overheveling van soevereini
teit naar 'Brussel', van het uiteenvallen van 
zuilen en het fragmentariseren van sociale 
klassen. Maar zet dat met veel poeha bij el
kaar, noem het 'verplaatsing van politiek' 
en drukke discussie over je vernieuwende 
tekst is je deel. 
In feite verplaatst natuurlijk niet de politiek 
zich, althans niet meer dan ze dat al de
cennialang geleidelijk doet, maar de poli
tieke retoriek verplaatst zich voortdurend 
en rusteloos. Zo houdt het discussie- en 
debatcircuit zichzelf gaande en probeert 
het zijn eigen uitgangspunt waar te maken: 
de kern van politiek is 'debat'. 
(Gelukkig is Kalma, één van de auteurs van 
dit pamflet, daarna met een wat 'hardere' 
politieke stellingname gekomen in zijn De 
wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit.) 
De conclusie van dit verplaatsings-verhaal, 
binnen 'links' waarschijnlijk vrij algemeen 
gedeeld, is dat we via politieke en bestuur
lijke vernieuwing toe moeten naar een po
litiek stelsel waarin meer elementen van di
recte democratie zijn opgenomen. Hierin 
ligt de derde mogelijkheid om lang betrek
kelijk risicoloos -want inhoud en resulta
ten van besluitvormingsprocessen kunnen 
buiten schot blijven - 'politiek' te bedrij
ven. 
Vooral de kritiekloze, engereflecteerde 
manier waarop veel vormen van dit type 
'bestuurlijke vernieuwing' worden om
armd, juist in kringen die zichzelf graag als 
politiek-kritisch zien, is opvallend. Waar
om bijvoorbeeld geen kritische verbazing 
over het verschijnsel dat inwoners van veel 
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gemeenten de laatste paar jaar door ge
meente-ambtenaren (de projectgroepen 
Bestuurlijke Vernieuwing, de Bureaus Be
stuurscontacten, de afdelingen Algemene 
Zaken) aan het participeren, inspreken, pa
nellen, zelfbeheren, debatteren, referende
ren en desnoods actievoeren, worden ge
zet? Waarom geen vraagtekens bij de on
gerijmdheid in het bestuurlijke-vernieu
wings-verhaal dat in één adem uitdrukke
lijk de mogelijkheden van de overheid en 
de maakbaarheid van de samenleving sterk 
worden gerelativeerd, de politiek is im
mers verplaatst, terwijl de burger met 
kracht wordt opgeroepen politiek toch 
vooral veel van zich te laten horen en mee 
te doen? (Dat Wiardi-Beckmanstichting
pamflet is daarvan een voorbeeld.) 
Toch is het een merkwaardige figuur als 
politici en participatie-ambtenaren burgers 
gaan mobiliseren om politiek actief te wor
den, zich meer te laten horen, wat steviger 
oppositie te voeren. Deze top-downde
mocratisering is in menig opzicht tegenge
steld aan de inzet van de democratise
ringsbewegingen in de periode van pakweg 
1964-1974. Toen was er sprake van stu
denten-, vrouwen- en scholierenbewegin
gen, die met vaak massale acties democra
tisering van onderwijsinstellingen of con
cessies van de mannenmaatschappij af
dwongen. De geradicaliseerde vakbewe
ging bevocht een zekere democratisering 
in bedrijven; zelfs dienstplichtigen wisten 
na jaren strijd het leger in sociale zin te mo
derniseren. Grote organisaties, brede be
wegingen met een nog veel grotere ach
terban van sympathisanten, bevochten zèlf 
van onderaf (wat zij zagen als) verbeterin
gen van hun positie. 
Maar anders dan de bestuurlijke-vernieu
wings-enthousiasten van nu, lagen toen op
bouw-, emancipatie- en andere sociaal-cul
tureel werkers nachten wakker van het 
probleem dat ze werden opgeleid en ge
subsidieerd door dezelfde (kapitalisti
sche/patriarchale) staat die ze grondig wil
den hervormen of zelfs omverwerpen. 
Daar kunnen we nu om lachen, maar de 
kern van dat getob was waardevol: het ge
tuigde van het inzicht dat het voor een de
mocratie niet zonder gevaar is als vanuit de 
staat (waaronder het gemeentebestuur en 
het gemeentelijk ambtelijke apparaat) bur
ger-participatie wordt gestimuleerd, mo
gelijk ook gekanaliseerd of zelfs gemanipu
leerd. De politieke notie dat het tot de 
kern van elk democratisch stelsel hoort 
dat er afstand wordt bewaard tussen staat 
en samenleving, tussen burgers en ambts
dragers en tussen ambtsdragers en ambte
naren, die notie lijkt grotendeels verdwe
nen. Het inzicht dat 'de kloof tussen bur
ger en politiek' (althans wat we in Neder-
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land daar gewoonlijk stilzwijgend onder 
verstaan) geen teken is van een zwakke de
mocratie, maar juist een noodzakelijke 
voorwaarde daarvoor, leeft niet breed 
meer binnen links. Het moet regelmatig 
vanuit politicologische hoek met nadruk 
onder de aandacht gebracht worden. (Bij
voorbeeld door R. Andeweg en H. van 
Gunsteren in Het grote ongenoegen.) 
Met de bestuurlijke vernieuwing van nu is 
er iets heel anders aan de hand dan met die 
van vijfentwintig jaar geleden. Nergens, uit 
geen onderzoek en uit geen actie, blijkt dat 
grote groepen burgers staan te springen 
om - meer dan ze al doen - politiek actief 
te worden. Grote groepen van de bevol
king blijken zich zorgen maken over aller
lei ontwikkelingen en problemen, maar 
zorg over uitblijvende politieke of be
stuurlijke vernieuwing hoort daar niet bij. 
Mensen weten in het algemeen heel goed 
dat met open-planprocedures, referenda, 
panels en debatten de werkloosheid, de 
onzekerheid over de eigen baan, de onge
rustheid over het sociale-zekerheidstelsel, 
het gevoel van onveiligheid, de files en de 
bezorgdheid over leefbaarheid van de ei
gen omgeving, laat staan die van de wereld, 
niet worden weggenomen. Bestuurlijke 
vernieuwing is dan ook niet opgekomen 
om problemen van burgers op te lossen, 
maar die van politieke bestuurders en 
stuurloze politieke partijen. 

GODSGESCHENK 
Er is sprake van een merkwaardige samen

loop van belangen tussen politieke en be
stuurlijke elites en delen van 'links' bij be
stuurlijke vernieuwing. Politici en ambtelij
ke apparaten zijn op zoek naar nieuwe vor
men van legitimiteit, maatschappelijk 
draagvlak voor hun besluiten en projecten. 
In een gefragmentariseerde, ontzuilde sa
menleving werken de oude overlegkanalen 
niet meer en in een vroeg stadium van be
sluitvorming het lastige deel van de burge
rij informeren, raadplegen en desnoods 
mee laten denken, kan wellicht later onheil 
voorkomen. 'Links', ideologisch in verwar
ring en politiek in het defensief, omarmt 
'bestuurlijke vernieuwing' als een geschenk 
uit de hemel. Zij appelleert aan een altijd 
sluimerend links-populisme - nu als 'alle 
macht aan de burgers'-, en het verlost van 
menig pijnlijk dilemma, bijvoorbeeld dat 
tussen brede, lange-termijn milieu- en kor
tere-termij ngroeps-belangen. 'Bestuurlijke 
vernieuwing' biedt bovendien ruimte voor 
weidse beschouwingen, utopische verge
zichten en boeiende debatten over geheel 
nieuwe manieren van politiek· bedrijven, 
nieuwe rollen voor 'de burger' en 'de po-

gifmoord op de linkse 

politiek in Nederland 

is nu al een aantal 

jaren aan de gang 

litiek', over de grenzeloze politieke moge
lijkheden van de informatie- en communi
catietechnologie. Kortom: zij geeft alle mo
gelijkheden om belangentegenstellingen uit 
de weg te gaan, keuzen te ontlopen en 'po
litiek' terug te brengen tot een besluitvor
mingsmethode die de eigen handen schoon 
laat. 

LINKSE WEDEROPBOUW 
Al deze ontwijkings-strategieën hebben tot 

gevolg dat veel energie en intellectuele ca
paciteit weglekt in politiek consequentie
loze discussies. De kloof tussen praktische 
politiek, de activiteiten van vertegenwoor
digers van linkse partijen in parlement, ra
den en besturen aan de ene kant, en een 
goed deel van de ideeënvorming in die par
tijen aan de andere kant wordt groter, 
naarmate die strategieën intellectueel ter
rein winnen. 
Met name de ontwikkeling van de PvdA in 
de laatste vier jaar, waar die 'verculturali
sering' van politiek als strategie het meest 
consequent is gevolgd - de huidige voor
zitter zei ooit expliciet eerder naar 'een 
spannende' dan naar 'een grote' partij te 
streven -, wijst erop dat ze noch in pro
grammatisch opzicht, noch wat betreft le
denaanwas of zelfs maar behoud van leden, 
noch electoraal en evenmin in duurzame 
versterking van de organisatie, zoden aan 
de dijk zet. 
De strategie van de onbetwiste concepten 
leidt, zoal tot iets praktisch, vooral tot een 
idealistisch (in politiek-filosofische beteke
nis) moralisme. Gegeven de weinig con
troversiële inhoud van die moraal is daar 
vanuit ethisch oogpunt niet zoveel op te
gen. Burgerschaps-filosofen, civil-society
protagonisten en predikers van de multi
culturele samenleving, hoeven niet op veel 
weerwoord te rekenen. Dat geeft precies 
de machteloosheid en de politieke irrele
vantie van hun vertogen aan. 
Van deze strategieën bevat de di reete-de
mocratiecomponent van bestuurlijke ver
nieuwing nog het meeste politieke sub
stantie. Het veranderen van spelregels van 
besluitvorming behoort inderdaad tot de 
kern van politiek. Behalve de kanttekenin
gen daarbij die we eerder al maakten, is het 
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probleem dat 'links' zich tot directe de
mocratie niet anders dan dubbelzinnig kan 
verhouden. Dat komt voort uit het gege
ven dat politieke strijd altijd gaat èn over 
de methode van besluitvorming èn over de 
inhoud en resultaten van diezelfde besluit
vorming. Modern 'links' (oud-links had 
daar minder last van) wil graag 'alle macht 
aan de goed opgeleide, wakkere burger', 
maar heeft tegelijk nog steeds enige eigen 
ideeën over politiek beleid. 'Links' wil veel 
directe democratie, maar wil wèl graag zelf 
uitmaken wanneer en waarover. Een refe
rendum over een autovrije binnenstad of 
over de stadsprovincie is mooi, maar liever 
niet zoiets over de komst van een asiel
zoekerscentrum in de gemeente of een 
junkenopvang in de buurt. Links-populisme 
bijt uiteindelijk altijd in de eigen staart. 
Voor de politieke wederopbouw van links 
is er uiteindelijk maar één, zij het hele bre
de, weg: politisering van oude en nieuwe is· 
sues. Een politiek programma wordt opge· 
bouwd vanuit beleids-gerichte discussies 
over problemen zoals bepaalde groepen 
mensen die ervaren. Niks 'ongekende sa
menleving': dankzij de hoeveelheid en de 
kwaliteit van sociaal-wetenschappelijk on· 
derzoek hebben we nog nooit in de ge
schiedenis zo goed geweten wie wat vindt. 
Dat betekent ook zoeken en verhelderen 
van maatschappelijke tegenstellingen, bij
voorbeeld in ontmaskering van en verzet 
tegen de gevolgen van vijftien jaar depoliti· 
sering met de ontsporingen van privatise
ringen en vergroting van materiële onge· 
lijkheden. Dat betekent ook duidelijker en 
meer consequenter kiezen tussen 'milieu' 
en 'werkgelegenheid' en vooral een be· 
stuurlijke vernieuwing die gericht is op ver· 
sterking van het primaat van de politiek, 
niet op een verzwakking ervan. T 
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'Er was geen plan voor de verzorgingsstaat, hij is er gewoon 

gekomen', zei Industriebond-econoom Piet Vos. Dat geldt ook 

voor de niet-aflatende stroom bezuinigingen, ombuigingen en 

Arbeid ers 
privatiseringen die Nederland op de 

kop af twintig jaar in hun greep 

hebben. Zolang de verzorgingsstaat 

maar minder kostte, 

~aller landen, was het allang goed. En 

nu? We zitten met een 

stelsel dat teveel 

VERZEKERT U J 

l'l~ees Vendrik 

enig bewindspersoon arran
geert tegenwoordig zijn eigen 
Nationale Debat. Minderhe-

den, globalisering, mest, kennis, armoede; 
politici en ministers grijpen graag naar het 
publieke debat. Niet alleen omdat zulks tot 
het 'produkt' van de politiek behoort, maar 
ook omdat een debat zo prettig veel sug
gereert en tot zo weinig verplicht. 
Het meest vergaand heeft dit politieke ge
bruik waarschijnlijk wortel geschoten in de 
discussies over onze verzorgingsstaat. 
Daar is het de afgelopen twintig jaar wer
kelijk bont aan toegegaan. Hoe meer de so
ciale staat Nederland gebukt ging onder de 
gesel van bezuinigingen, des te sterker be
nadrukte de politiek de noodzaak van fun
damenteel debat. En - zo leert ons de ge
schiedenis - vaak ook nog in deze volgor
de. Keer op keer maakte grote schrik zich 
meester van de politici wanneer de be
sluitvorming over 's lands begroting, de uit
keringen, koppelingen en subsidies op de 
golven van het leerstuk van de terugtre
dende collectieve sector weer eens een 
kolkend hoogtepunt had bereikt. Schrik, 
paniek en andere onlustgevoelens die door 

mankementen kent om als sociaal door het leven 

te gaan, en dat te goed is om helemaal neer te halen. 

Hoe de verzorgingsstaat werd afgebroken toen hij het 

hardste nodig was. Reconstructie van een drama. 

de democratische rituelen gekanaliseerd 
moesten worden. En dus grepen politici in 
nood veelvuldig naar Het Debat over De 
Verzorgingsstaat. 
Dergelijke manoeuvres hebben doorgaans 
een dubbele functie: ze bezweren niet al
leen de politieke paniek en woede bij De 
Burger, maar voorzien de genomen maat
regelen met terugwerkende kracht boven
dien van extra legitimatie. Een groot pro
bleem vraagt immers altijd om een grote 
oplossing, en dus ook een fundamenteel de
bat. Thijs Wöltgens, vanaf 1977 tot 1994 
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en 
getuige van menig Debat, zegt over de 
WAO-affaire in 1991: 'De intellectuele 
fout die werd gemaakt, is dat het besef ont
staat van een fundamenteel probleem, een 
grote misstand, en dat een groot probleem 
om een grote oplossing vraagt. En om ze
kerheden. En dan is een verlaging van uit
keringen iets wat je kunt uitrekenen in 
'harde' guldens.' 

Met name sociaal-democraten hebben er de 
laatste jaren een handje van op deze wijze 
te opereren. In de zomer van 1991 namen 

Lubbers en Kok dat dramatische WAO
besluit dat zoveel politieke en maatschap
pelijke commotie veroorzaakte. Twee 
maanden later smeekte Kok zijn geschrok
ken partij op het partijcongres trouw af 
met de belofte dat hij leiding zou geven aan 
het debat 'om de verzorgingsstaat te ver
nieuwen met het oog op de jaren negen
tig'. Vervolgens mocht Dik Wolfson het 
rapport Niemand aan de kant schrijven, 
waarin ter geruststelling geen enkele ver
nieuwende gedachte stond. Van beiden -
Kok en het rapport - niet veel meer ge
hoord. 
En vijf jaar later: nadat de Eerste Kamer in 
grote beroering bijeen staatssecretaris Ro
bin Linschoten liet ontsnappen met zijn ge
wraakte afschaffing van de Ziektewet, kon
digde de geschrokken Tweede-Kamerfrac
tie van de PvdA aan dat ze zich fundamen
teel gaat bezinnen op de sociale zekerheid 
onder leiding van Karin Adelmund. Drie 
maanden nadat diezelfde fractie vóór had 
gestemd. Th ijs Wöltgens grapte op 25 april 
in De Balie: 'Dat is, geloof ik, de 35ste keer 
dat de PvdA zich fundamenteel gaat bezin
nen op het stelsel van sociale zekerheid.' 
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Thijs Wöltgens: ~Het is, 

geloof ik, de 35ste 
Achter dat grapje gaat een drama van 
Griekse proportie schuil. De verzorgings
staat zit dit jaar precies twintig jaar in de 
hoek waar de klappen vallen. Geen onder
werp dat de politiek zó heeft bezig gehou
den. En het is bepaald niet goed afgelopen. 
Hoewel het skelet van de verzorgingsstaat 
nog bestaat, hebben de achtereenvolgende 
bezuinigingen een spoor van sociale aan
tasting achter zich gelaten. Er werd inge
grepen met weinig vernuft en weinig visie 
op wat komen moest. En vooral met wei
nig resultaat, want keer op keer zou 'elke 
ingreep de laatste zijn'. 
Wie deze geschiedenis beziet, ontwaart 
een hardnekkig patroon. Voortdurend 
blijft tijdig en adequaat ingrijpen uit, totdat 
de politiek zichzelf voor het blok zet met 
minimale bewegingsruimte en besluiten 
moet nemen die een grote politieke en 
maatschappelijke ravage achterlaten. En 
wat betreft het Debat: dat wordt nooit tij
dig gevoerd. Wordt het gevoerd, dan is het 
afgedwongen door de omstandigheden en 
kent het geen continuïteit, laat staan een 
vorm van afronding die leidt tot iets wat op 
een breed gedragen besluitvorming lijkt. 
Het zal de echte liefhebber van democra
tische procedures aan het hart gaan: het is 
nauwelijks mogelijk gebleken dat Debat te 
voeren, een debat waar zoveel politici in 
ieder geval zeggen behoefte aan te hebben. 
Maar misschien heeft het ook niet anders 
gekund, is dat het lot van de politiek en 
kent de verzorgingsstaat te fundamentele 
weeffouten. 

omer 1975: Wim Duisenberg, dan mi
nister van Financiën in het kabinet-Den 

Uyl, wordt van zijn zeilboot in Friesland ge
haald en krijgt verontrustende voorspellin
gen van het Centraal Planbureau toege
speeld. De onzalige boodschap: de econo
mische groei valt tegen, de inflatie loopt 
op, de werkloosheid gaat van 200.000 naar 
300.000 en de publieke boekhouding raakt 
in ongerede. De jonge Duisenberg benut 
het momenturn en verrast de bruinge
brande collega's met Nederlands eerste 
bezuinigingsronde: de I %-operatie. Hoe
wel de Miljoenennota 1976 al bijna gedrukt 
is, weet Duisenberg het kabinet in augus
tus achter een bezuinigingspakket van I 0 
miljard gulden te krijgen. Dik Wolfson, in 
die tijd ambtenaar op het ministerie van Fi
nanciën: 'Er was geen tijd voor uitgebreid 
politiek overleg. Dat kun je betreuren. 
Maar je kunt ook zeggen dat het een gods
geschenk was.' En Duisenberg merkt op: 
'Iedereen riep: dit is een overval. En dat 
was het ook.' 
Op dat moment is bezuinigen nog iets voor 
financiële specialisten. Een heftigli publieke 
reactie blijft vooralsnog uit, ook vanwege 

keer dat de PvdA zich 

fundamenteel gaat 
bezinnen op het 

stelsel van sociale 
zekerheid' 

handig publiekelijk opereren van Duisen
berg die zelf de boer opgaat om het alle
maal uit te leggen. Met een gepopulariseer
de tekst van Volkskrant-journalist Harry 
van Seumeren. Draagvlak heb je niet, dat 
creëer je, zo moet Duisenberg hebben ge
dacht. Tevens vraagt hij Dik Wolfsen en 
collega-ambtenaar Bart Leblanc een cursus 
'bezuinigen voor beginners' op papier te 
zetten. Dat stuk verscheen wat later -
maart 1976- in Socialisme en Democratie. 
Onder de titel 'Een linkse norm' kan PvdA
voorzitter len van de Heuvel lezen - Dui
senberg: 'Ik zei toen: Ik heb nu nog een stuk 
nodig voor I en'- waarom ze niet tégen de 
I %-operatie kan zijn. 
Maar ookjoop Den Uyls uitleg is heel han
dig: 'We geven momenteel I I 0 miljard gul
den uit aan collectieve bestedingen, dat 
wordt in 1980 niet 200 maar ongeveer 190 
miljard. De voorziene groei wordt dus met 
I 0 miljard verlaagd.' Het beeld is gevestigd 
dat de hervormingen van Den Uyl zich niet 
gehinderd weten door deze ingreep. 
Jaap Boersma, destijds minister van Socia
le Zaken en anti-revolutionair steunpilaar 
van het kabinet: 'Ik had er aanvankelijk be
hoorlijk de pest in. Duisenberg had gelijk. 
Maar dat bracht bij mij nou niet het olym
pische gevoel teweeg dat ik direct het mi
nisterie in moest rennen om forse maatre
gelen te nemen.' 
Daarvoor is Duisenbergs norm van een 
maximale groei van I% waarschijnlijk ook 
te dubbelzinnig. Het kabinet stelt de col
lectieve uitgaven weliswaar onder de regie 
van deze financiële norm, maar er is nog 
steeds sprake van groei. Beeld en werke
lijkheid waren dan ook dat Den Uyls maat
schappijvernieuwing doorgang vond. De 
betekenis van een grote(re) collectieve 
sector stond (nog) niet fundamenteel ter 
discussie. Duisenberg: 'Erop terugkijkend 
moet ik zeggen: het was politiek het maxi
maal haalbare.' 
Toch is wel degelijk sprake van een omslag, 
die in meerdere opzichten van belang is. 
Want de groeiende collectieve uitgaven 
staan vanaf dat moment onder - eveneens 
groeiende - verdenking vanwege de cor
responderende (stijgende) belastingen en 
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premies. Die zijn slecht voor de loonkos
ten, want worden door werknemers afge
wenteld op de werkgevers. En dat gaat ten 
koste van de werkgelegenheid. In 1974 
hebben twee medewerkers van het Cen
traal Planbureau (CPB), Den Hartog en 
Tjan, deze bevindingen al in een gerucht
makend artikel wetenschappelijk gestaafd. 
Zij ontwikkelen voor het CPB een econo
metrisch model met een rechtstreeks ver
band tussen de werkloosheid en de hoog
te van de lonen en in 1977 voegt het CPB 
de hier omschreven afwenteling van stij
gende belasting en premies op de werkge
ver aan dit model toe. 

oewel tegenwoordig geen sterveling, 
laat staan een econoom, twijfelt aan de 

noodzaak de collectieve uitgaven te be
perken, was er toen veel te doen om het 
CPB-onderzoek en haar modelbouw. 
Door toonaangevende economen als 
Driehuis wordt het Hartog-Tjan-onder
zoek naar de prullenbak verwezen en de la
tere CPB-directeur De Ridder heeft ook 
eens geschreven dat de afwentelingshypo· 
these eigenlijk een toevalstreffer was. Toch 
worden de loonkosten een belangrijker 
component in de voorspellingen van het 
CPB en de boodschap is duidelijk: de over· 
heid draagt met haar stijgende lasten zèlf 
de verantwoordelijkheid voor het beder· 
ven van de mooie Nederlandse sociale tra· 
ditie van prudente loonstijgingen en pret· 
tige werkgelegenheidsgroei. Duisenbergs 
norm is de eerste politieke vertaling van 
deze benadering. 
In feite gaat het om een nieuw paradigma, 
want tot dan toe is uitbreiding van de ver· 
zorgingsstaat onweersproken vanwege 
onder meer de geboden sociale bescher· 
ming maar vooral met het oog op de ere· 
atie van collectieve werkgelegenheid, wat 
in die jaren als een natuurlijke vervanging 
van de afkalvende industriële werkgelegen· 
heid werd gezien. Samen met economen 
als PvdA'er Hans van den Doel is den Uyl 
sterk geporteerd van het idee dat de groei 
van de welvaart eerst en vooral de collec· 
tieve sector ten goede komt. Opvattingen 
die sporen met het in die jaren dominante 
Keynesiaanse gedachtengoed (zelfs Nixon 
zei in 1971: 'We zijn nu allemaal Keynesia· 
nen'). Maar met de nieuwe CPB-filosofte 
wordt in plaats daarvan de verzorgings· 
staat zèlf dus als belangrijkste obstakel op 
weg naar meer werkgelegenheid in de 
marktsector gezien. Daarmee wordt de 
eerste bom onder de verzorgingsstaat ge· 
legd. 
Ironisch genoeg neemt de Tweede Kamer 
in 1976, wanneer zij de plannen van Dui· 
senberg - die dan in de nota Collectieve 
Voorzieningen en Werkgelegenheid zijn neer· 



gelegd- bespreekt vrijwel tegelijkertijd de 
vijfde en laatste volksverzekering van gro
te betekenis aan: de AAW (tegen arbeids
ongeschiktheid), die IS jaar later samen 
met zusje de WAO (voor de werknemers) 
op het snijbord van de politiek ligt. Hannie 
van Leeuwen, toen woordvoerder sociale 
zaken voor de ARP in de Tweede Kamer: 
'We konden het politiek niet maken om 
deze wet tegen te houden, ook al wisten 
we wel dat we de deur openzetten voor 
nieuwe uitgaven.' De verzorgingsstaat is 
nog niet opgebouwd of de eerste sane
ringsoperaties dienen zich al aan. 

oals gezegd kan Den Uyl zijn hervor
mingen nog wel even doorzetten, mede 

dankzij de rijkelijk vloeiende aardgasbaten. 
Een wat curieus gevolg van de oliecrisis, 
want de gasprijs is gekoppeld aan de olie
prijs. Deze 'meevaller' speelt ook het eer
ste kabinet-van Agt ( 1977-1981) parten. 
Immers, in 1979 jaagt de tweede oliecrisis 
de prijzen opnieuw omhoog en de extra in
komsten verzachten de noodzaak om hard 
ce bezuinigen. 
Met nieuwe, meer neo-liberaal getinte op
vattingen in de hand, slaan Van Agt en Wie
gel in I 978 aan het bezuinigen en met Be
stek '81 werd de I %-operatie van Duisen
berg voortgezet en van wat extra's voor
Zien. Het zet nog niet veel zoden aan de 
dijk, mede omdat in deze periode in de we
reld van het Comptabel Bestel (onze na
tionale boekhouding) kwistig gestrooid 
wordt met allerlei 'inverdieneffecten' en 
·maatregelen volumebeleid'; budgettaire 
randverschijnselen, die in werkelijkheid 
minder of geen opbrengsten tot gevolg 
hebben en voor forse tegenvallers zorgen. 

Dat vindt Financiën meestal niet leuk. 
Belangrijker is op dat moment de stam
menstrijd tussen vooral de ministeries van 
Sociale Zaken (de Keynesianen) enerzijds 
en Financiën en Economische Zaken (de 
neo-liberale economen) anderzijds. Wil 
Albeda, minister van Sociale Zaken in het 
kabinet-van Agt, stribbelt regelmatig tegen 
bij de afkondiging van extra bezuinigingen, 
omdat in zijn opvatting de overheid wel de
gelijk verantwoordelijkheid draagt voor de 
totale werkgelegenheid. En hard bezuini
gen zalleiden tot extra vraaguitval en meer 
werkloosheid in de marktsector. Het zal 
bovendien de werkgelegenheid in de col
lectieve sector schaden. Terwijl groei van 
deze sector de enige mogelijkheid is om -
met de afkalvende werkgelegenheid in de 
landbouw en industrie - de groeiende 
werkloosheid te attaqueren. Het is deze 
ideologische patstelling die de politiek te 
lang in haar greep heeft gehouden en een 
heldere strategie ten aanzien van de ver
zorgingsstaat doorkruist. 
Albeda's strijd tegen een al te grof bezuini
gingsbeleid wordt op een wat merkwaar
dige wijze gesteund door het CDA in op
richting. Ruud Lubbers, dan fractievoorzit
ter van het CDA in de Tweede Kamer, 
voelt er weinig voor het nieuwe kabinet 
veel bezuinigingsruimte te geven, want dat 
tast de cohesie in zijn nieuwbakken fractie 
aan. SER-kroonlid Dik Wolfsen over deze 
jaren, met een parafrase op Heijermans: 
'Het CDA is duur betaald.' Resultaat is een 
politiek-ambtelijke patstelling met een ver
Jammende politieke strijd tussen twee te
korten: het gat in de werkgelegenheid en 
het begrotingsdeficit. Er wordt in deze ja
ren wel wat bezuinigd, maar het is niet vol-
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doende om de financiële chaos van begin 
jaren tachtig te voorkomen. En van een 
echte aanval op de werkloosheid komt het 
ook niet. 

ier wordt de eerste weeffout van de 
verzorgingsstaat zichtbaar: hij is ge

bouwd op goed weer, dat wil zeggen: op 
een situatie van (bijna) volledige werkgele
genheid. Als de textielmagnaten en de 
scheepswerven massaal de poorten sluiten 
en Nederland voorgaan in de crisis, schie
ten de uitkeringslasten voor WW en WAO 
(dan al sociaal saneringsinstrument) om
hoog en verdringen deze de uitgaven voor 
andere nuttige zaken, die in de nadagen van 
Den Uyls kabinet ook nog wel eens wilden 
stijgen. En juist omdat de werkloosheid op
loopt, komt ook de financiering van de (ex
tra) uitgaven onder druk: minder betaald 
werkenden moeten immers meer belasting 
en premie ophoesten. En dat levert weer 
afwenteling en verlies aan arbeidsplaatsen 
op- volgens de nieuwe CPB-filosofie. 
Een dubbel probleem dus, waarmee nooit 
rekening was gehouden: tegenvallende in
komsten èn oplopende uitgaven. Wil Al
beda: 'Ik heb mijn ambtenaren toen ge
vraagd: ligt er een scenario klaar met wat 
we moeten doen, als de werkloosheid bo
ven de 5% komt? Dat was niet het geval. 
Daar had niemand ooit bij stilgestaan. Men 
ging ervan uit dat de werkloosheid tijdelijk 
zou zijn.' In 1983 zal de werkloosheid bij
na 15% bedragen. 
Een tweede 'fout' - misschien eerder een 
gebrek- komt in het geding. De opbouw 
van de verzorgingsstaat is eigenlijk blijven 
steken. Nederland kent geen enkele tradi
tie op het terrein van interventionistisch 
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arbeidsmarktbeleid, zoals in de Scandinavi
sche landen. Het Nederlandse model is 
asymmetrisch opgebouwd. De overheid 
verklaart zich wel enerzijds voluit verant
woordelijk voor de werkgelegenheid èn 
ook voor de financiële consequenties van 
werkloosheid middels een uitgebreid stel
sel van sociale zekerheid. Maar anderzijds 
heeft zij nauwelijks instrumenten om recht-

streeks iets aan de werkloosheid te doen. 
Meer dan de werkgelegenheid steunen 
met een conjuncturele macro-economi
sche politiek (even afgezien van de vraag 
wat daar werkelijk van terecht is gekomen) 
zit er niet in. 
Het Nederlandse arbeidsmarktbeleid is 
passief en vooral gericht op scholing en on
derwijs, arbeidsbemiddeling, vormen van 
toezicht en sociale zekerheid. Actief ingrij
pen in de arbeidsmarkt kan de overheid 
niet. In het delicate Nederlandse sociale 
bouwwerk wordt de overheid ook niet ge
acht die invloed te hebben. De ordening 
van de arbeidsmarkt was primair een zaak 
van sociale partners. De allocatie van ar
beid zèlf en de creatie en verdeling van 
werkgelegenheid (buiten de collectieve 
sector) zijn nooit rechtstreeks onderwerp 
van politieke besluitvorming geweest en 
dat mocht ook niet van de liberalen en 
christen-democraten. 
Die afwachtende houding is ook zichtbaar 

IDiiWi 

Wim Duisenberg over zijn 

I %-operatie: 
in het industriebeleid. Nederland kijkt 
vooral toe hoe de textiel en de scheeps
bouw zeer forse klappen te verduren krij
gen en probeert (doorgaans te laat) met 
enorme sommen geld werkgelegenheid te 
behouden, terwijl de overheid zich mis
schien eerder had moeten bemoeien met 
het matige ondernemerschap in deze sec
toren. Arie Groenevelt, destijds voorzitter 
van de radicale Industriebond FNV, hekelt 
in dit verband de archaïsche structuur van 
het Nederlandse ondernemerschap in die 
tijd: 'Je zag aankomen in de scheepsbouw 
en in de textiel dat het fout zou gaan. Dat 
waren eigenlijk allemaal oude familiebedrij
ven, die slecht werden gerund. Die waren 
helemaal niet voorbereid op de concur
rentie uit lage-lonenlanden, maar daar wa
ren wèl duizenden mensen werkzaam. 
Daar werd door de politiek niets aan ge
daan.' 

oe het ook zij, het is de combinatie van 
een kerend economisch tij, de on

voorziene diepte van de crisis, de verlam
mende politieke constellatie en de con
structiefouten van de verzorgingsstaat, die 
Nederland in deze jaren opbreekt. En hier 
wreken zich de politieke onmacht en de 
moeizame relatie tussen politiek, werkge
vers en werknemers. Al vanaf 1975 wordt 
immers duidelijk dat de Nederlandse eco
nomie te kampen had met oplopende 
werkloosheid, maar een gezamenlijke re
actie, laat staan een gezamenlijke strategie, 
blijft uit. Het kabinet pleegt een reeks van 
loonmaatregelen, gesteund door het I%
beleid van Duisenberg, en de vakbeweging 
en de werkgevers knokken vooral om de 
automatische prijscompensatie. 
Dat proces gaat in essentie ongestoord 
voort: telkenmale blijken de respectievelij
ke acties van de overheid, werkgevers en 
werknemers gedurende het kabinet-Van 
Agt-1 onvoldoende soelaas te bieden. Men 
heeft verschillende agenda's, die zich niet 
in een Grote Uitruil ten gunste van werk
gelegenheid en verzorgingsstaat tot een 
vergelijk laten komen. Het zijn in politiek 
opzicht verloren jaren. Het dieptepunt valt 
te noteren als op I december 1979 bijna 
een Centraal Akkoord gesloten wordt met 
uitzicht op een effectievere samenwerking, 
maar dat ketst af op een veto van de In
dustriebond FNV. 
De arbeidsmarkt zet intussen mensen aan 
de kant dat het een aard heeft en neemt er 
te weinig op. Het gaat ècht fout in 1981: de 
werkgelegenheid keldert, de economie 
valt stil en de burelen van WW en WAO 
worden bedolven onder aanvragen voor 
een uitkering. En het gaat ook goed mis 
met de openbare financiën. Overschrijdin
gen zijn aan de orde van de dag en minis-

'Iedereen riep: dit is 

een overval.' En dat 
was het ook.' 

ters ruziën bijna dagelijks over extra be
zuinigen. Dat wordt er met het onvermij
delijke vechtkabinet Van Agt-Den Uyl, dat 
in het najaar van 1981 aantreedt, niet be
ter op. Al bij aanvang, tijdens het schrijven 
van de regeringsverklaring, moeten Hal
berstadt en De Galan het kabinet weer op 
de been helpen. En opnieuw weet het ka
binet geen keus te maken tussen werk
loosheidsbestrijding en het op orde bren
gen van de collectieve financiën. Fons van 
der Stee bezuinigt, terwijl Den Uyl als mi
nister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid een banenplan in elkaar jast dat nooit 
de eindstreep zal halen. En I en Dales krijgt 
een stevige aanvaring met de vakbeweging 
over de ingrepen in de Ziektewet. 

n 1982 breekt Stunde Null van de zachte 
verzorgingsstaat aan. De economie klapt 

in elkaar, de werkloosheid loopt op naar 
ruim 14 % en het financieringstekort 
wordt met dubbele cijfers geschreven. Be
gin mei 1982 barst de PvdA-D66-CDA-co
alitie vanwege de onoplosbare sociaal-eco
nomische meningsverschillen. Het nieuw
bakken kamerlid Elske ter Veld zegt: 'We 
hadden toen het gevoel dat we een grens 
moesten trekken. Klaas de Vries hield bij 
die gelegenheid een zeer indrukwekkend 
betoog. 'We stoppen ermee', zei hij.' 
Daarmee kiest de PvdA feitelijk voor de 
oppositie, want de verkiezingen van sep
tember 1982 maken een coalitie van CDA 
en VVD mogelijk. De verhoudingen tussen 
de christen- en sociaal-democraten ziin 
diep bedorven. Na een formatie in re
cordtempo, onder leiding van de CDA' ers 
Lubbers en Scholten (vice voorzitter van 
de Raad van State), stapt eind november 
1982 het kabinet-Lubbers uit de puinho
pen naar voren om schoon schip te maken 
no nonsense is geboren, alsmede 2 I mil· 
jard aan bezuinigingen. Het kabinet-Lub
bers-I trekt gelijk fors aan de rem en kon· 
digt voor 1983 kortingen op uitkeringen en 
ambtenarensalarissen af. Opnieuw is spra· 
ke van een overval, want dat het zo dras
tisch zou gebeuren, was allemaal niet be
sproken tijdens de verkiezingen. 
Ondanks zeer felle protesten van de vak· 
beweging wijkt het hechte blok van minis
ter-president Lubbers, minister van Socia· 
Ie Zaken De Koning en fractievoorzitter 
Bert de Vries niet. Herman Bode, toen vi· 
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ce-voorzitter van de FNV kan er nóg nijdig 
om worden: 'We hadden vaker met crises 
te kampen in de economie. Die zijn we al
lemaal te boven gekomen. Maar opeens 
hoorde je: het is te duur geworden, we 
kunnen de solidariteit niet meer betalen.' 
Men vertrouwt niet meer op de weg van 
het 'volumebeleid'- het beheersen van de 
uitgaven voor de sociale zekerheid via ex
tra werkgelegenheid -en wil niet wachten 
op betere tijden. Leidraad is de gedachte 
dat het herstel van de markt moet komen. 
Wil Albeda merkt de omslag als hij met zijn 
opvolger Jan de Koning spreekt: 'Ik zei te
gen hem dat het hem moeilijk zou vallen te
genwicht te leveren. 'Dat debat hoeven we 
niet te voeren', zei hij tot mijn verbazing. 
Ik ben het volledig met Ruding eens. We 
zijn bondgenoten. De tijd van geld uitgeven 
is voorbij.' 

Is de vuilniszakken na zes weken staking 
in 1983 weer van straat worden ge

haald, is de wereld definitief veranderd en 
zijn de jaren zeventig voorbij. De vakbe
weging staat voor jaren buitenspel, het mi
nisterie van Financiën heeft de politiek-fi
nanciële regie klemvast in handen en werk
gelegenheidsbeleid wordt een randver
schijnsel. Albeda: 'Ons uitgangspunt was; 
herstel de werkgelegenheid, dan wordt de 
rest je in de schoot geworpen. Nu was het: 
saneer je financiën en geef de markt de 
ruimte, dan zal al het andere je geworden. 
In feite werd daarmee de werkloosheid ge
accepteerd.' 
Er sluipt nog een ander fenomeen in: het 
politieke debat over de sociale politiek 
wordt langzamerhand overwoekerd door 
reeksen van opeenvolgende taakstellingen. 
Ze komen vaak voor vanwege een 'zeer 
hijgerige manier van boekhouding die cij
fermatig strak is verbonden aan de jaarlijk
se prestaties van de nationale economie.' 
(Wöltgens) En ze waren spijkerhard onder 
de nieuwe departementale verhoudingen. 
Ruding en zijn ambtenaren wisten nog te 
goed hoezeer Financiën eind jaren zeven
tig keer op keer door de spending depart
ments werd belazerd met fake-bezuinigin
gen en schijntoezeggingen. En het perma
nente conflict tussen Lubbers-I en de sa
menleving versterkt de interne cohesie en 
overtuiging dat men op de goede weg is. 
Intra- en interdepartementaal groeit zo 
ee.n rotsvast primaat der financiële taak
stellingen. Andere overwegingen, indien 
haaks hierop, worden onmiddellijk buiten 
de orde verklaard. Herman Bode: 'Ik had 
~eel contact met Lou de Graaf van Sociale 
Zaken. Daar ging ik mee praten over de so
ciale zekerheid. Hij zei dan: Eén ding. Ik heb 
me gecommitteerd om zes miljard in te le
~eren. Praten had geen enkele zin.' 

Overigens is de praktijk ook hier weer 
sterker dan de nieuwe financiële leer. 
Langs kieren en gaten lekt de helft van de 
21 miljard bezuinigingen van Lubbers-I 
weer weg in de vorm van begrotingsover
schrijdingen. En wat ernstiger is: de be
heerders van de verzorgingsstaat- de po
litiek incluis -leggen ongewild de kiem voor 
de volgende overval. Met 'omgekeerd vo
lumebeleid' slaagt de politiek erin de werk
loosheid 'flink op te zwabberen' (de termi
nologie is van oud-SoZa-topman Kruse). 
Vrij vertaald: de politiek liet het misbruik 
van de WAO lopen om zo de werkloos
heidscijfers te drukken. 
Het tekent hoezeer de politiek zich in de
ze jaren steeds minder rechtstreeks met 
maatschappelijke problemen bezighoudt, 
maar steeds meer verdwaald raakte in de 
surrealistische wereld van cijfers en de na
tionale boekhouding. Hier ontstaat ook de 
Stelselherziening Sociale Zekerheid, die 
per I januari 1987 van kracht wordt. Een 
principieel debat over de toekomst van het 
stelsel wordt ook dan niet gevoerd. Het is 
ook geen radicale ingreep, eerder een 
stuwmeer van kleine veranderingen die 
opnieuw en vooraleerst bezuinigingen als 
voornaamste doel hebben. 
In 1991 blijkt hoezeer de politiek vergroeid 
is met de ambtelijke en bestuurlijke agen
da en bezuinigingen het politieke debat 
hebben overwoekerd. Een opeenvolgende 
rij van doel- en taakstellingen in het ar
beidsongeschiktheidsdossier eisen dan on
vermijdelijk hun tol en fungeren als een 
fuik, waar de politiek niet meer uitkomt. 
Wim Kok en Ruud Lubbers meldden het 
Nederlandse volk in de nacht van zaterdag 
13 op zondag 14 juli rond 3.30 uur dat het 
kabinet ingrijpt in de duur van de WAO
uitkeringen. Een historisch besluit, want 
nog niet eerder werd zó scherp het mes 
gezet in de sociale zekerheid. Lou de Graaf 
en Jan de Koning hadden zich in hun tijd 
'slechts' onledig gehouden met allerlei 
kaasschaafjes als ontkoppeling en verlaging 
van uitkeringspercentages. Er werd nau
welijks fundamenteel geknabbeld aan de 
toegang tot de verzekeringen en aan de so
ciale-zekerheidsrechten zèlf. Nu dan wèl, 
en meteen in één van de twee parels van 
de sociale zekerheid (de andere is de 
AOW, zo zou het CDA in 1994 merken). 
Het is de derde overval. 
In de verkiezingscampagne van 1989 zei 
Lubbers het nog zo duidelijk: er komt rust 
aan het front van de sociale zekerheid. 
Maar welbeschouwd begint de WAO-el
lende van 1991 als in november 1989 het 
regeerakkoord van PvdA en CDA ver
schijnt, waarin een intrigerend zinnetje 
staat: 'Het aantal arbeidsongeschikten zal 
in de komende kabinetsperiode worden 
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gestabiliseerd.' Thijs Wöltgens: 'Het was 
een lijkje dat we wat makkelijk over het 
hoofd hebben gezien.' Elske ter Veld had 
echter al het politieke testament van haar 
vroegere opponent Lou de Graaf gelezen, 
waarin hij het doodvonnis over de WAO 
voorspelde. Haar reactie was begrijpelijk: 
'Die brief wil ik niet kennen.' Het aantal 
WAO'ers groeide als kool en dat maakte 
ingrijpen in de uitkeringen ooit onvermij
delijk, zo stelde de Graaf. 
Het was zo'n taakstelling waarvan Kok en 
Lubbers wel pap lusten. Overal zijn dan op 
allerlei overheidsregelingen moratoria en 
begrenzingen van toepassing, in de eerste 
plaats op het financieringstekort en de 
hoogte van de collectieve lastendruk zèlf. 
Voordat de WAO-ellende begint, krijgt 
Wim Kok eerst nog een stapeltje lijken van 
minister Ruding te verwerken en ontrolt 
zich het 1982-scenario opnieuw, zij het in 
mildere vorm. De voorspellingen van de 
groei in 1990 en vooral 1991 vallen zwaar 
tegen, de belastinginkomsten dalen, de ga
ten van Lubbers-2 komen aan het licht, het 
financieringstekort stijgt en het beroep op 

de uitkeringen neemt toe. Kok grijpt me
teen in en maakt al begin 1990 een einde 
aan het 'nieuwe' beleid van het PvdA
CDA-kabinet. Maar dat blijkt onvoldoende 
en na wat omtrekkende bewegingen in het 
najaar van 1990 is het Binnenhof in febru
ari 1991 getuige van een algehele herzie
ning van de uitgaven: de Tussenbalans. Kok 
verspijkert voor circa 12 miljard bezuini
gingen en 5 miljard inkomsten, zodat hij net 
langs de financiële maxima van het regeer
akkoord scheert. 

ntussen was ook het arbeidsongeschikt
heidsdossier aardig gevuld geraakt. De 

corporatistische rituelen die Nederland 
rijk is, worden veelvuldig van stal gehaald 
om het WAO-spook te bezweren. leder
een heeft in de gaten dat de WAO mis
bruikt is als alternatieve sanerings- en pen
sioenregeling en dat was ook wel te be
grijpen. Sinds 1975 was de werkloosheid 
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alsmaar opgelopen en waren tegelijkertijd 
de uitkeringen lager en minder zeker ge
worden. En gegeven de brede politieke ac
ceptatie van de werkloosheid in de jaren 
tachtig was het niet vreemd dat de vakbe
weging in goede samenwerking met de 
werkgevers de WAO hanteerde als meest 
sociale regeling. Je moest ergens met die 
mensen naar toe. Bovendien kunnen Lub
bers, die later verklaart dat Nederland ziek 
is, en zijn kabinet het buiten de arbeids
markt brengen van een grote hoeveelheid 
werkzoekenden zeer goed gebruiken. De 
nieuwe banen in de jaren tachtig gingen aan 
deze generatie WAO' ers dan ook voorbij, 
daar sprongen de jongeren, de vrouwen en 
de nieuwkomers op af. 
In juni 1990 opent de FNV het debat met 
een voorstel om extra loonruimte apart te 
zetten voor werk voor gedeeltelijk ar
beidsgeschikten. Dat maakt weinig indruk, 

want het voorstel riekt alweer teveel naar 
een interventionistisch beleid. Lubbers zet 
een andere toon en verklaart Nederland 
ziek, waarmee sluiks de aanval op de ar
beidsongeschikten zelf is geopend. Zorgvul
dig mijdt hij de Nederlandse oorzaken te 
benoemen en te analyseren, hij wijst uit
sluitend op de internationale vergelijkingen 
waar Nederland niet best uit tevoorschijn 
komt. Tijdens het Najaarsoverlegïn 1990 
komen de sociale partners en het kabinet 

Jaap Boersma: ~Duisenberg 

had gelijk. 
nog tot een akkoord met een reeks van vo
/umemaatregelen, variërend van ontslagbe
scherming tot aan het gewraakte bo
nus/malussysteem. 
Maar het gaat fout bij de opstelling van de 
Tussenbalans. De taakstelling van het re
geerakkoord - die nog betrekking had op 
het aantal arbeidsongeschikten - wordt 
dan voorzien van een financiële invulling. 
Elco Brinkman, dan fractievoorzitter van 
het CDA in de Tweede Kamer: 'Dat was 
niet onredelijk. Ik herinner mij uit mijn tijd 
als minister dat we wel eens met scheve 
ogen keken naar de sociale zekerheid als 
de departementen weer eens moesten be
zuinigen. Dan zag je de WAO groeien, 
maar dat kon want dat was een ander ty
pe uitgave. Terwijl je zelf pijnlijke ingrepen 
moest plegen.' 
Vanwege de algehele maximering van het 
financieringstekort en de collectieve las
tendruk worden alle collectieve uitgaven, 
inclusief de sociale zekerheid, vastgegespt 
in één grote dwangbuis. En dus krijgt Elske 
ter Veld een harde taakstelling voor de 
Ziektewet en de WAO voor haar kiezen. 
En met 12 miljard ombuigingen is het in het 
kabinet ieder voor zich en Kok voor ons allen. 
Geen enkele minister wilde nog bloeden 
voor welke overschrijding dan ook. Elske 
ter Veld moet een bedrag oplopend tot 3,8 
miljard in 1994 inleveren. 
In deze context ontneemt het financiële 
probleem het zicht op het maatschappelijk 
probleem van de arbeidsongeschiktheid 
zèlf en is de afloop onafwendbaar gewor
den. Elco Brinkman: 'We hebben er bewust 
voor gekozen om ten tijde van de opstel
ling van het regeerakkoord niet te praten 
over concrete maatregelen, maar de maxi
ma vast te leggen. Je komt in een situatie 
waarin je al zoveel varianten voor oploss
ingen hebt gehad dat niemand het verschil 
meer ziet. Dan telt alleen nog de vraag of 
de voorgenomen bezuinigingen van 6 mil
jard worden gehaald.' Inderdaad bijna 6 
miljard, want in het voorjaar van 1991 ko
men nieuwe cijfers op tafel, die desastreus 
blijken. Het aantalWAO'ersen het ziekte
verzuim lopen nèg verder op, zodat er een 
extra gat van 2 miljard wordt geconsta
teerd en prompt bij de te halen taakstelling 
wordt opgeteld. Deze belofte doet Kok de 
verontruste minister van Economische Za
ken Ru dolf de Korte tijdens het debat over 
de Voorjaarsnota. 

lske ter Veld stuurt de nieuwe cijfers op 
19 juni naar de Sociaal-Economische 

Raad, die zich in deze tijd buigt over een 
lastig advies inzake de WAO en Ziektewet. 
Daar slaat haar brief in als een bom. Het 
ontneemt het de SER-leden elke illusie dat 
de WAO-problematiek zonder ingrijpen in 

Maar dat bracht bij 

mij nou niet het 

olympische gevoel 

teweeg dat ik 
direct het 

ministerie in moest 

rennen om forse 

maatregelen te 
nemen' 

de uitkeringen kan worden aangepakt, 
want er moet 5,8 miljard in 1994 worden 
binnengehaald en dat is werkelijk een sub
stantieel deel van de uitgaven. Wolfson, op 
dat moment Kroonlid van de SER, beseft 
dat de SER het niet bij volumemaatregelen 
kan laten en daarin speelt voor hem niet al
leen de grote taakstelling een rol: 'Het pro
bleem was dat de uitvoeringsorganisaties 
er niets van bakten. Kolnaar, Zalm (ook 
Kroonleden) en ik keken bij de GMD rond 
en constateerden dat mensen massaal ar
beidsongeschikt werden verklaard.' Na 
veel geharrewar ligt er op vrijdag 12 jul1 
een verdeeld advies: Kroonleden en werk
gevers willen een ingreep in de uitkeringen. 
de vakbeweging nam dat niet voor haar re
kening. 
In de kabinetsbeslissing in het weekend 
daarop speelt het advies eigenlijk geen rol 
van betekenis, vooral omdat de maatrege
len niet genoeg opbrachten. Bert de Vries, 
minister van Sociale Zaken en Werkgele
genheid: 'Tegen Elske zei ik dat er nu een 
voorstel moest komen en dat aan het be
zuinigingsbedrag niet mocht worden ge· 
tornd.' Dat gebeurt, maar niet helemaal. 
De taakstelling van 5,8 miljard wordt wei
iswaar niet helemaal gehaald, maar heeftall 
politiek breekijzer haar werk al gedaan. 
Ter Veld en haar ambtenaren presenteren 
op zaterdag 13 juli een reeks van voorstel· 
len, inclusief de gewraakte ingreep, en blij· 
ven steken op 4,4 miljard, maar dat vindt 
Lubbers voldoende. Je kan het ook tè <&ell 
maken en het kabinet gaat over tot de or
de van de dag. Ter Veld: 'Er was nauwelijks 
discussie meer over. Waarom? Alles was al 
afgekaart en iedereen had een duit in het 
zakje gedaan. Andriessen wilde reparatie 
per CAO verbieden. Lubbers en de Vries 
hielden dat tegen. Ritzen stelde nog voor 
om de WAO eenvoudigweg dicht te 
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schroeien: er mag er alleen nog maar één 
1n als er eerst een ander uitgaat. Ach, als je 
voorbij Zwolle bent, kan alles.' 
Het is verbazingwekkend hoe makkelijk 
het besluit genomen wordt en het maat
schappelijk verzet is onderschat. De woe
dende vakbeweging organiseert de groot
ste naoorlogse vakbandsdemonstratie en 
het kabinet ziet zich al in augustus - met 
name na kritiek van PvdA-zijde - genood
raakt de plannen bij te stellen. De PvdA
bewindslieden en -Kamerleden roepen op 
tot maatschappelijk debat en rennen als 
een haas het land in om alles nog een keer 
uit te leggen. Terwijl menig burger het mis
schien wel goed begrepen had: zonder 
zicht op werk worden WAO'ers op hun 
uitkering gekort. De PvdA heeft zich door 
Brinkman c.s. in het pak laten naaien en 
matregelen als de verplichte quotering, 
Naarover al jaren wordt gesoebat, blijven 
'Jit. 

De politieke en maatschappelijke onvrede 
wordt door de PvdA in de afwikkeling van 
het WAO-ingreep opgevangen door te 
gaan hangen aan één wijziging: het ontzien 
van de onomkeerbare gevallen, de WA
O'ers die al een uitkering hadden en ècht 
niet meer aan het werk kunnen. Het kabi
net dreigt te bezwijken onder de WAO, als 
de PvdA blijft vasthouden aan haar eis en 
net CDA een akkoord met de VVD on
derzoekt. Met veel politieke schade hak
ken Bert de Vries en Ruud Lubbers op 24 
1anuari 1993 de knoop door en redden met 
het bami-akkoord (Ter Veld: 'Het was na
si') het kabinet. Door de meerderheid van 
de politiek in januari 1993 blijven à/Ie be
staande WAO'ersgevrijwaard van een in
greep in de uitkering. Door het late tijdstip 
van besluitvorming is de taakstelling (voor 
het jaar 1994) verder weg dan ooit, maar 
het valt inmiddels ook wel weer mee met 
de groei van de WAO en het Ziektever
zuim. 

e aanpak van de arbeidsongeschiktheid 
in Nederland is exemplarisch voor hoe 

~r met de verzorgingsstaat is omgespron
gen. A/ in 1977 waarschuwen Jaap Boers
ma en Wim Duisenberg voor de oplopen
de kosten voor de WAO en stelt Duisen
oerg voor de uitkeringen te verlagen van 
S() naar 75 %. Dat gebeurt later in 1985, 

c dan bereiken de uitkeringen een niveau van 
· 70% van het laatstverdiende loon. In 1987 

volgt in het kader van de stelselherziening 
óe a!schaffmg van de verdiscontering van 
de werkloosheid. Maar dat soort maatre
leien hebben nooit geholpen en deden dat 
ook niet - getuige de groei van het aantal 
WAO' ers, die vanaf de depressie zelfs hei
me\i\1<. werd toegeiuicht. Stelselmatig ont-

l breekt enig idee over waar al die hon-

derdduizenden WAO'ers-of welke ande
re uitkeringstrekkers dan ook- aan de slag 
moeten, hoe en waar die werkgelegenheid 
gecreëerd moet worden, gegeven de aan
houdende schaarste in de collectieve sec
tor, de voortdurende werkloosheid en de 
onvoldoende groei in de marktsector. 
En daarmee zijn we terug bij de weeffou
ten van de verzorgingsstaat. Hij is niet be
stand tegen een situatie van onvolledige 
werkgelegenheid. Nooit werd voorzien 
c.q. mogelijk gemaakt dat een uitgebreide 
collectieve sociale zekerheid slechts dan 
kan overleven met een even ambitieuze ar
beidsmarktpolitiek. Die kwam er niet en 
mocht er ook niet komen. In de plaats 
daarvan koos Nederland, evenals een aan
tal andere Europese landen, voor de 
slechtst denkbare combinatie van een ac
tieve sociale-zekerheidspolitiek en een 
passieve werkgelegenheidsaanpak. Mis
schien moet gezegd dat het stelsel in be
paald opzicht nog wreder is dan de oude 
markteconomieën waarin geen sociale po
litiek bestond. Daar werd de onderklasse 
in ieder geval niet de zekerheid gegeven 
van een arbeidsloos inkomen, dat na ver
loop van tijd onzeker bleek te zijn en zij de 
arbeidsmarkt vervolgens geheel gesloten 
aantroffen. 
Het antagonisme waarin sociale partners 
en overheid doorgaans blijken te verkeren, 
verhinderen ook meestal het soort histo
rische compromissen waarmee de verzor
gingsstaat een tijdje voort zou kunnen. En 
waarin meer sociale doelstellingen de bo
ventoon voeren in plaats van de knellende 
financiële verplichtingen waartoe de poli
tiek zichzelf bekeert. Want ook dàt is wel 
duidelijk geworden: de politiek is allang 
niet meer koning in dit geheel maar een lo
per in de financiële mechanica van de mo
derne overheidsboekhouding. 
Alleen in november 1982 werd een Cen
traal Akkoord van Wassenaar gesloten 
met loonmatiging en herverdeling van ar
beid. Maar bij dat akkoord zat de overheid 
niet aan tafel, het werd eigenlijk te laat ge
sloten en - naar later bleek - de herver
deling van arbeid lukte niet zonder over
heidssteun. Het had eigenlijk een jaar eer
der moeten komen toen Den Uyl zijn her
oïsche gevecht leverde met zijn banenplan. 
Maar toen vlogen vakbewegingen en de be
windslieden van Sociale Zaken elkaar in de 
haren vanwege een ingreep in de Ziekte
wet die achteraf gezien buitengewoon pru
dent was vergeleken bij wat de PvdA de 
laatste jaren voor haar rekening neemt. De 
vakbewegingen en de progressieve politie
ke krachten gaan minder makkelijk een co
alitie aan dan misschien wenselijk zou zijn: 
als de PvdA in het kabinet zit, denkt de vak
beweging al snel dat het wel goedkomt of 
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dat ze juist druk op ketel moet houden. In 
1975 en 1982 stond de PvdA er alleen voor 
en in 1991 is de relatie voor jaren verpest. 

ndertussen gaat de erosie van de ver
zorgingsstaat, helaas, gewoon voort. 

Onder twee jaar paars bewind is de Ziek
tewet geheel vervangen door een discuta
bele loondoorbetalingsverplichting van de 
werkgever en zit de gekortwiekte WAO al 
in de winteraanbieding van de private ver
zekeraars. En de Nabestaandenwet, de 
Werkloosheidswet en de Algemene Bij
standswet hebben kennis mogen maken 
met Haagse eufemismen als herijking, her
ziening en herinrichting. Nog lijkt het ein
de niet in zicht. Als het niet de arbeidson
geschikten zijn, die de Haagse taakstellin
gen tarten, dan zijn het over twee jaar mis
schien wel de ouderen die Melkert c.s. grij
ze haren bezorgen. Daar zou misschien nu 
het politieke debat over gevoerd moeten 
worden, maar juist als er enige lucht is in 
budgettaire zin blijken ministers de stilte te 
prefereren. Omdat de economie groeit en 
de taakstellingen en de tijdpaden zijn ge
haald. 
En meer dan dat. Het kabinet meldde zelfs 
vorig jaar dat de uitgaven voor arbeidson
geschiktheid met twee miljard (!) onder de 
raming blijven. Is dat geen debat waard? 
Hoe kan dat? Ziet u ineens allemaal ex
WAO'ers op uw werkplek? Nee. Die zijn 
herkeurd, vanwege fictief werk aan bonzaï
boompjes uit de WAO verdwenen, en 
worden onderhouden door hun partner of 
zijn inmiddels bij het loket van de (goed
kopere) bijstand aangeland. De overheid 
heeft haar budgettaire klusje geklaard, ein
de discussie. 
En Frits Bolkestein, doorgaans dè man van 
het debat? Hij zwijgt. Om straks onder 
druk van EMU-taakstellingen (daar zijn ze 
weer) te roepen dat het Nationale Verou
deringsdebat is geopend. En dan is het dus 
alweer te laat om over fatsoenlijk beleid na 
te denken. Kortom: bel uw assuradeur en 
verzeker u tegen een falende verzorgings
staat, want die overheid en die politici zijn 
niet te vertrouwen. T 

met donk aan Piet er /-lilhorst en 

P1et Leenders 

Dit artikel is tot stand gekomen in het kader 

van het Balie-FNV-project De negen levens van 

de verzorgingsstaat. Een serie van vier debatten 

over de omslagen in het denken over de 

verzorgingsstaat die op 24 juni a.s. in De Balie 

wordt afgesloten met een optreden van Ad 

Melkert, Johan Stekelenburg en Wil Albeda. 
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LIESJE SCHREUDERS 

Wat doe je meestal op zondagmiddag? 

Uitslapen en pianospelen. 
Ben je voor of tegen !egalisering van 

softdrugs? 
Voor. 

Heb Je een donor-codicil? 

Nee, gelukkig niet. 
Waar heb je respect voor? 

Voor vluchtelingen. 
Wat is de leukste reactie d1e 1e hebt gehad op 

'Aan de wilde kont'? 
Er was een meisje bij mij op school dat 
wilde weten waar ik nu woon. 

Wat is je favoriete muz1ek? 
Tja, dat hangt van m'n stemming af. 

Welke talkshow op televisie vind Je goed? 

De Plantage. 
Bolkestein: populist of sl1mme strateeg7 

Populist. 
Geef je wel eens aan bedelende junkies) 

Ja. 
In welke buitenlandse stad zou je het liefst 

willen wonen? 

Parijs. 
Ga 1e 1n de toekomst (Groenlinks) stemmen7 

Ik weet nog niet of ik ga stemmen, maar 
als ik zou stemmen, en de partijen zouden 
zijn zoals ze nu zijn, dan zou ik GroenLinks 

stemmen. 
Wil Je kinderen7 

Ja. 
Wat is Je favonete soap-serie? 

Ik keek altijd Medisch Centrum West, en 
nu kijk ik geen soaps meer. 

Waal-geloofJe 1n7 
Daar zou ik even over moeten nadenken. 

Kan ik je terugbellen? 
Welk boek heb 1e het laatst gelezen? 

'A Portrait of the Artist as a young man' 

van Jam es Joyce. 
Doe Je aan sport? 

Ik zwem. 
Wat is het duurste kledingstuk dat je ooit 

hebt aangeschaft7 
Een paar schoenen voor ongeveer 
honderdvijftig gulden. 

Voor welke Nederlandse fem1niste van 

boven de veertig heb 1e de meeste 

bewondenng7 
Ik ken er niet veel, en die ik ken, daar heb 
ik niet speciaal bewondering voor. 

Wil Je Je rijbewijs halen? 
Ja, maar ik wil geen auto. 

Aan w1e zou Je een voorbeeld willen nemen7 

foto: Ronald Hoeben Niemand. Voor sommige mensen heb ik 
meer bewondering dan voor andere, maar 
er is niemand van wie ik alles over zou 

Liesje Schreuders 
communiceert via haar 
uitgever. Dat is niet zo 

vreemd gezien haar leeftijd: 
zeventien jaar. Zeker niet als 

je bedenkt dat ze zich in de 
periode waarin ze deze 
vragen beantwoordde, 
voorbereidde op haar 

schoolexamen. 

Het kan niet anders of 
Liesje Schreuders is één van 

de jongste roman
schrijfsters van Nederland. 
Begin dit jaar verscheenvan 

haar hand het boekje 
'Aan de wilde kant•. Haar 

debuutroman heeft een 
stevige autobiografische 
inslag. Welbeschouwd is 

haar boek één grote 
aanklacht tegen de 

schaduwzijden van een 
•progressieve opvoeding•. 

Maar ook tegen de 
oppervlakkigheid en 

protserigheid van 
het bestaande 

studentenmilieu. 

willen nemen. 
Geef Je wel eens aan goede doelen? 

Ja, ik heb aan het Wereld Natuurfonds 
gegeven, en aan de zeehondjes, maar nu 

doe ik dat niet meer. 
Wat vind je van Wim Kok? 

Soms lijkt hij op mijn vader. 
Waar eet Je het l1efst bu1tenshu1s? 

Bij Da Noi op de Haarlemmerstraat. 
Welke droom komt steeds terug7 

Toen ik klein was, droomde ik heel vaak 
over wolven, nachtmerries waren het. 

Wat ga Je doen als Je geen alcohol en tabak 

meel- mag kopen7 
Dan ga ik aan de coke. 

W1e ZIJn 1e favonete filmacteu1- en -actnce7 

Gerard Depardieu is mijn faveriete acteur 
Een favoriete actrice heb ik niet echt, 
maar ik vind Helena Bonham-Carter en 

Catharine Deneuve wel goed. 
Heb Je een voorkeur voor mannen of 

vrouwen? 
Rijke mannen natuurlijk. 

Wat 1s het moo1ste stukje tekst dat je oo1t 

gelezen hebt7 
Het boek Omega uit de Ilias. 

Welk gel-echt maak Je zelf het l1efst klaar7 

Spaghetti. 
Waar gaat Je volgende boek over7 

Over de liefde, de dood en het leven in 

het algemeen. 
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(advertentie) 

Jean Cormier 

Che Guevara. 
Een biografie 
f 49,50 

Een schitterend tijdsdocument waarin het ware 
verhaal van de held en de mens Che wordt verteld. 

Milieubewust materiaal 
kiezen 
Een praktische handleiding voor 
doe-het-zeivers 
f 19,90 

Een gids vol tips waarmee <Ie doe-het-zelver geld, 
tijd en het milieu kan sparen. 

ryA BY LO V------------------------ ryABYLO V 
~·llflil!~ ~·llflll!~ 

Ewald Vanvugt 

Nestbevuilers 
400 jaar Nederlandse critici van het 
koloniale bewind in de Oost en de 
West 
f 34,50 

Een eregalerij van ruim vijftig 'fatsoenlijke' Nederlan
ders die duidelijk maakt dat het Nederlandse optreden 
overzee heel anders is geweest dan het gewoonlijk 
wordt voorgesteld. 

Jos van Beurden en Chris Huinder 

De vinger op de zere plek 
Solidariteit met Zuidelijk Afrika 
1961-1996 

f 29,50 

Een kritische en genuanceerde terugblik, met verras
sende onthullingen, op de geschiedenis van de anti
apartheidsbeweging in het algemeen en het K.ZA in 
het bijzonder. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en als welkomstgeschenk bij een abonnement op De Helling 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS Postbus 700- 1000 AS Amsterdam- (020) 620 22 12 

PUBLIKATIES 
Het zekere voor het onzeke
re. De noodzaak van een 
collectief stelsel van boven
minimale uitkeringen 
Redactie: Henk Krijnen 
Toekomstverkenningen naar 
een modern en houdbaar stel
sel van bovenminimale sociale 
zekerheid. Prijs: f29,50 
(boek, 1995, 272 pag.) 

Landbouwen aan de toe
komst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 
Leeuwen en Tim Verhoif 
Een schets van een nieuw ty

pe landbouw op duurzame 
basis. Prijs: fl. 22,50 (boek 
1994, 128 pag.) 

Een beter milieu begint bij 
de politiek 
Redactie: Paul Basset, Gerrit 
Berkelder, Edwin Kuipers, Ti
tia van Leeuwen en Bram van 
Ojik 
GroenLinks in debat over 
consumeren, groene werkge
legenheid, natuur en duur
zaam goederenvervoer. Prijs: 
fl. 10,- (boek, 1994, 80 pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, 
Leo jansen en Henk Tieleman 
Een duurzame toekomst 
vraagt om een groene door
braak in denken en doen. 
Prijs: fl. 15,- (boek, 1994, 60 
pag.) 

Het Centraal Planbureau in 
Politieke Zaken 
Redactie: Harry van den Berg, 
Gert Both en Paul Basset 
Over de rol van het CPB in 
de politieke besluitvorming in 
Nederland. Prijs: fl. 17,50 
(boek, 1993, 96 pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal 
buitenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 
Pinto Scholtbach 
De contouren van een effec
tief en rechtvaardig buiten
landbeleid. Prijs: f 17,50 
(boek, 1995, 80 pag.) 
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Werkplan 1996 
Het actuele werkplan van het 
Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks is gratis te bestel
len bij WB GroenLinks, Post
bus 700, 1000 AS Amster
dam 
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0 DE HEL YAII HIBEHO 

5 PE,.ER HOOIJtiAIIS 
'Het is ontluisterend dat wij akkoord hebben moeten gaan met 

een etnische scheiding die tweeëneenhalf jaar eerder als 

volstrekt onaanvaardbaar werd verworpen. In Dayton heeft de 

macht van het kwaad uiteindelijk gewonnen. Maar om het leven 

van de mensen die er nu leven zo draaglijk mogelijk te maken, ga 

je akkoord, ook als dat ten koste van je principes gaat.' Een 

vraaggesprek met de ex-minister van buitenlandse zaken. 

Op zaterdag 22 april 1995 is Kamp Kibeho in zuidwest-Ruanda 

de hel op aarde. Bij drie langdurige beschietingen van RPF

militairen vinden duizenden Hutu-vluchtelingen de dood. 'Het is 

een enorme chaos, overal geschreeuw, gegil en continu geschiet. 

Je hoort de kogels over de basis fluiten. Vrouwen gooien hun 

kinderen over de deur, op de binnenplaats. Je hoort het 

constante doodsgekrijs van vrouwen en kinderen die vertrapt 

worden.' Een reconstructie van Femke Halsema. 

COLOFON 

20 GLOBALISERING 
'Is er sprake van mythevorming, waarvan dankbaar gebruik wordt 

gemaakt door de Jan Timmers van deze wereld? Of is het waar? 

Koersen we af op een wereld waarin bedrijven - de dragers van 

winst, welvaart en werkgelegenheid - geheel maatschappelijk 

onthecht de wereld overzwerven?' Dit soort vragen legde Kees 

Vendrik voor aan twee linkse economen: Riek van der Ploeg en 

Robert Went. Een twistgesprek. 
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J4 MILIEU EN 
ECONOMIE 
'Inspanningen om industriële 

milieuvervuiling tegen te gaan, 

leiden meestal tot 

kostenbesparingen: ze 

dwingen de onderneming het 

gehele productieproces 

kritisch te bezien. Het door 

het bedrijfsleven naar voren 

gebrachte argument dat 

nationale milieu-eisen hun 

concurrentiepositie 

aantasten, gaat dan ook niet 

op; in werkelijkheid blijkt die 

vaak te verbeteren.' Een 

opstel van Ed Lof over de 

valse tegenstelling tussen 

milieu en economische groei. 
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Meedogenloze groei 
Er heerst een euforische stemming in politiek Den Haag. De BV 
Nederland voldoet aan de eisen voor de invoering van de 

Europese munt in 1999. En in het algemeen gaat het financieel en 

economtsch voorspoed tg. Zó goed dat minister-president Kok 

zich met zijn Agenda 2000-plus, tegen zijn gewoonte in, zelfs 
overgeeft aan wat in Amenka 'the vision thtng' heet. Kok heeft het 

dan vooral om mega-investeringen in de fysteke infrastructuur. 

Wat zijn nu - los van deze massieve tevredenheid bij het 

immense politieke midden- feitelijk de betekenis en de gevolgen 
van dit Wirtschaftswunder aan de Noordzee? Europees gezien is 

die betekenis gering. Dat Nederland als aanhangwagen van 

Duitsland aan de rigide criteria zou voldoen, was al jaren dutdel ijk. 

Bovendien is de komst van die ene munt vooral een polittek pro

ces, waarbij de jutste cijfers van ondergeschikt belang ziJn. Straks 
zullen landen als Frankrijk en België met minder strenge regels 

toch mee mogen doen. Dan kan er van een koploper als Neder
land, omwille van de noodzakelijke economische convergentie 

binnen de muntunie, nog een stevige prijs gevraagd worden. Het is 

dus helemaal niet zo verstandig om nu het braafste JOngetje van de 

klas te zijn. 

De macro-economische prestaties komen ondertussen tot 

stand door ongerichte economtsche groei en forse bezuinigingen 
op de rijksbegroting. Een weg die het zakenkabinet-Kok wil blijven 

bewandelen. Of zoals minister Wijers van economische zaken het 

pregnant verwoordt 'Nederland moet zich uit de problemen 

weg-investeren met een groei van minstens 3 procent per jaar.' 
Die investeringen zoekt men vooral in de infrastructuur, zoals 

meer wegen, een super-Sehiphol en de aanleg van de Betuwelijn. 

Deze eenzijdige keuze verstevigt het dubieuze project Nederland 

Distributieland. Terwijl al dat gesleep met goederen weinig 

oplevert voor het nationaal inkomen en verder vooral het milieu 

verpest. De economische voorspoed wordt dus niet gebruikt ~m 
te werken aan de noodzakelijke ecologische ombouw van de 
Nederlandse economie. Waarbij de duurzame sectoren versterkt 

worden en de vuile gesaneerd. Het is paradoxaal dat dit nu jut st de 
bijdrage is van de meest bepalende ministervan milieupartij D66. 

Halverwege lijkt het erop dat meedogenloze groei de grootste 

gemene deler is van het paarse experiment. De kortzichtige ftxatie 

op versterking van het concurrentievermogen vraagt een hoge 

prijs van de Nederlandse samenleving. Die wordt vooralsnog 

afgewenteld op de onderka,lt. Er ontstaat een tweedeling die zo'n 

I 0 procent van de bevolking definitief over de rand van de maat-

schappelijke afgrond lijkt te duwen. Kenneltjk is deze groep 
machteloos en klein genoeg om de sociaal-democraten niet het 
schaamrood op de kaken te bezorgen. 

Een ander treurig gevolg van de heiligverklanng van de 

economische benadering is de ineenschrompeling van de politieke 

ruimte. Een publiek debat over sociaal-culturele aangelegenheden 

ontbreekt. Er wordt slechts lippendtenstaan bewezen. Zo stond 

de troonrede bol van zorgelijke zinnen over het wel en wee van 

het kind. Maar tegelijk stuit ieder voorstel om de klassen in het 
basisonderwijs te verkleinen op gesloten beurzen. 

De risicoloze overgave aan de markt, dte de onderlinge verschillen 

binnen paars toedekt, geeft de moraalridders ruim baan. De ver

ontwaardiging van de dag leidt immers handig af en kost niets. Zo 
krijgt het politieke tableau een ranzige rafel rand. Het debat springt 

van de hak op de tak; van de geweldchips tn de TV via de achter
deuren van coffeeshops en kampen voor asielzoekers naar de 

voordelen van chemische castratie. De christen-democraten, die 

delen in de economische consensus en worstelen met hun 

oppositierol, haken enthoustast tn. 

Deze wanvertoning doet verlangen naar een echt politiek 
gevecht over de verschillende waarden die de tnrichttng van onze 

samenleving behoren te bepalen. Het is wat mij betreft het 

verlangen naar een moderne echo van het emancipatoire cultuur

soctaltsme uit het begin van deze eeuw. De laatste weerklank 

daarvan was het motto 'spreiding van kennis, macht en inkomen' 

van het kabtnet -Den Uyl. Daar zou de draad weer opgepakt 

moeten worden. Dat vraagt dus veeleer om een agenda 1970-

plus. Opmerkelijk genoeg laat het net uitgekomen Sociaal en 

Cultureel Rapport zien dat Nederland weer rijp is voor zo'n revi

val. De bezorgdhetd over de samenhang tn de samenleving neemt 
toe, evenals de afkeer van sociale afbraak en Inkomensverschillen. 

In dat licht bezien heeft de economische euforie van dit moment 

de dwangmatige dreun en de diepgang van een houseparty. Dat 
de chili-out toch maar ruim voor de volgende verkiezingen mag 

beginnen. 

Hans Schoen 
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HET PRAGMATISCH OPTIMISME 

VAN PETER KOOIJMANS 

1 Door de \aren heen is Peter Kooijmans, ex minister van buitenlandse 

z zaken, op velerlei manieren in aanraking gekomen met de werking van 

c de internationale rechtsorde. Mensenrechten zijn zijn 'specialisme'. 

tEn hoewel hij primair wetenschapper is, bleef hij in zijn lange carrière 

2 zeker niet langs de zijlijn staan. Een interview met een nuchter man 

c die optimisme ziet als een morele plicht. 

F Femke Halsema 

De Amerikaanse filosoof Whitehead stel
de ooit dat nieuwe ideeën vaak werkelijk
heid worden met de steun van slechte, 
zelfs weerzinwekkende bondgenoten. 
Kooijmans haalt deze uitspraak aan in een 
artikel waarin hij het internationale Joego-

slavië tribunaal verdedigt!. Hij is de eerste 
om te erkennen dat het tribunaal een 'vij
geblad is voor de internationale gemeen
schap' om haar onmacht en tekortschieten 
tijdens de oorlog te verbergen. Maar tege
lijkertijd is hij overtuigd van de noodzaak 

om - al is het achteraf- 'de eisen van ge
rechtigheid te beantwoorden om een 
duurzame vrede te kunnen bewerkstelli
gen'. Kooijmans heeft zijn sporen verdiend 
in de internationale politiek. Als hoogle
raar bestudeert hij - met onderbrekingen 
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~In Dayton heeft de macht 

van het kwaad 
-sinds 1965 de werking van de internatio
nale rechtsorde. Hij nam deel aan, en leid
de verschillende VN-delegaties. Hij gaf lei
ding aan de mensenrechtencommissie van 
de Verenigde Naties en was speciaal rap
porteur voor de mensenrechtenschend in
gen. Van 1973 tot 1977 was hij staatsse
cretaris van Buitenlandse Zaken en na het 
vertrek van Hans van den Broek naar Eu
ropa werd hij in 1993 voor de duur van 20 
maanden minister van Buitenlandse Zaken. 
Na zijn laatste politieke omzwerving heeft 
hij zich opnieuw tot de wetenschap be
paald. Als hoogleraar Internationaal Pu
blieksrecht heeft hij geen directe bemoei
enis meer met internationale politieke be
slissingen inzake oorlog en vrede. Zijn be
trokkenheid is er niet minder om gewor
den. Vanuit zijn studeerkamer in Leiden 
volgt hij de internationale gemeenschap op 
de voet. Hij is kritisch over het akkoord 
van Dayton en hij is gefrustreerd over de 
internationale onmacht om in het voorma
lige Joegoslavië een duurzame en recht
vaardige vrede te bewerkstelligen. Maar hij 
is optimistisch over de mogelijkheden om 
- ondanks mislukkingen - een internatio
nale rechtsorde te verwezenlijken. Zijn op
timisme kan begrepen worden als een mo
rele plicht. Zoals hij het zelf zegt: 'Als je 
constateert dat de wereld onvolmaakt is, 
mag je nog niet zeggen dat het nooit wat 
zal worden. Je bent slechts gedwongen om 
kleine stapjes te nemen'. 

U bent relatief kort minister geweest, moor in 
een zeer hectJsche periode. De oorlog in Bosnië 
was in volle gong, in Ruanda vond een volkeren
moord, en in Zuid Afrika de grote omwenteling 
plaats. Welke mvloed hebben deze gebeurtenis
sen op uw m1nisterschop gehad? 

'Grote invloed. Zuid Afrika natuurlijk in 
mindere mate dan Ruanda en Ruanda weer 
in mindere mate dan Bosnië. Bosnië heeft 
mij zeer intensief beziggehouden. In de 
eerste plaats omdat Nederland in de be
sluitvorming in de Europese Unie een be
langrijke plaats innam. En tijdens elke bij
eenkomst van de Raad van Ministers van de 
Europese Unie stond het onderwerp op de 
agenda. Ten tweede was de Tweede Ka
mer er zeer geïnteresseerd in: zij vroeg 
voortdurend om extra inlichtingen en om 
de opvattingen van de regering. In de der
de plaats raakte de oorlog in Bosnië mij 
persoonlijk. Voordat ik minister werd, was 
ik al twee keer op missie naar Joegoslavië 
geweest. De eerste keer toen het conflict 
tussen Kroatië en Klein Joegoslavië was 
uitgebroken en de tweede keer toen ook 
Bosnië bij het conflict betrokken was. Als 
je een situatie eenmaal kent, dan raak je er 
ook emotioneel bij betrokken.' • 

uiteindelijk 

gewonnen. Echter, 
om het leven van de 

mensen die er nu 

leven zo draaglijk 

mogelijk te maken, ga 
je akkoord, ook als 

dat ten koste van je 
principes gaat, 

Hoe was het voor u om als politiek verantwoor
delijke met het conflict in Bosnië in aanraking te 
komen? 

'Je bent je zeer bewust van je onmacht en 
dat is buitengewoon frusterend. Niet al
leen omdat de Europese Unie het tot op 
zekere hoogte heeft laten afweten, maar 
ook omdat je je realiseert dat ingrijpen niet 
vanzelfsprekend helpt. Je hebt te maken 
met mensen die geen echte verzoening wil
len. Het gaat om mensen die anderen ma
nipuleren, om verwijdering en vernietiging 
te bewerkstelligen. Zelfs nu er uiteindelijk 
een regeling is getroffen, blijft het moeilijk 
om mensen op een ander spoor te zetten. 
Dat is ook één van de zwakke punten van 
Dayton. Je kunt namelijk wel tegen de be
trokkenen zeggen dat ze op moeten hou
den met vechter, maar je kunt ze niet dwin
gen zich te verzoenen.' 

Eén van de zwakke punter van Doyton? 
'Het is ontluisterend dat wij akkoord heb
ben moeten gaan met een etnische schei
ding die tweeëneenhalf jaar eerder als vol
strekt onaanvaardbaar werd verworpen. In 
Dayton heeft de macht van het kwaad uit
eindelijk gewonnen. Echter, om het leven 
van de mensen die er nu leven zo draaglijk 
mogelijk te maken, ga je akkoord, ook als 
dat ten koste van je principes gaat.' 

D1t levert een wonderlijke paradox op voor het 
Internationale recht. Wij stellen ons ter doel om 
internauonole rechtsnormen op te leggen en zijn 
tegelukertijd genoodzaakt 1n te stemmen met 
compromissen d1e volgens dezelfde normen In

humaan zijn. 
'Maar het zegt niets over het internationa
le recht en zijn rechtsnormen. Het zegt iets 
over de mensen die het recht toe zouden 
moeten passen. Als zij dit niet doen, zijn zij 
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er daardoor medeverantwoordelijk voor 
dat het internationale recht zich aan moet 
passen aan dat wat met geweld tot stand is 
gebracht. Met is het- iedere keer opnieuw 
- betalen voor te laat ingrijpen.' 

Zoals in Ruanda? 
'Ja, vooral daar. De Veiligheidsraad is met 
de rug naar alle waarschuwingen toe gaan 
zitten. Hoge commissarissen en functiona
rissen van de Verenigde Naties hadden 
maanden van tevoren aan de bel getrok
ken. De speciale rapporteur van de men
senrechten had al een jaar van tevoren 
gewaarschuwd dat er willekeurige terecht
stellingen plaatsvonden. Maar als de inter
nationale gemeenschap niet alert reageert, 
kan zo'n lokale situatie exploderen. Eén 
van de meest trieste zaken is dat Boutros 
Ghali, de secretaris generaal van de VN, 
ervan heeft geleerd en nu met betrekking 
tot Burundi heeft benadrukt tijdig maatre
gelen te nemen. Maar opnieuw doet de 
Veiligheidsraad niets.' 

Zowel voor Ruanda als voor Bosnië zijn tnbuna
len 1n het leven geroepen. Twee Ionden waar de 1 

internationale gemeenschop weinig doodkrach
tig heefl: opgetreden. Wat 1s nog de z1n van de- 1 

ze Internationale tribunalen? 
'Laat ik eerst een nadeel verwoorden. Het 
gaat hier om ad-hoc-instellingen, waardoor 
ze arbitrair blijven. De internationale ge
meenschap is bijvoorbeeld in vergelijkbare 
gevallen nooit overgegaan tot de instelling 
van zo'n tribunaal. In Joegoslavië en Ruan
da hebben weliswaar extreme schendingen 
van de mensenrechten plaatsgevonden, 
maar ze zijn geen unicum. Ik kan me heel 
goed voorstellen dat slachtoffers van ver
gelijkbare schendingen in andere landen 
zeggen, waarom zij wel en wij niet. 'Maar 
een positief punt van de instelling van deze 
tribunalen is dat nu algemeen wordt er
kend dat individuen zich niet kunnen ver
schuilen achter staatsorganen. In het ver· 
leden was het zo dat dit soort mensen 
slechts nationaal berecht konden worden 
en dan was men afhankelijk van de wisse
ling van regimes. Nu erkent men dat er 
misdrijven zijn die zo vreselijk zijn dat de 
internationale gemeenschap als rechter 
dient op te treden. Voor de tribunalen zijn 
geen wisselingen van regimes nodig. Wel is 
er lokale steun nodig om verdachten op te 
pakken. Karadzic is bijvoorbeeld, zolang hij 
een machtspositie heeft, moeilijk te pakken 
te krijgen. Tegelijkertijd heeft de instelling 
van het tribunaal - en het uitgevaardigde 
arrestatiebevel - ertoe geleid dat de man 
nergens meer heen kan.' 

Moor 1n het geval van Joegoslavië vollen de oor 
st1chters bijvoorbeeld buiten de aanklachten 
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(orn •\ngelo Goedemondt 

'Formeel vallen zij er niet buiten. Het sta
tuut van het tribunaal bepaalt dat iedereen 
-hoe hoog ook in de pikorde- terecht kan 
komen te staan. Men heeft bijvoorbeeld in 
een vroeg stadium Mladic en Karadzic aan
geklaagd. Nu zul je waarschijnlijk zeggen, je 
kunt nog hoger gaan. Je kunt ook Milosevic 
aanklagen. Het probleem dat zich hier 
voordoet, is dat het tribunaal op gespan
nen voet staat met het politieke streven 
het conflict te beslechten. David Owen en 
Cyrus Vance - die toen nog onderhande
laar was voor de VN -wilden bijvoorbeeld 
niets met het tribunaal te maken hehhen 
omdat het hun vredesbesprekingen in de 

weg stond. Zij hadden Milosevic nodig en 
Karadzic niet.' 

Doormee kom je wel aan één van de meest 
kwetsbare delen van het tnbunool. Is het slechts 
een 'vijgeblod' of draagt het ook bij aan herstel 
van het rechtsgevoel van de joegosloven zelf? 
Vmdt u het niet nogal wrang dot een meneer To
drc hier berecht wordt terwijl Mrlosev1c bezig is 
zun macht te verbreiden? 

'Dat is inderdaad wrang. Maar het hoort bij 
de onvolkomenheden van elk rechtssys
teem, ook het Nederlandse. Een mooi 
voorbeeld is de reactie van mevrouw Kirk 
McDonald (voorzitter van de Kamer waar-
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voor Tadic terechtstaat; FH) op de op
merking van een journalist dat zij een klei
ne vis aan het berechten is terwijl de gro
te vrij rondlopen. Zij zei: "Denkt u dat ik 
dertig jaar strafrechter had kunnen zijn als 
ik bij iedere zaak die ik moet berechten 
mezelf de vraag moet stellen hoeveel er 
nog vrij rondlopen". 'Maar dit beant
woordt je vraag niet. De tribunalen hebben 
tot op grote hoogte een symboolfunctie. 
Onmogelijk kunnen al degenen die zich aan 
vergelijkbare delicten hebben schuldig ge
maakt tegelijkertijd berecht worden. Dat 
gaat ook de capaciteit te boven. Maar het 
is voor de eerste keer dat de internationa
le gemeenschap een daad stelt. Ze stellen 
een tribunaal in waarvan de boodschap uit
gaat dat je met bepaalde misdaden niet 
meer wegkomt. Voor het verloop van het 
conflict heeft echter dat geen effect meer. 
'En ik ben het met u eens dat het onrecht
vaardig is dat Milosevic aan de macht blijft, 
maar vergeet u niet dat Karadzic en Mladic 
al in staat van beschuldiging zijn gesteld 
toen ze nog een 'say in the matter' hadden. 
Ze kwamen bijvoorbeeld naar bijeenkom
sten van de Europese Unie om daar hun 
propagandaverhalen te houden. Met de in
stelling van het tribunaal werd dat onmo
gelijk.' 

Don zou je kunnen zeggen dot de instellmg van 
het tribunaal wel degelijk van invloed is geweest 
op de loop van het conflict. 

'In zekere mate wel. Dat moet op het con
to van de heer Goldstone (openbare aan
klager; FH) geschreven worden. Hij heeft 
zich van tevoren als doel gesteld dat dit tri
bunaal onder geen voorwaarde gemargina
liseerd mag worden door alleen de kleine 
visjes- de 'Tadicen'- te berechten.' 

Moor doormee IS niet de vraag beantwoord of 
het tribunaal tegemoetkomt aan herstel van het 
rechtsgevoel van de Joegosloven zèlf 

'Een tribunaal kan dat ook nauwelijks. Het 
bevredigt de wraakgevoelens van mensen 
minder dan wanneer de veroorzakers van 
leed naar de andere wereld geholpen wor
den. Zelfs als de belangrijkste aanstichters 
vastgezet worden, blijven wraak en on
rechtgevoelens bestaan. Maar je kunt ook 
de omgekeerde vraag stellen. Moet je de 
instelling van een tribunaal maar achter
wege laten omdat het niet direct volmaakt 
is? Nee ik denk dat je met vallen en opstaan 
moet leren om onevenredigheden in de 
toekomst weg te werken.' 

Moor ondertussen kon d1t tot zoveel frustratie bij 
de bevolking leiden dot e1genrichtmg ontstaat. 
Don ben je als intemotionole gemeenschop nog 
verder van huis. 

'Vandaar dat je niet de pretentie moet heb-

7 



8 

~Internationale tribunalen 

hebben tot op grote 
ben om vergelding en verzoening uitslui
tend via een tribunaal af te dwingen. Er 
moet ook ter plekke begeleiding plaatsvin
den. Precies zoals de regering Mandela dat 
in Zuid Afrika doet. De verwachting van de 
Commissie van de Waarheid is dat frus
traties en gevoelens van onrecht wegge
nomen kunnen worden als de feiten boven 
tafel komen. Ik heb gesproken met de fa
milieleden van de decembermoorden in 
Suriname. Zij zijn meer geïnteresseerd in 
de Commissie van de Waarheid dan in ach
teraf straffen.' 

Maar welke functie resteert er dàn voor een in
ternationaal tribunaal? 

'Afgezien van het feit dat sommige aan
stichters wel degelijk berecht worden, 
heeft een tribunaal een vormende functie. 
Ten eerste raken mensen ervan door
drongen dat het handelen in het kader van 
een collectief hen niet van hun individuele 
verantwoordelijkheid ontslaat. leder mens 
is verantwoordelijk voor wat hij doet. Of 
hij nu deel uitmaakt van een manipulatie
systeem zoals in Ruanda met Radio Mille 
Collines (de radiodienst die opriep tot het 
vermoorden van de Tutsi bevolking in 
1994; FH), of niet. Als je mensen namelijk 
een alibi geeft om als deel van een collec
tief te moorden, dan draag je bij aan de de
humanisering van de samenleving. 'Wat ik 
ten tweede heel belangrijk vind, is dat aan
dacht wordt besteed aan de rechten van 
verdachten en aan een eerlijk proces. Hoe
wel dit velen weleens irriteert. Zo is het 
Joegoslavië tribunaal buitengewoon lank
moedig geweest in de verzoeken om uit
stel van de advocaat van T adie omdat hij 
niet in staat was voldoende informatie te 
krijgen uit Bosnisch Servië en Servië. Het 
tribunaal heeft zich moedig geweerd tegen 
de vele kritische geluiden dat er op deze 
manier nooit iets gebeurt. Juist deze 
voorbeeldfunctie, deze constituerende 
functie, is van groot belang. Het tribunaal 
staat daarmee model voor een behoorlijke 
procesvoering en dat heeft ook effect op 
de betrokkenen. Een internationaal tribu
naal vormt aan de ene kant de vertolking 
van de emoties van de slachtoffers van de 
mensenrechtenschendingen, maar draagt 
aan de andere kant uit dat een mens een 
mens is en ook als verdachte recht op be
scherming heeft. 'Ik heb deze functie van 
het recht nooit zo sterk gevoeld als toen 
ik twintig jaar geleden -toen de Rote Ar
mee Fraktien in Duitsland actief was- een 
gesprek had met een Sovjet diplomaat. Hij 
vond dat wij onszelf om zeep hielpen door 
de mensen die het democratische rechts
systeem ondermijnen dezelfde rechten te 
geven als de mensen die dat systeem op
bouwen. Dat is nu exact waarom ik er zo 

hoogte een 

symboolfunctie. 
Maar moet je de 

instelling van een 

tribunaal achterwege 

laten omdat het niet 
direct volmaakt is?' 

trots op ben tot zo'n systeem te behoren. 
Want zodra je mensen weert uit het 
rechtssysteem - ook al doe je dat met de 
overweging de democratie in stand te hou
den en de mensenrechten te beschermen 
-, dan ondermijn je je systeem.' 

Zijn de tribunalen voor Joegoslavië en Ruanda 
voldoende om de internationale rechtsorde een 
geloofWaardiger imago te bezorgen? 

'Bij lange na niet. De internationale ge
meenschap zou veel meer aandacht moe
ten besteden aan preventie. Eén van de les
sen van het einde van de Koude Oorlog -
toen we allemaal dachten dat de Verenig
de Naties nu goed hun werk konden gaan 
doen - is dat de VN altijd te laat komen en 
onvoldoende luisteren naar hun eigen 
functionarissen. Er wordt pas opgetreden 
als de vlam in de pan is geslagen. Dat is 'ku
rieren am Symptom'. Een tribunaal is een 
correctiemechanisme en onvoldoende ge
dragsvormend. Een tribunaal krijgt pas 
werkelijke betekenis als het onderdeel uit
maakt van een groter systeem van midde
len om rechtsnormen te kunnen bescher
men tegen degenen die daar inbreuk op 
maken. Deze tribunalen kunnen leiden tot 
de instelling van een permanent tribunaal 
en pas dan kun je het internationaal recht 
ook preventief toepassen.' 

Don kun Je er geweld mee voorkomen? 
'Als een tribunaal niet ingesteld wordt naar 
aanleiding van een conflict maar als men 
van tevoren weet dat het bestaat en dat 
men voorgeleid kan worden, kan dat een 
preventieve werking hebben. Net zoals we 
dat in Nederland weten van de werking van 
het strafrecht. Het zal het kwaad niet uit
bannen. Maar niettemin weet iedereen dat 
als je de wet overtreedt je er dan voor op 
je vingers geslagen kan worden. De voor
waarde is ook dan dat het niet op zijn 
dooie eentje mag functioneren. Het moet 
deel uitmaken van een groter en coherent 
geheel aan dwangmiddelen waarover de in-
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ternationale gemeenschap beschikt.' 
Het klinkt toch erg utop1sch. De Internationale 
gemeenschap licht zelf voortdurend de hond met 
het mensenrechtenbeleid Zij maakt het bijvoor
beeld ondergeschikt aan economische investe
ringspolitiek en onderhandelt als het hoor uit
komt met dictators. 

'Maar een permanent tribunaal zou ook 
politici bij de les kunnen houden omdat het 
onafhankelijk is. Het pluspunt van het Joeg
oslavië tribunaal is dat men in Dayton geen 
deals heeft kunnen sluiten met Karadzic en 
Mladic. Helaas nog wel met Milosevic. Eer
lijk gezegd ben ik ook niet zo optimistisch. 
Maar- opnieuw- je ziet wat er gebeurt als 
je niets doet. Als je slechts achteraf en on
voldoende optreedt zoals bijvoorbeeld in 
Somalië. Dat land is inmiddels al weer een 
vergeten bladzijde in de geschiedenis. En 
dat is op zichzelf erg genoeg.' 

NOTEN 

I. P. Kooijmans. 'The judging of War Criminals: 
lndividual Responsibility and Jurisdiction', Leiden 
joumal of International Law, vol. 8, nr. 2, 1995, pp. 
443 447 

(advertentie) 
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op index 

Alle artikelen uit de eerste acht 
jaargangen zijn op index beschikbaar. 
De bijna vijfhonderd artikelen die in 
deze periode verschenen, zijn 
alfabetisch gerangschikt in aparte 
thematische blokken. 

De index is verkrijgbaar op twee 
manieren: op papier en op floppy 
(WP 5.1 ). De prijs is in beide gevallen 
zes gulden (inclusief portokosten). 

De index kan besteld worden bij: 
De Helling, Postbus 700, 
I 000 AS Amsterdam. 
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KIBEHO 
Of het vergeten 
Srebrenica Kamp Kibeho in zuidwest-Ruanda is op 

zaterdag 22 april 1995 de hel op aarde. 

van Ruanda 
RPF-militairen voeren op die dag drie 

langdurige beschietingen uit op de 

in het kamp verzamelde Hutu

vluchtelingen. Vele duizenden 

mensen vinden op gruwelijke wijze 

de dood. Pers en politiek laten het drama onopgemerkt voorbijgaan. 

Aan de hand van waarnemingen van een ooggetuige reconstrueert 

FEMKE HALSEMA de slachting en haar politieke achtergronden. 

Femke Halsema 

'De vluchtelingen kunnen geen kant meer 
op. Als ze door het cordon proberen te 
breken worden ze neergeknald. Ze begin
nen stokken en stenen naar de militairen 
te gooien en in reactie beginnen deze op 
de massa te schieten. Dan begeeft de om
heining van de VN-basis het door de druk 
van samengeperste vluchtelingen en zij ko
men op de parkeerplaats terecht. Ik ben 
daar ook op dat moment. Zambiaanse VN
militairen trekken me uit de duizenden 
vluchtelingen en gooien me min of meer 
over de deur, op de binnenplaats van de 
basis. Het is een enorme chaos, overal ge
schreeuw, gegil en continu geschiet. Je 
hoort de kogels over de basis fluiten. Vrou
wen gooien hun kinderen over de deur, op 
de binnenplaats. Tientallen blauwhelmen 
moeten tegen de deur aan gaan staan, an
ders stormen duizenden vluchtelingen 
naar binnen. Sommigen slagen erin over de 

deur te klimmen. Je hoort het constante 
doodsgekrijs van vrouwen en kinderen die 
vertrapt worden.' 
We schrijven zaterdag 22 april 1995. Plaats 
van handeling is het vluchtelingenkamp Ki
beha in zuidwest-Ruanda. Aan het woord 
is VN-medewerker lrene Fortuin die sa
men met een collega ooggetuige is van het 
drama dat zich in een dag voltrekt I. Vijf da
gen eerder hebben de autoriteiten, het 
door Tutsi's gedomineerde Ruandees Pa
triottisch Front (RPF), besloten tot sluiting 
van àlle vluchtelingenkampenDe sluiting 
komt niet als een verrassing. Voor de au
toriteiten zijn de vluchtelingenkampen al
lang een doorn in het oog. Het RPF dat na 
de genocide in 1994 de aanstichters ervan 
heeft verdreven en een overgangsregering 
heeft gesticht, is ervan overtuigd dat de 
kampen een broedplaats vormen van lnte

rahamwe (extreme Hutu-milities). Vooral 
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in de vluchtelingenkampen in zuidwest-Ru
anda, wordt vermoed dat de Hutu's- me
de dank zij de humanitaire hulp van de in
ternationale gemeenschap - een nieuw 
offensief voorbereiden. Na lang onderhan
delen met de verschillende internationale 
organisaties besluiten de RPF-autoriteiten 
in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 
april 1995 uiteindelijk tot sluiting van de 
kampen en repatriëring van de vluchtelin
gen. 

Kamp Kibeho heeft een kilometerslange 
doorsnede en herbergt op dat moment 
tussen de 120.000 en 150.000 vluchtelin
gen. Het RPF-leger drijft hen samen op een 
heuvel net buiten het kamp en legt een cor
don van militairen om hen heen aan. Het 
bevel aan de militairen om iedereen die het 
kamp verlaat te registreren, stuit op verzet 
bij de Hutu-vluchtelingen. Het gerucht gaat 
dat Tutsi's bij het registratiepunt klaarstaan 
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om schuldigen van de genocide een jaar 
eerder aan te wijzen. Mede door de angst 
voor arrestatie en voor terugkeer naar 
dorpen waar eveneens op wraak beluste 
Tutsi's wachten, verloopt de registratie 
traag. Het gevolg is dat de vluchtelingen da
genlang moeten wachten in miserabele hy
giënische omstandigheden, terwijl er vanaf 
dinsdag bovendien nauwelijks drinkwater 
en voedsel voorradig zijn. Door de langza
me gang van zaken en de overtuiging dat 
zich onder de vluchtelingen extreme Hu
tu-milities bevinden, verliezen ook de RPF
militairen geleidelijk hun zelfbeheersing. 

DE SLACHTING 
In de sfeer van hopeloosheid en wederzijds 

wantrouwen komt in de loop van de week 
de dreiging van een geweldsescalatie nabij. 
Op zaterdagochtend dwingen de nerveuze 
militairen de vluchtelingen zich sneller 
richting registratiepunt voort te bewegen 
maar deze raken beklemd tussen het zich 
vernauwende cordon en de oude met een 
muur omheinde school die dienst doet als 
basis van de ongeveer zeventig Zambiaan
se YN-militairen. Dan breekt de hel los. 
De eerste beschieting duurt anderhalf. uur, 
net als de tweede. Tegen de avond begint 
een derde aanval en die duurt twee uur. 

lrene Fortuin schrijft: 'Bij elke aanval weet 
je wat er buiten gebeurt en je kan niets 
doen. De Zambiaanse militairen zeggen 
aan het geluid te horen dat met mortieren 
en anti-tank-wapens wordt geschoten. An
ti-tank-wapens doden mensen in een straal 
van ongeveer 250 meter. Normaal worden 
ze ingezet tegen tanks, deze keer tegen 
vluchtelingen. Als het even rustig wordt 
gaan we naar buiten. Je kan vrijwel niet lo
pen, sommige doden liggen op elkaar, bij
na een meter opgestapeld. Je loopt over 
kinderen, in elkaar gefrommelde mensen, 
je loopt over bundels waarvan je niet weet 
of het een mens is of iets anders. Gezoem 
van vliegen, het gekreun en verdwaasde ge
mompel van overlevenden. We proberen 
ze te helpen. De vertrapte gewonden zijn 
het gemakkelijkst: water en nog eens wa
ter. Anders is het met de gewonden door 
granaatscherven, machetes en kogels. Er 
zijn nauwelijks doktoren. Dus alles zelf 
desinfecteren en provisorisch dichtplak
ken en hechten.' 
De beschietingen beginnen 's nachts op
nieuw en duren tot de ochtend: 'We pro
beren te slapen terwijl er om ons heen 
wordt geschoten. Ik durf het licht niet uit 
te doen en wacht. Om 6.00 uur 's ochtends 
kunnen we weer naar buiten. Bergen lijken. 
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Nog levende vluchtelingen trekken we 
eruit. Ondertussen zijn de RPF-militairen 
begonnen lijken weg te voeren en in mas· 
sagraven te gooien. Artsen Zonder Gren· 
zen krijgt geen toegang tot het kamp, dus 
opnieuw gewonden dichtsnoeren en water 
geven. Het is een hel, tenminste zo stel ik 
me die voor als hij bestaat. Mensen gaan 
dood in je armen en het enige dat je kan 
doen is ze vasthouden en hopen dat het 
snel gebeurt.' 
Pas in de loop van zondagochtend krijgen 
internationale hulporganisaties toegang tot 
het kamp. Om tien uur 's ochtends arrive· 
ren de officiële afgevaardigden van de YN 
in helicopters en met geblindeerde auto's. 
Om twee uur 's middags mogen de eerste 
VN-trucks het kamp binnenrijden om ge· 
wonden te evacueren. De meeste lijken 
zijn dan verdwenen. De paar aanwezige 
VN-medewerkers en artsen durven geen 
precies getal te noemen maar schatten het 
dodental op minimaal vierduizend. Ook de 
aanwezige Zambiaanse YN-militairen heb· 
ben er ongeveer zoveel geteld. Een Aus· 
tralische YN-arts die tijdens de slachting 
ter plekke is, zegt later tegen een buiten· 
landse journalist dat het hem na 4050 do· 
den door de RPF-militairen verboden 
wordt door te tellen2. De RPF-autoriteiten 
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stellen het officiële dodental vast op 338. 
De internationale gemeenschap reageert 
met afschuw op de slachting. Een aantal 
landen- waaronder Nederland- zet tijde
lijk een klein deel van de noodhulp (die via 
de Ruandese regering loopt) stop. In een 
brief aan de Tweede Kamer spreekt Pronk 
van 'gewelddadigheden van een gruwelijk 
karakter'. In een reactie verwijt Paul Kaga
me, de leider van het RPF, de internatio
nale gemeenschap gebrekkige daadkracht 
tegen de Hutu-extremisten in de kampenJ. 
De internationale· afkeuring contrasteert 
ook scherp met de foto's van VN-militai
ren die lijken wegslepen. Daarnaast kan de 
verontwaardiging niet verhullen dat de in
ternationale gemeenschap heeft toegeke
ken terwijl vluchtelingen die haar bescher
ming genieten, worden afgeslacht. 
Na onderhandelingen met de Ruandese re
gering wordt op 3 mei 1995 een onafhan
kelijke, internationale commissie geïnstal
leerd die onderzoek moet doen naar de 
slachting. Deze commissie - waaraan ook 
Nederland deelneemt - start op 8 mei 
1995 haar werkzaamheden en brengt op 
18 mei, krap tien dagen later, een veertien 
pagina's tellend eindrapport uit4. Na oog
getuigen te hebben gehoord en 21 lijken en 
vier schedels te hebben onderzocht, stelt 

de commissie dat er waarschijnlijk meer 
dan 338 mensen zijn vermoord, maar zij 
onthoudt zich van een nauwkeuriger indi
catie. Zij bestrijdt de opvatting van inter
nationale kroongetuigen dat zwaar vuur 
tegen de vluchtelingen is gebruikt: de 21 
doden vertonen daarvan geen sporen. De 
onderzoekscommissie betreurt het te
kortschieten van de internationale ge
meenschap maar kan geen verantwoorde
lijken aanwijzen. De conclusie wordt ge
trokken dat de tragedie in Kibeho niet kan 
worden beschouwd als een geplande actie 
van de RPF-autoriteiten, noch kan worden 
afgedaan als een incident. 
In een debat met de Belgische afdeling van 
Amnesty International op 30 mei 1995 zegt 
het Belgische commissielid De Feijter, dat 
de internationale commissie niet als onaf
hankelijk kan worden aangemerktS. De 
commissie- aldus De Feijter- kampte met 
drie problemen: de commissieleden kon
den slechts informeel onderling overleg
gen, deelname van een afgevaardigde van 
de Ruandese regering beangstigde een deel 
van de getuigen en het eindrapport moest 
eenstemmig worden aanvaard.logica van 
de waanzin 

LOGISCH SLUITSTUK 
In Oog in oog met de burgeroorlog stelt Hans 

Magnus Enzensberger: 'Hedendaagse bur
geroorlogen ontbranden spontaan, van 
binnenuit. Ze hebben geen krachten van 
buitenaf meer nodig om te escaleren. Tot 
voor kort droegen ze het masker van de 
nationale bevrijdingsstrijd of van de revo
lutionaire opstand. Sinds de koude oorlog 
voorbij is, tonen ze hun ware gezicht ( .. ) 
Wat overblijft is het gewapende gespuis.'6 

De burgeroorlogen en morele chaos in 
Bosnië, Somalië, Ruanda et cetera leveren 
naar zijn idee de rechtvaardiging van de 
stelling dat de internationale gemeenschap 
haar 'morele almachtsfantasieën' moet la
ten varen. In Nederland viel recentelijk 
Anil Ramdas hem bij en verkondigde het 
einde van 'de eenvoudigste utopie die in de 
geschiedenis gekoesterd is: dat alle mensen 
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evenveel waard zouden zijn'7· 

Na pakweg zes jaar van internationale 
debacles zijn dit voor-de-hand-liggende èn 
voor velen, welkome conclusies. Interna
tionale bemoeienis met Bosnië of bijvoor
beeld Somalië, heeft het geweld niet ver
minderd, in sommige gevallen heeft het de 
periode van geweldsuitoefening zelfs ver
lengd. De bemoeienis van de internationa
le gemeenschap heeft echter vooral tot ge
zichtsverlies voor de Verenigde Naties ge
leid. Door de ondoorzichtigheid van het 
etnische conflict, de onduidelijkheid over 
goed en fout en de immoraliteit van mili
tante strijders te benadrukken, kan de in
ternationale gemeenschap ook haar kwade 
getweten sussen. Maar deze populaire ver
klaringen zijn echter historisch onhoud
baar: oorlogen hebben zelden gehoor
zaamd aan eisen van logica en overzichte
lijkheid. 
Niemand zal evenwel willen betwisten dat 
de talloze burgeroorlogen die overal en 
nergens woeden een wespennest zijn voor 
de buitenstaander die- vervuld van hoog
staande idealen - vrede en gerechtigheid 
wil brengen. Maar door de camera te rich
ten op de schijnbare irrationaliteit van het 
conflict, op de exotica van militante strij
ders die hun werkelijkheidszin lang geleden 
verloren hebben, blijft de ontwikkelings
gang van oorlog en geweld buiten be
schouwing. Achter de waanzin van zwaar
bewapende, twaalfjarige zwarte jongens op 
Nike-air-schoenen, gaat een andere, ratio
neler en koelbloediger werkelijkheid 
schuil. Dat is de werkelijkheid van de lang
zaam oplopende, historische en ideologi
sche conflicten, van bewuste en onbarm
hartige politieke beslissingen, van zorgvul
dig voorbereide haatcampagnes en - in 
toenemende mate- van internationale be
sluiteloosheid, indolentie en bureaucrati
sche onverschilligheid. 
De slachting in Kibeho toont de onjuist
heid en het gevaar aan van een visie waar
in de irrationaliteit van geweld centraal 
staat. Zoals het drama in Srebrenica in re
trospectief slechts verklaard kan worden 
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uit de aaneenschakeling van misdadige, po
litieke besluiten van lokale leiders en mis
rekeningen en apathie van de internationa
le gemeenschap, zo is de slachting in Kibe
ho - het vergeten Srebrenica van Ruanda 
-het resultaat van menselijk falen. Niet uit
sluitend een spontane en irrationele ge
weldsuitbarsting, maar ook een logisch ge
volg van eerdere, foute internationale be
slissingen. Het drama van Kibeho is het uit
vloeisel van het internationale onvermo
gen om bijtijds orde op zaken te stellen. Ki
beho is - vooralsnog- het 'onvermijdelij
ke' slotakkoord van de treurzang die 'VN
interventies in Ruanda' heet. 

POLITIEKE NEDERLAAG 
Deze treurzang opent nauwelijks een jaar 

eerder, in april 1994. Al maanden geven in
ternationale waarnemers dan waarschu
wingssignalen af aan de Veiligheidsraad. Als 
op 6 april, na de moord op de Ruandese 
president, de massamoord op de Tutsi-be
volking begint, kijken 2500 VN-blauwhel
men toe. Het bevel aan hen luidt om 'niets' 
te doen: zij dienen louter de nog aanwezi
ge buitenlanders te beschermen en de 
doodsbange Tutsi's aan hun lot over te la
ten. De Belgische journaliste Els de Tem
merman tekent uit de mond van een Fran
se soldaat op: 'Als die lui elkaar af willen 
slachten, dan is dat hun zaak. Wij zijn alleen 
gekomen om de buitenlanders te eva
cueren'. Hij zet zijn autoradio wat harder 
als voor zijn ogen een groep ongewapende 
mannen en vrouwen met machetes wordt 
doodgehakt. Na evacuatie verscheuren 
Belgische VN-soldaten daarentegen uit 
frustratie in Brussel hun blauwe baretten 
voor het oog van de verzamelde interna
tionale perss. In de loop van april als de 
meeste buitenlanders zijn geëvacueerd, 
wordt de omvang van de VN-troepen te
ruggebracht tot 270 manschappen. 
Wijsgeworden door Somalië zegt Clinton 
tijdens een persconferentie begin mei: 'Les
son Number One is, don't go into these things 
and say, maybe we wil/ be done in a month.be
cause it is a humanitarian crisis'9. Dan is ech
ter al duidelijk dat geen sprake is van een 

spontane geweldsorgie, maar van een, 
door regeringstroepen, goed voorbereide 
genocide: Hutu-militairen lopen door de 
straten van Kigali, de hoofdstad van Ruan
da, met lijsten van te vermoorden Tutsi's. 
De Veiligheidsraad ontwaakt langzaam en 
besluit - overmand door een plotseling 
schuldgevoel- in de loop van mei een troe
penmacht van 5500 militairen te sturen. 
Het mandaat van de VN-troepen luidt het 
bieden van bescherming aan ontheemden, 
vluchtelingen en burgers in gevaar èn het 
inrichten van 'veilige zones'. Het wordt de 
militairen evenwel verboden om geweld te 
gebruiken om de strijd in Ruanda te helpen 
beëindigen: de missie heeft een strikt hu
manitair karakter. Ook kondigt de veilig
heidsraad een wapenembargo tegen Ruan
da af. 
Tweeëneenhalve maand later hebben de 
aangesloten landen nog altijd geen troepen 
beschikbaar gesteld, waardoor eind juli 
slechts vijfhonderd VN-militairen in Ruan
da aanwezig zijn. Inmiddels heeft het RPF 
een groot deel van het Ruandese grondge
bied veroverd en een nieuwe regering in
gesteld. Als de mist begint op te trekken, 
blijkt dat bijna één miljoen mensen zijn ver
moord en tweeëneenhalf miljoen Ruande
zen het land zijn ontvlucht. Tijdens een 
persconferentie haalt VN-secretaris-gene
raal Boutros Ghali fel uit. Hij spreekt van 
een schandaal en een nederlaag, niet alleen 
voor de VN, maar voor de gehele interna
tionale gemeenschap, voor de grootmach
ten, voor de Afrikaanse landen en voor de 
niet-gouvernementele organisatiesl 0• 

De nieuw aangetreden RPF-autoriteiten 
vinden het onvergeeflijk dat de VN hebben 
toegekeken tijdens de genocide. Eenmaal 
wakker geschud, is de manoeuvreerruimte 
voor de internationale gemeenschap in Ru
anda dan ook klein. Zij besluit zich niet met 
de binnenlandse politiek te bemoeien en 
zich slechts te richten op materiële steun 
bij de wederopbouw, op humanitaire hulp 
aan vluchtelingen en- om haar geschonden 
imago te herstellen - op de installatie van 
een internationaal tribunaal waar de aan
stichters en belangrijkste uitvoerders van 
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de genocide kunnen worden berecht. Dit 
laatste zint het RPF echter niet: Ruanda 
stemt als enig land tegen de oprichting er
van. De relatief lage straffen die namelijk 
tegen de aanstichters kunnen worden 
geëist, verdragen zich slecht met de be
voegdheid van het lokale gerecht om de 
doodstraf uit te vaardigen. 
In de loop van 1994 en het begin van 1995 
verslechtert de verhouding tussen de VN en 
het RPF snel. Langzamerhand wordt bewijs 
verzameld van Franse wapenleveranties -
zelfs na het uitbreken van de genocide - en 
van het geven van militaire trainingen aan de 
Hutu's. De Fransen die direct na de genoci
de een eenzijdige veilige zone in ZUidwest
Ruanda (waar Kibeho zich bevindt) hebben 
ingesteld, worden er bovendien van ver
dacht de aanstichters en uitvoerders van de 
genocide te hebben geholpen te vluchten 
naar het nabij gelegen Zalre. 
Het RPF beschouwt de vluchtelingenkam
pen die onder bescherming staan en hu
manitaire hulp ontvangen van de VN (met 
name die in zuidwest-Ruanda) bove~dien 
als een tijdbom. Medewerkers van interna
tionale hulporganisaties stellen het RPF in 
het gelijk en schatten dat meer dan een 
kwart tot de helft van de kampbewoners 
betrokken is geweest bij de genocide I I. Al
gemeen bekend is tevens dat de kampen ln
terahamwe (de extreme Hutu-milities) her
bergen die nieuwe aanhang trachten te 
werven en paranoia zaaien onder de Hu
tu's die naar huis willen terugkeren. Al in 
december 1994 besluit het RPF tot snelle 
sluiting van de kampen en start het in over
leg met de VN de Operatie Retour. Deze 
operatie loopt, mede door strubbelingen 
tussen het RPF en de VN, op een misluk
king uit en de humanitaire hulp aan de kam
pen - en daarmee ook aan de moorde
naars - wordt gecontinueerd. 

DODELIJKE OMHELZING 
Door de onwil van de internationale ge

meenschap om hard op te treden tegen de 
vluchtelingen, samen met de hardnekkig
heid waarmee zij het internationale tribu
naal verdedigt, verliest zij het laatste stuk
je morele krediet. Tegelijkertijd brengt 
haar vastbeslotenheid om de ontruiming 
van de vluchtelingenkampen zonder dwang 
en geleidelijk te laten plaatsvinden en om 
het internationale tribunaal koste wat kost 
doorgang te laten vinden haar in een do
delijke omhelzing met de RPF-autoriteiten 
Om zicht te houden op de politieke ont
wikkelingen in het land, haar humanitaire 
operaties te kunnen voortzetten en het in· 
ternationale tribunaal te kunnen voorbe· 
reiden, is haar aanwezigheid in Ruanda 
noodzakelijk: dit kan slechts met instem
ming van het RPF. 
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In In The Economist wordt direct na de slachting 
in kamp Kibeho de vraag gesteld of deze 
voorkomen had kunnen wordenl2. Het re
torische antwoord luidt dat een zelfverze
kerde internationale gemeenschap al tij
dens en direct na de genocide in 1994 een 
internationale vredesoperatie à la Cam
bodja had kunnen lanceren. Een goed func
tionerende supra-nationale organisatie had 
snel de aanstichters van de genocide kun
nen identificeren, arresteren en berech
ten. Onder leiding van zo'n zelfde organi
satie had er wellicht een regering van na
tionale eenheid kunnen worden ingesteld 
die een veilig klimaat had geschapen waar
in de circa tweeëneenhalf miljoen vluchte
lmgen naar huis konden terugkeren. 
Ondanks het coulante rapport van de 'on
afhankelijke' internationale commissie, is 
na de slachting in Kibeho en de afkeuren
de reactie van de internationale gemeen
schap erop, voor de RPF-autoriteiten de 
maat vol. Tijdelijk gaat de sterke man van 
het RPF, Paul Kagame, nog akkoord met de 

, "0."0.1\'Ne-z.i-g,heid van een beperkte VN-troe
F- \)enmacht van 1800 militairen, maar ook 
d die krijgen te verstaan dat ze uiterlijk maart 
I 1996, hun koffers hebben te pakken. 
1- Het land dat de VN-troepen inmiddels 
h hebben achtergelaten, is verscheurd. Ge
v vluchte politici verwijten de RPF-autoritei-

ten de oppositie te elimineren 13 • Het loka
le rechtssysteem functioneert nog altijd 
niet waardoor 66.000 verdachten ruim 
twee jaar na de genocide in gevangenissen 
creperen. Door het drama in Kibeho en de 
ongehinderde en voortdurende manipula
tie van lnterahamwe is de repatriëring van 
vluchtelingen gestagneerd. Van de naar 
schatting I ,7 miljoen vluchtelingen in de 
omliggende landen keert een klein deel 
'vrijwillig' terug door de dreiging van een 
genocide in Burundi; de rest verkiest de 
diaspora boven het gevaar in Ruanda ver
moord- of op zijn best- in de gevangenis 
te worden gegooid. 
De laatste troef van de internationale ge
meenschap, de laatste redding van haar ge
schonden imago: het internationale tribu
naal, komt nauwelijks van de grond. Mede
werkers in Kigali ruziën met de lokale au
toriteiten over de wederzijdse bevoegdhe
den en zij concentreren zich bij een gebrek 
aan werk op het versieren van elkaar14. T 

Met donk aan N!ek 

NOTEN 

I. Om privacyredenen is de naam van de betrok
kene gefingeerd 

2. In The Economist, 29 april 1995 
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foto.· Remco Bohle I HH 

3. In een interview met Els de Temmerman: De 
Volkskrant, 27 april 1995 

4. Report of the independent international cammission 
ofinquiry on theevents at Kibeho, April I 995, Kiga
li/Ruanda: 18 mei 1995 
(http://www.un.org/docs/) 
Van de 14 pagina's die het rapport telt, is meer 
dan de helft gewijd aan de wapenfeiten van de 
Verenigde Naties vóór de sluiting van de kam
pen; ongeveer 5 pagina's zijn gereserveerd voor 
een beschrijving van de slachting zelf en een be
schouwing over het functioneren van de inter
nationale gemeenschap; op de resterende blad
zijden worden conclusies getrokken en aanbeve
lingen gedaan. 

5. Met dank aan Linda Polman voor het verstrek
ken van deze informatie 

6. H.M. Enzensberger: Oog in oog met de burgeroor
log, Amsterdam: de Bezige Bij, 1994, pp. 13-14 

7. A. Ramdas: 'Sterven voor een meer van honing', 
in NRC-Handelsblad, 17 augustus 1995 

8. E. de Temmerman: De doden zijn niet dood. Rwan
da, een ooggetuigenverslag, Amsterdam/ Antwer
pen: de Arbeiderspers, 1995 

9. In Time, 16 mei 1994 

I 0. VN-persdienst (http://www.un.org/news/) 

I I. In NRC-Handelsblad, 24 april 1995 

12. In The Economist, 29 april 1995 

13. Zie hiervoor ook het rapport van Amnesty In
ternational: Rwanda. Crying out for justice, 15 de
cember 1995 

14. In NRC-Handelsblad, 31 mei 1996 
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SIE7SE BOSGRA 

In welke buitenlandse stad zou je het ltefst 

willen wonen? 
In geen enkele. 

Aan welke politicus heb Je de grootste he
kel? 

Luns. 
Waar geloof Je niet meer tn? 

Niet dat ik ècht in wonderen van Frelimo 
geloofde, maar er is veel minder uitgeko
men dan ik had verwacht. 

Welke droom komt steeds terug? 

Ik droom eigenlijk niet. Ik slaap erg goed. 
Naar welke muziek luister je het ltefst? 

Als de TV niet aanstaat op zondagoch
tend: Classic FM. 

Waar heb Je respect voor? 
Hoe wonderlijk mooi de wereld in elkaar 
zit. Daar kan ik mij telkens weer over 
verbazen. 

Geef Je wel eens aan bedelende junks? 

Nee. 
Wat doe je meestal op zondagmiddag? 

Ik fiets graag in Waterland. 
Ben je voor of tegen legalisenng van soft 

drugs? 
Hoewel ik erg tegen drugs ben, zou ik ze 
niet willen verbieden. Voorwaarde is wèl 
dat het gebruik actief wordt ontmoedigd. 

Heb je wel eens Groenlinks gestemd? 

Ja, maar nooit zonder twijfels. 
Zou je grootvader willen worden? 

Ik hoop voorlopig nog van niet. We moe
ten in het algemeen nadenken of de be
perking van het kindertal niet de enige 
manier is om de milieuverontreiniging ef
fectief te verminderen. 

Waar eet je het liefst buttenshuis? 

In de natuur, een boterham tussen de vo
gels. 

Wat ts op dit ogenblik het grootste onrecht 
in de wereld? 

Het grootste onrecht is eigenlijk dat er 
aan veel onrecht nauwelijks aandacht 
wordt besteed. 

Komt er nu werkelijk vrede in Angola? 

Het gaat langzaam, maar het ziet er rede
lijk goed uit. 

Moet Mandela, zoalsTutu zegt, trouwen? 

Tutu moet niet zeuren en Mandela moet 
genieten. 

Heb je wel eens wat meegenomen btj een 

Shell-aandeelhoudersvergadering? 

De Telegraaf had maar in één ding gelijk. 
Ik heb inderdaad wel eens een broodje 
aanvaard. 

Sietse Bosgra (Haren, 193 5) 
was jarenlang hét gezicht van 
het Komitee Zuidelijk Afrika 

(KZA). Als mede-oprichter van 
het Angola Comité 

achtervolgde hij eind jaren 
zestig gezagsdragers als Joseph 

Luns. De toenmalige politici 
wilden niets weten van kritiek 
op de koloniale oorlogen die 

NAVO-bondgenoot Portugal in 
Zuidelijk Afrika uitvocht. Na 

de onafhankelijkheid in Angola, 
Mozambique en Zimbabwe, 

richtten Bosgra en de zijnen in 
de jaren tachtig hun pijlen op 

het Apartheidsregime 
in Zuid-Afrika. 

Eerder dit jaar nam hij 
feestelijk afscheid. Op I januari 

1997 gaat het KZA op in een 
nieuwe Zuidelijk-Afrika

organisatie, het Nederlands 
Instituut voor Zuidelijk Afrika 
(NIZA). Een mooie aanleiding 

voor Bosgra om terug te 
treden. 

foto: Wi/co van Herpen 

Had Jan ter Laak eerder moeten weggaan? 
Dat vind ik moeilijk te beoordelen, ik 
denk dat hij de laatste jaren ook veel po
sitieve dingen heeft kunnen doen. 

SWAPO, Frel~mo, MPLA of ANC? 

Ik bewonder Swapo omdat ze lang voor
dat Mandela werd vrijgelaten al in Nami
bië de weg van verzoening en opbouw in
sloegen. 

Van wte heeft het Komitee in de loop der 
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ttjd de meeste substdte los gekregen? 

Waarschijnlijk van de Nederlandse rege
ring. 

Kochten JUIIte echt geen wapens voor de be
vrijdingsbewegingen? 

Nee, daar zorgden andere landen wel 
voor. 

Is Pronk een goede minister? 

Eén van de betere, maar begin jaren ze
ventig had je meer aan hem. 

Internet of stencil? 

Geen van beide. 

Mensen zeggen dat je milder bent gewor

den. Hoe komt dat? 

Vroeger lagen de tegenstellingen scher
per. Wapens leveren aan een koloniale 
onderdrukker. En ik word natuurlijk ou
der en heb minder energie. Hopelijk zijn 
er jonge mensen die met evenveel inzet 
en woede de huidge problemen te lijf 
gaan. 

Ajax of Feijenoord? 

In zoiets moet je geloven, maar net is 'Né 
een heel primitief geloof. 

Wat was de rneest succesvolle actte van het 

Komttee? 

De actie tegen de Angola-koffie. Albert 
Heijn was gedwongen de koffie uit de 
schappen te halen. 

Wie was Je trouwste bondgenoot in Neder
land? 

T rineke (eerste betaalde medewerkster 
van het Komitee, latere partner van 
Bosgra; red.). 

Wat is Je favoriete gebakje? 

Mijn voorkeur gaat in de richting van 
aardbeien met slagroom. 

Wat zou JIJ de Koningin adviset·en voor haar 
reis naar Zuid-Afrika? 

Om een deel van haar centen in dat land 
te investeren. 

Wat ts mootste boek in het Afrikaans? 

Ik lees geen boek in het Afrikaans, net zo 
min als in het Zulu. Het Afrikaans is voor 
mij een vreemde taal. 

Wat verwacht Je van de nieuwe organtsatie 

(NIZA)? 

Natuurlijk steun ik het initiatief. Ik ben 
ervoor de Nederlandse solidariteit met 
Zuidelijk Afrika te bundelen, maar het zal 

niet meevallen haar levend te houden. 
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I-Het gaat weer goed met de Grünen. De bange verwachtingen na de 

electorale ineenstorting in 1990 zijn niet bewaarheid. Vier jaar later 

kwamen zij weer ruim over de kiesdrempel van vijf procent heen. Recente 

sstembuspeilingen voorspellen zelfs een forse groei. Ook wordt steeds 

openlijker gespeculeerd over een roodgroene coalitie. Wat is het geheim 

aachter het succes van de Duitse Groenen? 

H Hubert Kieinert 

Ruim vijftien maanden geleden, bij de ver· 
kiezing van oktober 1994, slaagden de 
GROENEN er opnieuw in een plaats in de 
Duitse Bondsdag te veroveren. Na de mis
lukte poging van de Westduitse GROENEN in 
1990, het jaar van de eenheid, en na vier 
jaar slechts met een kleine fractie van 8 

Oostduitse afgevaardigden te zijn verte
genwoordigd, was het weer zover: met 7,3 
procent van de stemmen werden 49 groe
ne parlementsleden gekozen. 
Tot nu toe hebben de GROENEN hun nieu
we kans zonder meer benut. Volgens de 
publieke opinie traden zij in Bonn dermate 
succesvol op, dat menigeen in hen al de ei
genlijke oppositie zag. Dat gold vooral 

voor het boegbeeld van de GROENEN, Jo
schka Fischer, die sinds de herfst van 1994 
in de concurrentiestrijd met Ru dolf Schar
ping, de fractieleider van de SPD, steeds 
meer punten wist te verzamelen. 
Maar ook de verkiezingsresultaten van 
1995 gaven voor de GROENEN een stijgen
de lijn te zien. Terwijl de sociaal-democra
ten in 1995 bijna overal fikse verliezen in
casseerden en de FDP inmiddels nog meer 
deuken oploopt, zijn de GROENEN samen 
met de CDU/CSU de winnaars van 1995. 

WIE STEMT EIGENLIJK GROENt 
De uitkomsten van onderzoeksbureaus wij

zen uit dat Bündnis 90 I DIE GRÜNEN het bes-
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te scoort in grote steden en gebieden met 
een hoge bevolkingsdichtheid. De oude 

vuistregel 'hoe hoger de bevolkingsdicht
heid hoe groener' gaat nog steeds op.Bo
vengemiddeld scoren ambtenaren, em
ployés en inmiddels ook zelfstandigen. Het 
grootst is de aanhang van oudsher bij de 
pedagogische beroepen. Onder het gemid
delde liggen de werknemers en de perso
nen werkzaam in de landbouw, het minst 

vertegenwoordigd zijn bejaarden. De aan
hang onder werklozen ligt rond het ge
middelde. 
Zeer opvallend bij de GROENEN-kiezers is 
de generatiekloof. Bij geen enkele andere 
partij in Duitsland is die zo duidelijk. De 

IS 

I 



.I 

16 

kiezers van Bündnis 90 I DIE GRÜNEN beho
ren overduidelijk tot de jonge en middel
bare generatie. Boven de 4S, en sterker 
nog boven de SO, loopt hun aantal snel te
rug. 
De gemiddelde GROENEN-kiezer is goed 
opgeleid. Het percentage academici en 
toekomstige academici is met bijna SO pro
cent zo hoog, dat het er bijna op lijkt dat 
de opleidingsexplosie van de laatste 2S jaar 
haar eigen partij heeft geschapen. 
Momenteel stemmen iets meer vrouwen 
dan mannen groen. Bij de Bondsdagverkie
zing van 1994 was de verhouding SS pro
cent om 4S procent. Absoluut het hoogst 
scoort Bündnis 90 I DIE GRÜNEN onder 
vrouwen in de leeftijdscategorie tot 3S 
jaar. 
Analyses tonen duidelijk aan dat de GROE
NEN in tweeërlei opzicht van structurele 
veranderingen profiteren. Ze spinnen zo
wel garen bij de verandering van de maat
schappelijke structuur als bij de generatie
wisseling. Het toegenomen aantal dienst
verlenende beroepen en de expansie van 
de onderwijs- en opleidingssector komt 
hun niet minder ten goede dan de natuur
lijke wisseling van het kiezerskorps. De 
eertijds bijna uitsluitend jonge kiezers van 
de GROENEN worden ouder, maar blijven 
hun partij voor het merendeel trouw. Te-

gelijk blijft de aanhang van de partij onder 
de nieuwe en jonge kiezers al meer dan 
tien jaar betrekkelijk constant. Men zou 
van een trend van 'groene kameraden' 
kunnen spreken: de veranderingen in de 
samenleving sterken de GROENEN en ver
zwakken de SPD. 

WAAROM STEMT MEN GROENt 
De vraag waarom men 'groen' stemt, is niet 

eenvoudig te beantwoorden. Er zijn diver
se oorzaken voor aan te geven. Een viertal 
ervan springt duidelijk in het oog. 

I. Milieu 
Nog altijd concentreren de GROENEN zich 
op een issue dat bij de kiezers hoog staat 
aangeschreven: de ecologie. Wel staat het 
thema niet meer zo hoog op de politieke 
agenda als in de jaren tachtig. De ontwik
kelingen na 1989 en de economische cri
sisverschijnselen zijn daar debet aan. 
De kiezers vinden het milieuthema nog 
steeds belangrijk. Bovendien profiteren de 
GROENEN daar weer vooral van omdat zij 
op dit gebied inmiddels nauwelijks nog 
concurrentie hebben te duchten. Eind ja
ren tachtig liep de SPD met de eco-sociale 
hervormingskaers van de toenmalige poli
tiek leiderOskar Lafontaine flink haar ach
terstand in, maar deze ontwikkeling is in de 
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jaren negentig weer afgebroken. Nu staan 
de GROENEN in de ogen van de kiezers weer 
vooraan als het om milieupolitiek gaat. 
Vooral het milieuthema verklaart waarom 
de GROENEN onder jonge vrouwen het 
hoogste scoren. Natuurlijk wordt ook ge
honoreerd dat vrouwen bij Bündnis 90 I DIE 
GRÜNEN betere kansen hebben dan elders. 
Maar nog belangrijker is dat de onder
werpskeuze van de GROENEN het best aan
sluit bij de leefwereld en het probleembe
sef van vele jonge vrouwen. Ten slotte ne· 
men stralingsbelasting, gezonde voeding, 
schoon drinkwater, ozonconcentratie en 
chemische rampen in de beleving van moe
ders met kleine kinderen een bijzonder be
langrijke plaats in. Ze ervaren - zeker op 
gemeentelijk niveau, waar deze verschijn
selen zeer concreet en voelbaar zijn - dat 
GROENEN zich buitengewoon sterk en vast
beraden met zulke onderwerpen bezig
houden. Dat dit gepaard gaat met een mo
dern vrouwbeeld, dat de GROENEN trachten 
te belichamen en met hun politiek te be
vorderen, maakt de politieke beslissil'\g in 
deze kiezersgroepen natuurlijk extra een
voudig. 

2. Imagowijziging 
De tweede reden voor de opkomst van de 
GROENEN ligt in de verandering van hun 
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De opleidingsexplosie van de 

laatste 25 jaar heeft 
imago. Wie het beeld van de GROENEN in de 
samenleving van de jaren 1995196 met dat 

in de jaren 1990 I 91 vergelijkt, zal aan
zienlijke veranderingen vaststellen. De 
pijnlijke radicalisme-orgieën ten tijde van 
bijvoorbeeld Jutta Ditfurth lijken vandaag 

de dag af bijna vergeten. 

Terwijf het algemene beeld van de GROE
NEN vroeger werd vertroebeld door schril
le tonen, sociaal-revolutionaire misduidin
gen van de eigen positie, een teveel aan ra

dicalisme en interne ontwrichting door 
een verbitterde vleugefstrijd, is nu het ima
go van een verhoudingsgewijs moderne 
partij ontstaan met een politiek profiel dat 
naast ecologie vooral ook burgerrechten 
en sociale kwesties omvat en qua stijl en 
politieke retoriek steeds sterker overeen
komt met het levensgevoel van grote de
len van de jongere en middelbare genera
ties. 
Ook al wordt er op punten pittig gedis
cussieerd - zoals onlangs ten aanzien van 
het inzetten van militairen in Bosnië- schij
nen zulke conflicten aan de reputatie en 
het imago van de partij niet echt afbreuk te 
doen. Zeker voor een deel van het Duitse 
publiek leek de controverse bij de GROE
NEN een op voorbeeldige wijze gevoerde 
discussie over een serieus onderwerp van 

algemeen belang. 
Tenminste in het Westen van het land is 

het beeld ontstaan van een veeleer linkse 

en soms provocatieve, maar globaal geno
men toch pragmatische en berekenbare, 
niet te overijverige partij. De huidige door 
de kiezers aan de GROENEN toegekende 
sympathiecijfers vallen dan ook gemiddeld 
één à twee punten hoger uit dan een tien
taf jaren geleden. Joschka Fischers popula
riteit doet inmiddels volstrekt niet onder 
voor die van vooraanstaande regeringspo
litici. Dat is vergeleken met de jaren tach
tig een groot verschil: zelfs iemand als Ot

ta Schily genoot op het hoogtepunt van 
ziJn carrière alleen de sympathie van zijn ei
gen kiezers en van een deel van de SPD
kiezers. 

3. Veranderde levensstijl 
Als generatiepartij zijn de GROENEN een 
soort gematigde politieke uitdrukking van 
de waarden van eind jaren zestig, die in een 
- bezien over de laatste vijfentwintig jaar, 
ondanks alle verschrikkelijke beefden uit 
Solingen, Rostock en Mölln - over het ge
heel genomen eerder liberaler en toleran

ter geworden land de overhand hebben ge
kregen. Dat geldt in ieder geval voor het 
Westen van Duitsland. Ondanks nieuwe 
rechtsintellectuele stemmen heerst in 
Duitsland, tenminste overal daar waar ge
dachten worden geproduceerd - dat wil 
1.e'1,gen op radio en televisie, in de gedruk-

haar eigen partij 

geschapen. De 
Groenen zijn de 

partijpolitieke 
uitdrukking van het 

moderne 
postmaterialisme 

te media, aan universiteiten -een liberale, 
tolerante en toegeeflijke geest. Daardoor 
ontstaat een klimaat waarvan de GROENEN 

kunnen profiteren. 
Het verband tussen de sinds begin jaren 
tachtig door waarden-onderzoekers in 
met name de Westduitse samenleving ge
postuleerde 'stille revolutie' en de eind ja
ren zestig ingezette culturele omwentelin
gen, is sociaal-wetenschappelijk vele malen 
aangetoond. Lankmoedige opvoedingsme
thoden, overlegcultuur, meer aandacht 
voor zelfverwezenlijking, een sterk streven 

naar participatie en gelijke rechten voor 
man en vrouw, hebben de oude waarden 

van plicht en acceptatie in inmiddels de he
le maatschappij naar de achtergrond ge
drongen. Daarbij zijn de GROENEN, doordat 
hun gezicht voornamelijk wordt bepaald 
door de beter opgeleiden van jonge en 
middelbare leeftijd, het meest de partijpo
litieke uitdrukking van dit moderne post
materialisme. Ongeacht de vele 'postmate
rialisten' onder de SPD-kiezers kan der
halve worden gezegd dat de GROENEN de, 
wat genoemd zou kunnen worden, au
thentieke erfenis van die tijd het best beli
chamen. 
Alleen al de radicaliteit van de generatie
breuk onder de GROENEN-kiezers toont 
duidelijk aan, dat bij de attractiviteit van de 
GROENEN generatiefactoren een niet gerin
ge rol spelen. Er bestaan bij de middelbare 
generatie, die het begin van de culturele 

omwentelingen zelf heeft meegemaakt of 
er later politiek door is gevormd, specifie
ke culturele communicatiepatronen en ge
dragseigenschappen. Bündnis 90 I DIE GRÜ
NEN is de politieke partij waardoor men de
ze eigenschappen in de politieke arena het 
meest vertegenwoordigd ziet. Alleen zo 
kan bevredigend worden verklaard, waar

om - los van uiteenlopende persoonlijke 
levenservaringen en -opvattingen - ten 
aanzien van actuele politieke onderwerpen 
er toch een soort bindende werking van 
deze partij uitgaat. 

Ook onder de jongeren die zich sterk dis
tantiëren van het levensgevoel van eind ja
ren zestig gelden de GROENEN als verhou

dingsgewijs de meest moderne partij, die 
beter voldoet aan de authenticiteitseisen 
van het moderne individualisme en van de 
moderne mediocratie dan de brave, fleg

matieke, soms wat ouderwets overko
mende SPD van Rudolf Scharping. Onder 
de allerjongste kiezers evenwel, die met de 
hang naar ideologie en de daarbij horend 
discussievormen van de zestiger-jarenge
neratie helemaal niets meer kunnen begin
nen, gelden de GROENEN tot dusver ge
woon als de minst gevestigde van alle ge
vestigde partijen. 
Natuurlijk spelen de onderwerpen milieu 
en handhaving van individuele vrijheids
rechten bij het succes van de GROENEN een 
belangrijke rol. Maar net zo belangrijk is 
het gemeenschappelijke levensgevoel dat 
ondanks de vele zakelijke meningsverschil
len een bindend element vormt. Dit alles 
houdt de kiezers bijeen. Daarom ook is de 
tolerantie van de aanhang ten aanzien van 
inhoudelijke geschilpunten in principe vrij 
groot en kunnen de GROENEN zich zelfs 
meer dan eens een misstap veroorloven. 
Zolang de indruk bestaat dat de GROENEN 
zich blijven bewegen binnen het culturele 

gebied dat zij de laatste 25 jaar hebben ont
sloten, zal de identificatie van de kiezers in 

ieder geval op korte termijn niet blijvend 
worden gestoord als nu en dan enkele ver
velende geluiden te horen zijn. 

4. Nieuwe kiezersmilieus 
Tot ongeveer 1990 I 91 bleven de kiezers
milieus waarin de GROENEN voornamelijk 
hun aanhang verworven, tussen de SPD en 
de ecopartij heftig omstreden. Tot dan toe 
ging het erom of de sociaal-democraten of 

de GROENEN de eigenlijke erfgenamen van 
deze culturele revolutie zouden zijn. De 
opmars van de zogenaamde 'kleinzonen' in 
de SPD in het midden van de jaren tachtig 
was uitdrukking van deze sociaal-demo
cratische veranderingen. Tegelijkertijd 
bood hij de kans om de lange tijd met zich
zelf vechtende en weinig pragmatische 
GROENEN weer op hun plaats te zetten.En 
inderdaad slaagden de 'kleinzonen' van de 
SPD erin om grote aantallen kiezers bij de 
GROENEN te doen weglopen. Het hoogte
punt van deze rood-groene wedijver was 
in 1990 met de kandidatuur van Lafontaine 
voor het kanselierschap bereikt. De ne
derlaag van Lafontaine bij de eerste natio
nale verkiezingen sinds de eenwording, zijn 
aftreden als topman van de SPD, het ver
trek van de fundamentalisten bij de GROE
NEN en de door Scharping gesymboliseer
de terugkeer naar de oude sociaal-demo
cratische onderwerpen en stijlmiddelen, 
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zichzelf beentje licht. 
betekenden een ommekeer ten goede 
voor de GROENEN. Tegenwoordig domine
ren ze in de sterk op ontplooiing gerichte 
kiezersgroepen van de jongere midden
klasse. Of de hernieuwde wisseling aan de 
SPD-top weer tot een verandering zal lei
den, valt moeilijk te voorspellen. We we
ten uit de ervaring van 1989190 dat Os kar 
Lafontaine voor de GROENEN een lastige te
genstander kan zijn. Maar zeker is ook dat 
de maatschappelijke realiteit van 1996 ter
dege verschilt van die van 1989. En verder 
staat vast dat de GROENEN beter voorbe
reid de wedstrijd met Oskar Lafontaine 
zullen aangaan dan destijds. 
Een van de op dit moment voor de GROE

NEN volstrekt gunstige omstandigheden is 
tot slot ook de doodstrijd van de liberalen. 
Omdat in de Duitse samenleving een diep
gewortelde aversie bestaat tegen absolute 
meerderheden en een duidelijke voorkeur 
voor tenminste een driepartijensysteem, 
de FDP de haar geboden mogelijkheden 
steeds minder kan benutten en de kiezers 
haar bestaansrecht steeds minder plausibel 
achten, liggen ook hier kansen voor de 
GROENEN. Na de verkiezingen in Noord
rijn-Westfalen was één op de drie kiezers 
van mening dat de GROENEN in de toekomst 
nodig zouden zijn als coalitiepartner voor 
een van de beide grote partijen. Een ver
dere verzwakking van de liberalen kan de 
invloed van de GROENEN verder doen toe
nemen. 

MIDDENPARTIJ 
Partij-sociologisch gezien is Bündnis 90 I DIE 

GRÜNEN op weg om van een kleine partij 
een middelgrote partij te worden. Op 
grond van de hierboven genoemde om
standigheden ligt het voor de hand haar te 
zien als een ecologische, linksburgerlijke 
partij van de nieuwe middenklasse met een 
duidelijk ecologisch-sociaal en burger
rechtsprofieL Daarmee is tevens duidelijk 
dat de GROENEN niet op weg zijn een volks
partij te worden. 
Hiermee is ook de grens van de groei van 
de partij binnen afzienbare tijd aangegeven. 
Die ligt waarschijnlijk bij een verdubbeling 
van het aantal bij de Bondsdagverkiezingen 
van 1994 behaalde stemmen. Gelet op de 
samenstelling van de aanhang zou dit even
wel betekenen dat Bündnis 90 I DIE GRÜNEN 

in grootstedelijke centra een resultaat van 
boven de 20 procent kan behalen, zeker in 
steden waarin academici meer dan gemid
deld zijn vertegenwoordigd. 
Maar het waarmaken van deze kansen is 
aan voorwaarden gebonden. Een van de 
voorwaarden is dat de GROENEN hun ima
go als moderne hervormingspartij op den 
duur politiek-programmatisch geloofwaar
dig kunnen onderbouwen. Lukt dit, dan zal 

Bijvoorbeeld als een 
conservatieve 
partijorganisatie de 

verwachtingen van 
haar moderniserings
gezinde kiezers niet 

kan bijbenen 

na de wending van 1989190 niet zozeer ide
ologische standvastigheid moeten blijken 
alswel de bereidheid en competentie om 
leiding te geven aan het belangrijke debat 
over de inrichting van de toekomstige 
maatschappij en om de betekenis van dit 
debat op overtuigende wijze aan het pu
bliek te presenteren. 
Als zij hun groeimogelijkheden willen be
nutten, moeten de GROENEN een weg vin
den om de noodzakelijke politiek-pro
grammatische debatten te kunnen voeren 
en organiseren, zonder dat dit tegelijk 
steeds als afwijkend en revisionair kan 
worden afgeschilderd. Geen van de poli
tieke acteurs in Duitsland heeft op dit mo
ment een werkelijk overtuigend en geloof
waardig beeld van de politieke toekomst 
paraat. Ook is de cohesie van de oude 
volkspartijen aan dermate fundamentele 
en duurzame erosieverschijnselen onder
hevig is dat deze niet gewoon door een be
tere 'performance' van de topmensen kan 
worden gecompenseerd. Als tegen de ach
tergrond hiervan de GROENEN de kracht en 
de bereidheid tonen om hun debat over de 
inrichting van de toekomst zo te plannen, 
dat het daarbij voor het publiek op navolg
bare wijze daadwerkelijk om de grote 
vraagstukken van de komende jaren en de
cennia gaat, kan de partij uitgroeien tot een 
centrale politieke kracht. 
Hoe dan ook mogen de GROENEN niet voor 
nieuwe programmadebatten terugdeinzen. 
Niet in de zin van lijvige wetenschappelijke 
programma's die in commissies van hand 
tot hand gaan, maar in de zin van een poli
tieke debatcultuur, waarin actuele vraag
stukken sterker in verband worden ge
bracht met politieke toekomstvisies en 
met de programmatische onderbouwing 
daarvan. Sommige politici van Bündnis 90 I 
DIE GRÜNEN hebben zonder meer de capa
citeiten om zulke politieke ambities op 
overtuigende wijze via de media op het pu
bliek over te brengen. Maar als de GROENEN 

zulke debatten schuwen en zelfvoldaan 
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achteroverleunen als 'notabelenpartij' van 
academisch geschoolden van middelbare 
leeftijd die hun tijd vooral gebruiken voor 
het spelen van coalitiespelletjes, dan zou 
het met de voorspoedige ontwikkeling van 
de partij waarschijnlijk snel gedaan zijn. 
Zo hebben de GROENEN de toekomst in 
eerste instantie in eigen hand. Natuurlijk 
kan men betwijfelen of een partijorganisa
tie met nog altijd amper meer dan 40.000 
leden werkelijk het brandpunt van het po
litieke hervormingsdebat in Duitsland kan 
worden. Temeer omdat het risico van ver
starring door politieke klantenbinding, te
veel macht voor de bonzen en een over
vloed aan functionarissen ook niet aan de 
GROENEN voorbij zal gaan. Tegenwoordig al 
wordt in toenemende mate duidelijk dat 
politieke vernieuwingen verstrikt raken in 
de wirwar van persoonlijke carrièreplan
ning en interne machtspraktijken. Hier, in 
een zekere vervlakking van de interne dis
cussiecultuur en de hardnekkigheid van 
valse, tegen 'het systeem' gerichte, we
reldbeelden bij delen van de linkervleugel, 
liggen eigenlijk de grootste risico's voor de 
toekomst van de ecopartij. 

DE NIEUWE FDPt 
Het lijdt geen twijfel dat een groene partij 

die zich meer en meer opmaakt om ook de 
republikeinse en op burgerrechten gerich
te erfenis van het linkse liberalisme over te 
nemen een partij als de FDP extra proble
men bezorgt. Inmiddels valt er inderdaad 
heel wat voor te zeggen dat aan Bündnis 90 
I DIE GRÜNEN op de middellange termijn de 
erfenis van het politieke rechtsstaat-libera
lisme in Duitsland ten deel zal vallen. In ie
der geval op partijpolitiek vlak, boven de 5 
procent-grens. 
Maar ook dan zouden de GROENEN niet 
eenvoudig de opvolgers van de FDP zijn -
noch wat hun waardenprofiel noch wat 
hun positie in het politieke systeem be
treft. Als partij die kritisch staat tegenover 
ongebreidelde modernisering en econo
misch liberalisme, die niet het principe van 
'aanhoudende ontwikkeling' in haar vaan
del heeft staan en die de politieke pleitbe
zorgster is van sociale nivellering, gerech
tigheid en het behoud van maatschappelij· 
ke vangnetten, zullen de GROENEN bij alle 
economisch pragmatisme vast en zeker 
nooit de erfgenamen van het economisch 
liberalisme worden. 
Het is daarom eerder waarschijnlijk dat het 
Duitse partijpolitieke landschap op den 
duur gewend moet raken aan de nieuwe 
variant van een linkslibertair-ecologische 
partij als derde machtsfactor. Deze zal wel
iswaar niet helemaal door andere krachten 
worden gedragen dan de oude FDP maar 
zal wel een andere maatschappelijke plaats 
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innemen: daar waar de liberale en sociale 
democratie niet als met elkaar in tegen
spraak worden opgevat en waar een even
wicht tussen vrijheid en gerechtigheid 
wordt nagestreefd. De GROENEN zouden 
dan de partijpolitieke belichaming zijn van 
een republikeinse actieve burgerij die de li
beraal-sociale waarden van een moderne 
democratische linkse beweging verrijkt 
met de kernwaarde van ecologische zelf
beperking. 

ZWAK IN HET OOSTEN 
Op weg naar een linkslibertair-ecologische 

'middenpartij' zijn de GROENEN echter tot 
dusver enkel in het westen van de Bonds
republiek. In de nieuwe deelstaten staat de 
partij veeleer aan de zijlijn. Wel heeft bij de 
verkiezingen van oktober 1995 in Berlijn 
het resultaat van I 0 procent in het ooste
lijke stadsdeel nieuwe hoop gewekt. Maar 
Berlijn is geen Oost-Duitsland. En daar is 
het met de partijorganisatie droevig ge
steld. 
De maatschappelijke bodem waarop de 
GROENEN in het westen steunen, is in het 
oosten veel zwakker. Er zijn daar veel min
der 'postmaterialistische', academisch op
geleide leden van de jonge en middelbare 
generatie dan in het westen van Duitsland. 
En waar ze zijn, tendeert een deel van hen 
naar de SPD. 
Terwijl de GROENEN in het westen zijn 
voortgekomen uit een brede linkse pro
testbeweging, vervolgens zijn uitgegroeid 
rot een partij met perspectief op vormge
ving van de maatschappij en daarbij grote 
delen van hun maatschappelijke basis heeft 
kunnen meetrekken, is dat in het oosten 
niet zo. Bovendien ziet de politieke agenda 
in dit landsdeel er anders uit. Economische 
en sociale kwesties zijn er nog duidelijk 
veel belangrijker dan de 'softe' thema's van 
de postmaterialisten. Het gevolg is dat de 
aanwezige sympathie voor de GROENEN 

maar zelden wordt omgezet in concrete 
stemmen. 
Een ander probleem voor de GROENEN is 
het karakteristieke partijenstelsel in Oost
Duitsland. Ingeklemd tussen de CDU als 
winnaar van de wending van 1989/90 en 
een nog altijd hecht verankerde PDS, die 
als enige partij een soort authentiek 
'Oostduits gevoel' schijnt te belichamen, 
hebben zelfs de sociaal-democraten het in 
het oosten heel moeilijk - in ieder geval 
daar waar de partij niet wordt gedragen 
door de behoefte van de in grote onze
kerheid gebrachte kiezers aan sterke lei
dersfiguren. Dit geldt nog sterker voor 
Bündnis 90 I DIE GRÜNEN. De weg van de 
GROENEN in het oosten zal de komende ja
ren een moeizame zijn. Op de eerste plaats 
zullen zij de personele en organisatorische 

uitholling van de partij moeten stoppen. 
Het thema van de GROENEN in de nieuwe 
deelstaten is niet: 'van kleine naar middel
grote partij', maar de vraag of en hoe de 
partij over de kiesdrempel van 5 procent 
kan worden getild en daar kan worden ge
houden. 

OP WEG NAAR DE MACHTt 
Gezien de verkiezingssuccessen en het feit 

dat de GROENEN als derde politieke kracht 
in Duitsland zo goed als gevestigd zijn, is de 
vraag gerechtvaardigd wat de kansen van 
de partij bij de verkiezingen van 1998 - of 
misschien al eerder- zijn. 
Het staat buiten kijf dat de GROENEN nu 
heel wat beter voorbereid zijn dan tien of 
zelfs vijf jaar geleden om in Bonn of Berlijn 
regeringsverantwoordelijkheid op zich te 
nemen. Het pragmatisme is zichtbaar toe
genomen. 
Maar ook voor de GROENEN groeien de bo
men niet tot in de hemel. Ze hebben in
middels enige bittere pillen moeten slik
ken. Mogelijk is ook dat SPD-leider Lafon
taine de GROENEN binnenkort weer voor 
meer problemen zal plaatsen dan diens so
ciaal-democratische voorgangers. De vaar
dige mediabespeler met zijn linksmoder
nistische imago zal in ieder geval Joschka 
Fischer niet zomaar zijn gang laten gaan. 
Het zou zelfs kunnen dat de GROENEN de 
laatste tijd wat worden overschat. Desal
niettemin is nauwelijks te verwachten dat 
Oskar Lafontaine voor de GROENEN nog
maals een levensgevaarlijk risico wordt zo
als in 1990. Daarvoor zitten de GROENEN 

inmiddels te vast in het zadel. 
De kans dat de partij zichzelf beentje licht, 
is groter. Bijvoorbeeld als een conserva
tieve partijorganisatie de verwachtingen 
van haar moderniseringsgezinde kiezers 
niet kan bijbenen of als de discussies over 
het politieke programma de komende ja-

ren weer worden overschaduwd door in
terne tweedracht. Daarbij moet partij naar 
binnen toe beslist een op integratie ge
richte koers varen. Tegelijkertijd moeten 
de GROENEN stopzetting van hervormings
debatten uit angst voor interne twisten bo
ven alles vermijden. Het zal zeker niet een
voudig zijn om deze ten dele tegenstrijdige 
eisen met elkaar te rijmen. 
De GROENEN zullen in 1998 zeker voor een 
roodgroene coalitie kiezen. iets anders 
komt onder de gegeven omstandigheden 
niet in aanmerking. Met een roodgroene 
optie die inhoudelijk zo modern en toe
komstgericht onderbouwd is dat zij niet 
kan worden ingesnoerd in het nauwe kor
set van een verkiezingsstrijd tussen politie
ke kampen, zouden de GROENEN - mits de 
al geruime tijd aangeslagen sociaal-demo
craten zich kunnen herstellen - een echte 
kans hebben om bij de volgende verkiezin
gen tot de winnaars te behoren. T 
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IN DE GREEP VAN DE WERELD 

Een twistgesprek 
Ze zijn allebei econoom, hebben een verbintenis met de Universiteit van Amsterdam 

en zijn politiek actief: de één voor de PvdA, de ander voor de SAP. De jonge Riek van 

der Ploeg maakte als marxistisch angehaucht econoom carrière in het Engelse 

Cambrigde. Maar hij ontdekte de waarde van de neoklassieken en noemt zich nu 

nieuw-Keynesiaan. Hij is vooral bekend als financieel woordvoerder voor de PvdA in 

de Tweede Kamer. De ander, Robert Went, is marxist gebleven en werkte samen 

met de vorig jaar overleden Ernest Mandel. Hij schrijft, enkele kamers verwijderd van 

Van der Ploeg, aan zijn proefschrift over globalisering. Het grootste deel van de week 

werkt Went aan het International lnstitute for Research and Education (liRE). Went 

schreef kortgeleden 'Grenzen aan de globalisering', een lezenswaardig boek over dat 

veelbesproken, verwarrende en omstreden fenomeen. Is globalisering een mythe, kans 

of bedreiging? Tijd voor een goed gesprek ter linkerzijde. 

1 Kees Vendrik 
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Hij komt behoorlijk te laat, maar weet je 
toch het gevoel te geven dat het niet erg 
is. Deeltijdhoogleraar Riek van der Ploeg 
heeft een stevige conferentie achter de rug 
en begint het gesprek al met de jas nog aan. 
Opponent en collega-econoom Robert 
Went en schrijver dezes weten op tijd te 
bekomen van deze 'overval' van Van der 
Ploeg. Moeiteloos ontrolt zich vervolgens 
een pittig gesprek over de kwestie: wat 
moeten we aan met globalisering? 
Is er sprake van mythevorming, waarvan 
dankbaar gebruik wordt gemaakt door de 
Jan Timmers van deze wereld? Of is het 
waar? Koersen we - in zijn meest bedrei
gende variant - af op een wereld waarin 
bedrijven -de dragers van winst, welvaart 
en werkgelegenheid - geheel maatschap
pelijk onthecht de wereld overzwerven, 
rusteloos op zoek naar maximale winst en 
minimale belastingen, ontbrekende milieu
wetgeving en verboden vakbonden? Waar
bij de nationale staten en hun verzorging: 
sarrangementen in een rokende puinhoop 
achterblijven en de overgebleven consu-

menten zuchten onder de wereldwijde 
monocultuur van McDonalds?Het zijn 
vooral de linkse, sociaal-democratische en 
sociaal-radicale partijen die hierop tijdig 
een antwoord moeten vinden. Voor rechts 
kraaien immers alleen de neoliberale ha
nen victorie. De geschiedenis is niet geëin
digd, maar heeft een nieuw pad uitgekozen 
dat om nieuwe antwoorden vraagt. 

Voordot we toekomen aan de vraag hoe drei
gend de globol1seringstendens is en wat don een 
links antwoord zou moeten zijn, post eerst een 
andere vraag: zijn er eigenluk nog wel knt1sche. 
linkse economen? 

Van der Ploeg: 'Jazeker! Er zitten veel goe
de economen bij de PvdA, zoals Bomhoff 
en Buiter. Het is zeer makkelijk voor een 
econoom om een marktgeorinteerd ver
haal te vertellen. Maar dan begint het vak 
van de econoom pas. Bij de PvdA kom ik 
bijvoorbeeld een Jan van Zijl tegen, die mij 
terecht wijst op de toegankelijkheid van 
het stelsel van sociale zekerheid. Daar gaat 
het in de economie om: je moet telkens te-
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gengestelde waarden als toegankelijkheid 
en efficiëntie zo optimaal mogelijk zien te 
combineren.' 
Went: 'Dat begrip links zegt me niet zoveel 
meer. Als je naar bijvoorbeeld de PvdA en 
Groenlinks kijkt, dan verschillen deze par
tijen niet zoveel van de anderen. Men loopt 
mee in de neoliberale hoofdstroom en 
geeft daar linkse accentjes aan.' 
Van der Ploeg:' Daar ben ik het totaal mee 
oneens. Op een bepaalde manier is ieder
een liberaal. Jij ook. Maar wat zègt dat? In 
de praktijk zie ik de PvdA en Groenlinks 
aan de linkerkant opereren. Dat zie je te
rug bij allerlei kwesties. Neem de volks
huisvesting: de corporaties zijn geprivati
seerd en nu willen wij iets doen aan de hu
ren voor de laagstbetaalden. Rechtse par
tijen zien dat niet zitten. Dat geldt voor 
heel veel kwesties.' 
Went: 'Ja, concreet zijn er wel verschillen. 
Maar in de wijze waarop de economische 
ontwikkelingen worden geanalyseerd, qua 
economische benadering verschillen de 
partijen niet wezenlijk. Ze reageren wel in 
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'lerschi\\ende mate op de gevolgen van het 
economisch proces. Vroeger, bijvoorbeeld 
binnen de PSP, bestonden er wezenlijk an
dere ideëen en analyses. Dat zie je ook op 
de universiteit gebeuren: alles wat niet bin
nen de mainstream valt, wordt naar de mar
ge gedrukt. Institutionele economie, poli
tieke economie, economische sociologie, 
dat soort vakken verdwijnt momenteel ten 
gunste van de neoklassieke economie en 
econometrie.' 
Van der Ploeg: 'Good ideas drive out bad ide
as, zou ik zeggen. Er fs toch een vrije markt 
voor ideeën? Je moet rekening met de mo
gelijkheid houden dat jouw ideeën slecht 
zijn. Trouwens: de aandacht voor institu
tionele economie is onverminderd groot.' 
Went: 'Toe nou, je kent toch het invisible 
college? Studenten kunnen niets anders dan 
opgroeien in de neoklassieke, liberale 
school. iets anders wordt ze nauwelijks 
aangeboden. Dat duizenden economen er
in werkzaam zijn, zegt me dus niet zoveel. 
Er is sprake van een oligopolie van ideeën. 
Die vrije markt van ideeën van jou bestaat 
nauwelijks.' 

[:Joi hoor ik steeds vaker: men klaagt op de um
ners:telten over het eenzudige mtel/ectuele kil
noot onder economen. Hoe komt dot? 

Van der Ploeg: 'Dat is wel een beetje waar 
en het komt ten dele doordat we mensen 
niet meer belonen op input maar op out
put, op gepubliceerde artikeltjes. Een hoop 
van die artikelen zit in een meer klassiek 
stramien. Niet altijd onnuttig, maar wel 
Amerikaans georiënteerd. Men wil snel re
sultaat. Wat dóe je dan? Je pakt een artikel 

en bijbehorend model, je verandert een 
paar veronderstellingen, je haalt de boel 
door de mallemolen en je hebt een artikel. 
Ik zou nooit zo'n vent aanstellen. Maar het 
gros van de hoogleraren kan tegenwoordig 
niet beoordelen of iemand goed is. Ik ben 
zèlf in Amsterdam aangenomen op grond 
van een artikel in Economisch-Statistische 
Berichten!' 
Went: 'Die marginalisering van andere 
denkbeelden zit 'm ook in de waardering 
van bepaalde tijdschriften. Je wordt geacht 
soms daarin te publiceren en op de lijst van 
A- en B-tijdschriften komen nauwelijks 
niet-neoklassiekgeoriënteerde tijdschrif
ten voor of de redactie weigert stelselma
tig niet-neoklassieke bijdragen. Zo'n be
perkt intellectueel klimaat onder econo
men is ook niet bevorderlijk voor de poli
tieke pluriformiteit, zeker nu de economie 
zo'n belangrijke rol in het politiek proces 
speelt.' 

We keren terug naar ons eigenlijke ge
spreksonderwerp, de globalisering. Van 
der Ploeg - groot voorstander van vrij
handel - opent met een aanval op het ver
meende protectionistische pleidooi van 
Went, iets wat het gesprek vergaand zal 
domineren: 'Het doet me denken aan die 
gek uit Leuven, Ricardo Petrella, die recent 
publiceerde over grenzen aan de concur
rentie of zoiets. Vrijhandel is voordelig 
voor alle betrokken partijen. Kregen de 
ontwikkelingslanden maar toegang tot on
ze marktent Wij krijgen koopkrachtvoor
deel - de Marokkaanse tomaat fs goedko
per- en zij verdienen eindelijk een boter
ham. De beste manier om een proces van 
ontwikkeling te stimuleren. Dat vind ik een 
zuiver inzicht van de economische weten
schap en daar proef ik niets van in jouw 
boek.' 
Went: 'Maar ik zie dat ook niet gebeuren. 
Ik neem waar dat landen in een positie van 
economische en technologische achters
tand worden gemangeld door vrijhandel. 
Neem Mexico: dat land wordt geruïneerd 
door het Nafta-accoord (vrijhandelsac
coord met VS en Canada; KV). De Ameri
kaanse mais heeft geleid tot I miljoen 
werkloze boeren!' 
Van der Ploeg: 'Dat is toch fantastisch?' 
Went: 'Pardon? Voor die I miljoen Mexi-
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canen? Die trekken vervolgens naar de 
stad en dan wordt het probleem nog gro
ter!' 
Van der Ploeg: 'Nee, die kunnen voor een 
habbekrats (Amerikaans) graan gaan kopen 
en dan iets doen waar ze ècht goed in zijn. 
iets met arbeidsintensieve productieme
thoden, waarvan ze de productie dan naar 
de VS exporteren. Trouwens, dat gebeurt 
ook op grote schaal.' 
Went: 'Paul Krugman (momenteel de 
meest bekende econoom in de VS; KV) 
schreef vorig jaar: vrijhandel brengt ons 
maar heel weinig extra groei.' 
Van der Ploeg: 'Ik zeg je dat er niet vol
dóende vrijhandel is. Ik ben het trouwens 
wel eens met de conclusie van Ruigrok en 
van Tulder (in hun proefschrift over globa
lisering in 1995; KV): de angst voor lage-lo
nenlanden berust op een mythe. Werk
loosheid komt niet door globalisering, 
maar door technologische vooruitgang. Ik 
keer mij zeer tegen mensen als Koos An
driessen en anderen die het spel van de 
wereldeconomie zien als een grote strijd, 
waarin louter wordt verloren en gewon
nen.' 

Nog even terug naar dot voorbeeld van dot No(
ta-occoord: hoe aanvoordboor zijn die aanpos
singen die JÜ 1n feite voorstelt? 

Van der Ploeg: 'Nou ja, er zijn transitie
problemen. Hier vraagt 'meer markt' ook 
om 'meer overheid'. Er moet werk ge
maakt worden van omscholing, heralloca
tie van mensen enzovoorts.' 
Went:' Maar misschien moet je zeggen dat 
die nadruk op export helemaal niet zo 
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Riek van der Ploeg: 

goed is. De IMF en Wereldbank hebben ja
renlang een uniform recept voorgeschre
ven voor alle ontwikkelingslanden. Dat 
heeft slecht uitgepakt.' 
Van der Ploeg: 'Oneens. Als keynesiaan en 
marxist zeg ik je: in de economie kunnen 
de bedrijven alleen maar goed functione
ren als ze op grote schaal produceren. Als 
je alleen voor de binnenlandse markt gaat 
produceren, verlies je schaalvoordelen.' 
Went:' Ik bepleit geen autarkie. Zoek de re
gionale samenwerking, zoals in Latijns
Amerika. Het IMF en Wereldbank eisen el
ke keer - nu ook weer in Oost-Europa -
dat de ontwikkelingslanden alles gooien op 
de export. En dan ook nog allemaal in on
geveer dezelfde markten. Ze moeten zelfs 
hun infrastructuur erop inrichten. Als je 
geluk hebt, verdien je er wat deviezen mee 
maar uiteindelijk schiet je er weinig mee 
op. In Zuid-Korea, waar de lonen niet 
meer 5 procent maar op het ogenblik 30 
procent van het niveau van de VS bedra
gen, vertrekken bedrijven alweer op zoek 
naar nog goedkopere locaties.' 

Robert, even terug naar jouw boek Jij lijkt op 
twee gedachten te h1nken. Enerzijds is globollse
nng doodwerkelijk kwalitatief een nieuw proces, 
onderzuds noem Je hoor een mythe. Hoe zit dot? 

Went: 'Beide kanten hebben bestaans
recht. Aan de ene kant is sprake van een 
reële verandering. Aan de andere kant 
wordt er zwaar overdreven, alsof dat pro
ces lineair doorloopt. De feitelijke ontwik
kelingen worden regelmatig uitvergroot en 
vervormd voor ideologisch gebruik. Er zijn 
mijns inziens vier nieuwe fenomenen in het 
geding: er leven meer mensen dan ooit on-

'De angst voor lage
lonenlanden berust 

op een mythe. 
Werkloosheid komt 

niet door 
globalisering, maar 

door technologische 
vooruitgang' 

der kapitalistische verhoudingen; er zijn 
geïntegreerde wereldmarkten aan het ont
staan; bedrijven proberen productie en af
zet mondiaal te plannen èn de mogelijkhe
den van nationale staten om eigen beleid te 
maken nemen af. De overdrijving zit 'm 
daarin dat bedrijven helemaal niet footJoose 
zijn en dat nationale staten niet verdwijnen 

of overbodig worden; de vervorming is 
zichtbaar in de bewering dat iedereen er 
even hard van zou profiteren. En als je 
goed kijkt, kun je eigenlijk beter spreken 
van triadisering, een soort internationali
sering binnen drie blokken: VS/Noord
Amerika, Europa en Japan/Zuidoost-Azië.' 
Van der Ploeg: 'Ik zie drie factoren: via de 
Gatt nemen we handelsbelemmeringen 
weg; het transport wordt steeds goedko
per èn de telecommunicatie maakt een 
enorme ontwikkeling door. Jouw belang
rijkste punt vind ik het vraagstuk van de 
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subsidiariteit: wat kun je in Den Haag re
gelen? Ik ben groot voorstander van een 
kapitaalsbelasting en een energieheffing. 
Ook zo'n Tobintax (een heffing op specu
latief internationaal kapitaalverkeer; KV) 
en een kerosineheffing: prima! Maar dat 
moet je wel internationaal regelen en daar 
heb je een zekere mate van globa/ gaver
nanee of politieke samenwerking op inter
nationaal niveau voor nodig. 
'Globalisering is volgens mij geen mythe, 
maar het belang ervan wordt wel overdre
ven. Ik geloof- je haalde 'm zojuist aan -
mèt Paul Krugman dat de meeste econo
mische vraagstukken van binnenlandse 
aard zijn. Ik had - in plaats van een boek 
over globalisering- liever een boek gezien 
over de gevolgen van automatisering en 
van de technologische revolutie voor de 
tweedeling in de maatschappij. Er komt bij
voorbeeld een groep van mensen aan, die 
zeer makkelijk de computers bedient en je 
ziet blue col/arworkers - vaak oudere man
nen - die daarvan niet mee kunnen pro
fiteren. Technologische verandering en 
concurrentie uit lage-lonenlanden hebben 
vaak soortgelijke effecten, namelijk het 
verlies aan laaggeschoold werk, maar het 
effect van de technologie is véél belangrij
ker. Daarmee is de werkloosheid een bin
nenlands vraagstuk: als je de welvaart in 
stand wilt houden, dan moet je investeren 
in de kwaliteit van de samenleving.' 
Went:'lk ben het eens met ieder pleidooi 
voor meer scholing, maar zelfs als iedereen 
scholing volgt, verdwijnt daarmee de werk
loosheid niet. Volgens recente ILO-cijfers 
is 25 tot 35 procent van de wereldbevol
king unemployed of underemployed! Waar 
moeten mensen die baan gaan vinden? Nu 
al werkt meer dan de helft van de mensen 
met laaggeschoolde banen beneden hun 
opleidingsniveau en de laaggeschoolden 
worden mede daardoor de arbeidsmarkt 
uitgedrukt. Dat probleem los je met meer 
scholing niet op en daarom moet er alge
hele arbeidstijdverkorting komen! Maar 
daar ben jij geen fan van geloof ik?' 
Van der Ploeg:'Nou nee, niet op de ma
nier zoals jij het formuleert. Je hoort nie
mand meer over de ADV waar jij voor pleit 
in je boek: ouderwets van bovenaf opge
legd. Dan verklein je het arbeidsaanbod, zo 
creëer je opwaartse loondruk en uiteinde
lijk neemt dan ook de vraag naar arbeid af 
en draait de economie dus op een lager pit· 
je. Resultaat is dan nog minder draagvlal< 
voor een goede verzorgingsstaat. Dus je 
moet ADV op een marktconforme wijze 
toepassen. Er moet uitgeruild worden: 
minder werken met zijn allen, maar dan 
ook tot 20 uur. Of we werken op gekke tij· 
den, 's nachts en in het weekend om die 
dure machines aan de praat te houden. Of 
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Robert Went: ~Qua econo

neem een sabbatsverlof op, of een scho
lingsverlof, zodat je de productiviteit en 
daarmee het concurrentievermogen ver
betert.' 
Went: 'Ik pleit niet voor een maximalisti
sche, ouderwets-linkse houding. Je zou 
ADV op een Europese schaal moeten or
ganiseren. Uitgangspunt blijft nog steeds 
dat er I I, I 2 procent werkloosheid heerst. 
En plat gezegd heb je dan 12 procent ADV 
nodig.' 
Van der Ploeg: 'Nou, dan vrees ik dat de 
hele Europese economie op een lager pit
je gaat draaien. Je verklaart op geen enke
le manier hoe je dat dan moet vormgeven. 
Het lijkt wel een soort dodobe/eid, waarbij 
je je hoofd in de grond steekt. Ik meen dat 
serieus, dit is lévensgevaarlijk. Dit krijg je 
nooit met de werkgevers rond.' 
Went:' Waarmee je dus geen antwoord 
geeft op de werkloosheid.' 

·s de angst voor de globalisering n1et voorol in
?cgeven door de snelheld waarmee de herstruc
cwe:mg van onze econom1e afgedwongen wordt? 
En dat we ons 1n een staat van stress en per
'lunente aanpassing dre1gen te gaan bev1nden? 
Van der Ploeg:'Die aanpassingsproblemen 
zie ik wel. Ik zie ook dat bepaalde groepen 
- flexwerkers bijvoorbeeld -daarvoor op
draaien en als eerste de sigaar zijn.' 
Went: 'Maar daarmee verklaar je het pro
ces dat tot de ondermijning van de positie 
van de mensen leidt al voor onvermijdelijk!' 
Van der Ploeg: 'Dat dóe ik ook. Ik zie aan 
dat proces grote efficiencyvoordelen ver
bonden en ik geloof trouwens ook niet dat 
het te stuiten is. Maar ik wil er wèl meer 
overheid naast zetten om zekerheid te ge
ven aan die mensen die uit de boot dreigen 
te vallen. Waar de VVD dan roept: dat is 
allemaal niet nodig. Er is dus nog steeds een 
links-rechtsstrijd, maar die wordt op een 
heel ander front gevoerd dan vroeger.' 
Went: 'Waarbij links en rechts het er wèl 
over eens zijn, dat je de arbeidsmarkt flexi
biliseert. ledereen mag tegenwoordig een 
uitzendbureau beginnen!' 
Van der Ploeg: 'Fantastisch! Toch?' 
Went: 'Dat bedoel ik nou! Samen flexibili
seer je de arbeidsmarkt en jullie doen het 
alleen op een wat socialere manier.' 
Van der Ploeg: 'Maar ik wil dat die hon
derdduizenden een baan hebben in plaats 
van dat ze in de bakken zitten. Daar fiets jij 
veel te makkelijk overheen. Zorg dat ze 
een hypotheek kunnen krijgen -je ziet, ik 
ben een echte volkskapitalist-dan kunnen 
ze een huis kopen als ze dat willen. Zorg 
dat ze - en dat moet veranderen - wèl 
recht op WW krijgen en een pensioen 
kunnen opbouwen. Jij zegt: hou die markt 
tegen. Ik zeg: leun mee met die markt en 
zet er een sterke overheid naast.' 

mische analysese 
verschillen de partijen 

niet wezenlijk, ook de 
PvdA en GroenLinks 

niet. Ze reageren 
alleen verschillend op 

de gevolgen van het 
economisch proces, 

Moor IS de angst gerechtvaardigd voor een toe
komst woann we helemaal 1n de greep zijn ge
rookt van wereldwijde processen die z1ch in een 
ongekend tempo bij ons zullen aandienen en die 
een permanente aonpossingskermis bij bedrij
ven en overheld tot gevolg hebben? 

Van der Ploeg: 'Maar dat gebéurt al. Kijk 
maar naar Hoogovens of ECT, hoe daar de 
technologie heeft toegeslagen. Je ziet geen 
hond, alles is geautomatiseerd! Maar in de 
zorg, de cultuur en het onderwijs kunnen 
juist wèl mensen aan de slag .. .' 
Went:' ... en daar wordt al jaren bezui
nigd .. .' 
Van der Ploeg: ' ... nou, daar moet dan goed 
naar gekeken worden. Dat vind ik een veel 
interessanter vraagstuk dan die hele globa
lisering!' 
Went: 'Maar daar zit toch een relatie tus
sen? Tussen die bezuinigingen en de onge
remde globalisering? Na de tweede we
reldoorlog kenden we het Fordisme met 
een duidelijke relatie tussen groei van pro
ductie, productiviteit en consumptie. Dat 
systeem is totaal veranderd sinds het mid
den van de jaren zeventig. Je had een co
herent regime. Dat is er nu niet en de pro
cessen die schuilgaan achter de globalise
ring spelen daarin een belangrijke rol. Die 
bepalen óók dat jij geen geld meer hebt 
voor werknemers in de thuiszorg.' 
Van der Ploeg: 'Je doet er veel te bangig 
over. Dat proces van wereldwijde produc
tie en uitwisseling heeft ons toch fantasti
sche spullen gebracht? Kijk naar compu
ters. Mijn zoontje speelt tegenwoordig pa
tience op zo'n kreng. Dat was tien jaren ge
leden ondenkbaar. Dat ging ook gepaard 
met enorme herstructureringen. Daar zijn 
we ook doorheen gekomen. Dat is ons 
toch ook niet slecht bekomen?' 

Leven de natJonale staten onder de dictatuur van 
de internationale f~nonoële markten? 

Van der Ploeg: 'Die financiële markten zijn 
op zoek naar het hoogste rendement. Dat 
helpt het geld te brengen naar die plaatsen 
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waar het het meest nodig is. Die markten 
gaan zo ontiegelijk snel dat ze de reële sys
temen kunnen ontwrichten. Maar ander
zijds straffen financiële markten slecht be
leid af. Daarmee vormen ze een goed 
waarschuwingssysteem voor als het ergens 
een zooitje wordt.' 

Maar d1e straffen toch jouw socioal-demoeroti
sche bele1d af? 

Van der Ploeg: 'Niet noodzakelijk. Als je 
het internationaal gecoördineerd doet, 
kun je veel bereiken. Ik ben er wèl voor
stander van deze markten zand in de wie
len te strooien met een Tobin-tax.' 
Went: 'Daar is zelfs Lubbers voor. Niet zo 
revolutionair dus. Maar dat vind ik onvol
doende. Financiële markten bepalen wat 
slecht beleid is. En dat is beleid wat het 
zeer korte-termijnrendement bevordert.' 
Van der Ploeg: 'Dat is waar. Men is uit op 
een quick buck. Maar kijk naar wat Tony 
Blair in de City doet. Die spreekt de finan
ciële instellingen aan op hun investerings
gedrag. Op het feit dat veel kapitaal nodig 
is voor risicodragende investeringen. Dat 
is verwant aan wat leeft binnen de PvdA. 
We zijn een partij van nieuwe onderne
mers geworden.' 
Went: 'Dat had ik al begrepen'. T 
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De ruimte voor 

progressieve politiek is 

tegenwoordig beperkt. 

Groenlinks heeft het 

dan ook moeilijk. 

I I f I 

De politieke 
bewegi ngs ruimte 
van GroenLinks I 

I 

!i Enerzijds moet de partij de verworvenheden van de jaren zestig en 
1

.1 zeventig zien te behouden, anderzijds moet ze het politiek initiatief 

zien te herwinnen. Jammer genoeg voelen weinigen zich geroepen 

om de politieke erfenis van de jaren zestig en zeventig op te eisen. 

Een pleidooi om dit- na vijftien magere jaren -alsnog te doen. 

Harry van den Berg en Jan Willem Duyvendak 

De vier politieke partijen die in de afgelopen decennia in wisse
lende combinaties regeringsverantwoordelijkheid hebben gedra
gen, kruipen steeds dichter naar elkaar toe. Deze tendens is in
middels zover voortgeschreden dat het Haagse strijdtoneel soms 
een bizar theatertje lijkt: de grootste oppositiepartij is niet in staat 
om oppositie te voeren en de Partners van de Paarse Coalitie ver
kneukelen zich over het feit dat zij het CDA daarvoor geen gele
genheid bieden omdat zij het CDA-beleid op hoofdlijnen gewoon 
uitvoeren. 
Voor degenen die politieke pluriformiteit als verworvenheid van 
de politieke democratie koesteren, biedt de opmars van de mid
delpuntzoekende krachten geen aangenaam schouwspel. Maar 
voor GroenLinks lijkt deze benauwde en benauwende consensus
politiek op het eerste gezicht grote kansen te bieden. In het poli
tieke centrum is het immers een gedrang van jewelste, maar even 
daarbuiten lijkt er alle ruimte. Met name het steeds verder op
schuiven van de PvdA naar het druk bezette centrum zou ertoe 
leiden dat er een 'gat' valt dat door GroenLinks 'opgevuld' zou kun
nen en moeten worden. Dat is helaas nog steeds niet gelukt. De 
verklaring van het feit dat GroenLinks er niet in slaagt om deze 'ob
jectieve' mogelijkheden te benutten, wordt tot nog toe gezocht bij 
'subjectieve' factoren: het 'sociale' of 'linkse' gezicht van Groen
Links (respectievelijk haar voorgangers) zou onvoldoende uit de 
verf komen; de verkeerde lijsttrekkers zouden zijn gekozen; en aan 
de opzet van de (verkiezings)campagnes zou van alles en nog wat 
schorten. 
De vraag is gewettigd of het niet langzamerhand tijd wordt om de 
vooronderstellingen met betrekking tot het 'gat' dat ontstaat door 
het opschuiven van de PvdA eens kritisch onder de loep te nemen. 

Die vooronderstellingen hebben veel te maken met de ruimte-me
tafoor die in dit soort argumentaties gehanteerd worden. De ver
onderstelling is dat er een min of meer stabiele en duidelijk om- ' 
lijnde politieke ruimte bestaat die verdeeld is over de partijen. Het I 
opschuiven van een partij betekent dan automatisch dat er ruimte 
vrijkomt die door een andere partij kan worden ingenomen. Maar 
de vraag is of de ruimte-metafoor niet een veel te statisch en dus 
vertekend beeld geeft van de manier waarop politieke krachtsver- ! 

houdingen zich ontwikkelen. Kan eigenlijk wel gesproken worden 
-zoals de ruimte-metafoor veronderstelt- van een gefixeerde po
litieke ruimte waarvan alleen de verdeling varieert? Onze stelling 
luidt dat de politieke ruimte zèlf meer in beweging is dan vaak 
wordt aangenomen. De grote trek naar het midden heeft niet al
leen geleid tot een positieverandering van de betreffende partijen. 
Belangrijker is nog dat het hele politieke veld is ingekrompen. Dat 
betekent dat de overwinning van de middelpuntvliedende (1] 
krachten geen extra kans maar in meerdere opzichten een pro
bleem vormt voor een partij als GroenLinks. 

De afstand tussen de idealen waarvoor Groenlinks staat en de 
heersende benauwende politieke consensus leidt tot twee lastige 
problemen. Enerzijds staat de partij voortdurend bloot aan de ver
leiding om een zeer excentrische positie in te nemen. Het risico 
van een terugval in getuigenispolitiek is kortom groter dan enkele 
decennia geleden het geval zou zijn met vergelijkbare standpunten. 
Anderzijds betekent deze afstand dat elke poging om een haalba
re politiek te ontwikkelen een forse spanning tussen praktische po
litiek en algemene idealen met zich meebrengt. Paul Rosenmöller 
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1 De verworvenheden van de jaren zestig 

en zeventig zijn door de rechtse 
weerzin en de linkse boetedoening 
verweesd achtergebleven. Geen 
enkele politieke stroming lijkt 
voor dat Nederland te gaan staan 

ervaart dat dagelijks in zijn koorddans tussen bevlogen pragmatis
me en handig opportunisme. 
Groenlinks staat voor een dubbele opgave: zij moet een overtui
gende politiek voeren zonder te vervallen in getuigenispolitiek, en 
tegelijkertijd moet zij een realistische politiek voeren zonder te ver
vallen in Realpolitiek. De verwezenlijking van deze opdracht is in 
de huidige omstandigheden moeilijk, maar niet per se onmogelijk. 
Zij vereist echter wel dat Groenlinks mee-beweegt: de partij zou 
zich in alle opzichten buitenspel plaatsen wanneer ze geen reke
ning zou houden met de veranderende politieke ruimte. En geluk
kig is Groenlinks ook veranderd. Zeker vergeleken met de pro
gramma's van de partijen waaruit de partij is voortgekomen, zien 
we dat er belangrijke verschuivingen zijn opgetreden. 
Over de betekenis en de politieke wenselijkheid van dit 'schuiven', 
bestaan misvattingen. Herhaaldelijk kan- zowel binnen maar soms 
ook buiten Groenlinks- de kritiek beluisterd worden dat Groen
Links onder druk van de 'tijdgeest' zèlf teveel mee naar het mid
den is getrokken. Deze kritiek wordt voor een deel gevoed door 
een soort heimwee naar de schijnzekerheden die een aantal ach
terhaalde kleinlinkse dogma's uit de jaren zeventig en begin jaren 
tachtig leken te bieden (bijvoorbeeld met betrekking tot econo
mische sturing en militaire blokvorming). Belangrijker is dat deze 
kritiek vooral gevoed wordt door de illusies van de ruimte-metaf
oor die redeneert vanuit vaststaande coördinaten en een vast
staand speelveld. 
Het besef dat er geen 'groot links gat' bestaat, ontbreekt maar al 
te vaak in de kritiek op Groen Links. Ondanks waardevolle ingre
diënten getuigt de recente kritiek mede daarom vaak van intellec
tuele luiheid. Zo was het enkele jaren geleden bon ton om Groen
Links te verwijten dat ze er weliswaar aardige ideeën op na hield 
maar dat ze onvoldoende smoel had. Sinds kort is de aard van de 
kritiek precies omgekeerd: Groenlinks is een BV Rosenmöller met 
weinig intellectuele 'background'. Gemeenschappelijke noemer 
van deze kritiek is de kritiekloze omarming van de ruimte-metaf
oor: er zou een politiek 'gat' zijn dat door Groenlinks opgevuld 
zou moeten worden maar waarin ze om telkens weer andere re
denen niet in slaagt. Miskend wordt dat de politieke arena zèlf ge
krompen is en dat het cruciale probleem is hoe de grenzen van de
ze arena verlegd kunnen worden. 

Een extra complicatie is dat er niet alleen een beweging naar het 
midden toe plaatsvindt maar ook een beweging van het midden af. 
Het middelpunt verschoof de afgelopen tien jaar steeds verder 
naar rechts. De mythe van de vrije markt beheerst het politieke 
toneel en behoort langzamerhand tot de vanzelfsprekendheden 
van de benauw(en)de politieke consensus. Die oude mythe wordt 
in allerlei nieuwe jasjes gestoken: van de mistige discussies over 'de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger' tot de empirisch nooit 
onderbouwde stelling dat de sociale zekerheid 'te ver is doorge
schoten'. Resultaat is dat collectieve regelingen met betrekking tot 
ziekte en arbeidsongeschiktheid worden afgebroken en dat ele
mentaire principes van sociale zekerheid niet meer herkend wor-

den als belangrijke verworvenheden. Resultaat is ook dat het po
litieke discours over sociale gelijkheid en ongelijkheid uit de jaren 
zestig en zeventig plaats heeft gemaakt voor het politieke discours 
over sociale cohesie waarin nieuwkomers gedefinieerd worden als 
bedreiging of tenminste als sociaal probleem. Verplichte inburge
ringscontracten met een sluitend sanctieregiem wekken de indruk 
dat oorzaken van sociale achterstand en marginalisering van nieuw
komers gezocht moeten worden bij de nieuwkomers zèlf. Sociale 
gelijkheid, tolerantie en culturele pluriformiteit worden in de po
litiek kortom niet langer beschouwd als positieve verworvenheden 
maar als discutabele uitgangspunten of als versleten clichés van 'po
litieke correctheid'. 
Voor een partij als Groenlinks betekent deze ontwikkeling dat het 
verdedigen van verworvenheden een steeds belangrijker plaats 
gaat innemen in het politieke profiel en de dagelijkse politieke prak
tijk. Er doet zich hierbij overigens een opmerkelijk fenomeen voor: 
de afbrokkelende steun voor linkse ideeën, het verschuiven van het 
midden, vindt vooral plaats onder de politieke spraakmakers. Dit 
in tegenstelling tot 'de bevolking' waar, zo leert onderzoek, tot op 
de dag van vandaag veel steun bestaat voor linkse politieke ideeën 
en hun (gedeeltelijke) realisatie in de jaren zestig en zeventig. Links 
zit politiek gesproken misschien in de verdediging maar de maat
schappelijke steun voor haar idealen is niet of nauwelijks vermin
derd. 
Er zijn twee- elkaar aanvullende- verklaringen voor de defensie
ve positie waarin links verkeert. In de eerste plaats moet deze de· 
fensleve positie verklaard worden uit het feit dat nogal wat linkse 
doelstellingen, op z'n minst gedeeltelijk, in de jaren zestig en ze
ventig in Nederland gerealiseerd zijn. Nu rechts aanvalt, zou het 
vanzelfsprekend moeten zijn dat progressieve partijen zich sterk 
maken om een 'behoudende' politiek te voeren ter bescherming 
van die verworvenheden. Een defensieve politiek is kortom een na· 
tuurlijke reactie op het offensief van rechts. 
Een tweede - en in feite doorslaggevende - factor is dat aan het 
eind van de jaren zeventig duidelijk werd dat de voorafgaande de· 
cennia (door Hobsbawm aangeduid als het 'gouden tijdperk') ook 
schaduwzijden hadden: het ontstaan van sociaal-economische, 
ecologische en sociaal-culturele problemen waarop links niet di· 
reet een antwoord had. Met andere woorden: de sociaal-econo· 
mische ontwikkelingsdynamiek, die de basis had gevormd voor de 
successen van links, vertoonde -door vrijwel niemand voorziene 
- haperingen en crisisverschijnselen die onbeheersbaar leken. 
Rechts heeft daar handig op ingespeeld - niet omdat zij wel een 
adequaat antwoord had op deze problemen, maar omdat zij erin 
slaagde deze problemen te associëren met de verworvenheden die 
links in deze periode had weten te realiseren. Op deze manier 
werd links verantwoordelijk gesteld voor deze problemen en de 
linkse verworvenheden kregen een bedenkelijk bijsmaakje: sociale 
gelijkheid kreeg de betekenis van uniformering, libertaire vrijheden 
kregen de betekenis van verlies van waarden en normen, vak· 
hondsrechten kregen het odium van corporatisme, de verzor· 
gingsstaat kreeg een reeks negatieve betekenissen variërend van 
verspilling, fraude tot doodknuffelen, en staatsregulering in het al· 
gemeen kreeg de betekenis van improductieve of contraproduc· 
tieve bemoeizucht. Het verbindende retorische principe van deze 
associaties wordt gevormd door de 'vrije-markttheologie'. 

Links worstelt - eigenlijk al vanaf het begin van de iaren tachtig
met twee dilemma's bij het ontwikkelen van een effectieve verde· 
digingslinie tegen dit offensief. Het eerste dilemma betreft het feit 
dat de verdediging van de in de jaren zestig en zeventig bereikte 
verworvenheden gecombineerd moest worden met de erkenning 
van het feit dat in diezelfde jaren ook de basis is gelegd voor maat· 

2.0 de Helling- jaargang 9 - nummer 3 - najaar 1996 



1&11411 2 ·-- -·· 

schappelijke problemen waarvan de omvang pas in de ja
ren tachtig duidelijk werd. Om die reden heeft de erfenis 
van de jaren zestig en zeventig meerdere gezichten.ln de 
politieke praktijk resulteerde dit dilemma maar al te vaak 
een moeizame spagaat die veelal werd opgelost door een 
relativering van de verworvenheden en een meer of min
der voorzichtige erkenning van de probleemdefinitie zo
als die door rechts gepropageerd werd. 

Er is niet alleen een beweging naar het 
midden maar ook een beweging 
van het midden af. Het 
middelpunt verschoof de 

Het tweede dilemma is dat het voor links niet eenvoudig 
is om een 'behoudende' politiek te combineren met het 
imago van veranderingsgezindheid, waarmee 'links' zich graag 
tooit. 
In een essay van Jan Pronk in de Groene Amsterdammer van IS fe
bruari jongstleden ter ere van honderd jaar sociaal-democratie 
wordt dit tweede dilemma pijnlijk duidelijk. Hij schrijft: 'De keuze 
van sociaal-democraten is beloond. Hun hoop werd werkelijkheid. 
Het werken binnen de bestaande sociale orde, gebruik makend van 
de democratische instrumenten van de staat, maakte een einde aan 
uitbuiting en bracht sociale zekerheid en een redelijke inkomens
verdeling. ( ... ) Het ging zo goed, dat men honderd jaar later de 
vraag opwerpt of de sociaal-demokratische beweging niet beter 
kan worden opgeheven. De emancipatie van de arbeidersklasse is 
voltooid, hoop op een betere toekomst is niet meer nodig. Het 
heden is goed genoeg. Een eeuw is lang genoeg.' 
Het zal niet verbazen dat Pronk uiteindelijk toch van mening is dat 
de sociaal-democraten zich niet moeten opheffen. Maar de rede
nen die hij hiervoor aanvoert, geven wel te denken. In plaats van 
te schrijven dat een partij ook een legitieme grondslag kan hebben 
in het behouden van het, met veel strijd bereikte, bestaande, gaat 
hii driftig op zoek naar nieuwe misstanden, die hij dan vooral lo
kaliseert in de Derde Wereld en de opkomende onderklasse in 
Nederland. Wat betekent dit nu? Stel dat het met de Derde We
reld beter ging en Nederland de afgelopen jaren geen no-nonsen
sekabinetten had gekend, had links zichzelf dan moeten opheffen? 
Wat voor idee ligt er ten grondslag aan linkse politiek dat het ver
anderen van de wereld wel de moeite waard is, maar dat het zo 
moeilijk blijkt te zijn om resultaten van veranderingen in linkse rich
ting te verdedigen? 

De manier waarop links met beide dilemma's omgaat, leidt ertoe 
dat de positieve erfenis van de jaren zestig en zeventig maar al te 
vaak verkwanseld wordt. In plaats van te beklemtonen welke fan
tastische ontwikkeling Nederland heeft doorgemaakt van een be
klemmend, burgerlijk-calvinistisch land naar een open, tolerante 
samenleving, wordt die periode nu volop beschimpt. 
In de eerste plaats door hen die vinden dat Nederland in die jaren 
te links is geworden. Niet voor niets richt Bolkestein zijn pijlen op 
deze decennia waarin ideeën over gelijkwaardigheid, democratise
ring en pluralisme niet alleen domineerden maar zich ook mate
rialiseerden. Bolkestein kan nu als veranderingsgezind poseren 
omdat links toen zo succesvol was en rechts toen in het defensief 
zat. In de tweede plaats worden de jaren zestig in de rug soms aan
gevallen door lieden die destijds zelf een bijdrage hebben geleverd 
aan de veranderingen in die jaren, maar achteraf menen dat spra
ke is geweest van ontsporingen, dat de veranderingen tot verloe
dering hebben geleid et cetera. Deze waarlijk conservatieve cul
tuurcritici, zoals Vuysje en Wigbold, krijgen relatief weinig weer
werk omdat een ander deel van de jaren-zestiggeneratie zich po
litiek ongemakkelijk voelt over die periode. Ze vinden de sociale 
en culturele veranderingen uit die jaren in het algemeen nog wel 
mooi, maar generen zich achteraf voor hun radicale (marxistisch
leninistische of maoïstische) politieke idealen die veel verder gin
gen, en heel wat minder libertair waren, dan wat zich in de prak-

afgelopen tien jaar steeds verder 
naar rechts 

tijk ontwikkelde. Met andere woorden: zij hebben een samenleving 
gekregen die ze toen niet wilden (want 'alles moest anders') en die 
ze daarom nu moeîlijk kunnen beschouwen als hun 'verworven
heid'. 
De verworvenheden van de jaren zestig en zeventig zijn door de 
rechtse weerzin en de linkse boetedoening verweesd achterge
bleven; geen enkele politieke stroming lijkt voor dat Nederland te 
gaan staan. Linkse mensen, bijvoorbeeld de generatie geboren in 
de jaren zestig die wel voor de erfenis uit die jaren wil opkomen, 
krijgen te horen dat een 'behoudende' politiek links per definitie 
niet past. 

Ijveren voor een politiek waarin het libertaire Nederland van de 
jaren zestig en zeventig naar waarde geschat wordt, stuit op drie 
problemen: er is een specifiek generationeel probleem met be
trekking tot de identificatie met deze periode; er is een cultureel 
probleem dat links überhaupt nooit behoudend wil zijn (oude vor
men en gedachten moeten sterven, ook al is links zelf de geeste
lijk ouder) en er is een strategisch probleem (hoe moet de verde
diging van verworvenheden gecombineerd worden met een effec
tieve aanpak van actuele vraagstukken die ook tot de erfenis van 
de jaren zestig en zeventig behoren?). Wij vrezen dat de afbraak 
van het 'goede Nederland' doorgaat zolang deze problemen niet 
op de agenda van linkse politiek geplaatst worden en de positieve 
erfenis van de jaren zestig en zeventig door niemand wordt op
geëist. 
Ook wanneer GroenLinks met meer gepaste trots op 'haar' ver
leden zou terugkijken, dan nog is het evident dat strategisch ge
sproken een (te) defensieve positie verschillende problemen met 
zich meebrengt. 
In de eerste plaats staat een uitgesproken defensieve positie op ge
spannen voet met het veranderingsgezinde profiel dat óók voort
vloeit uit de politieke idealen waar GroenLinks voor staat: een 
duurzame economie- waarin democratie, sociale gelijkheid en pl
uriformiteit van levensstijlen essentiële waarden zijn- vereist im
mers nog steeds aanzienlijke veranderingen. Het verdedigen van 
verworvenheden kan daarin goed passen maar een louter defen
sieve positie tast op termijn de geloofwaardigheid van een partij 
als GroenLinks aan. 
In de tweede plaats brengt een defensieve opstelling het risico met 
zich mee dat men ongewild het politieke initiatief verliest en ver
zandt in een reagerende politiek: het verdedigen van verworven
heden tegen de aanvallen van 'rechts' kan zoveel politieke energie 
opslorpen dat men zelf niet meer toekomt aan of in staat is om 
vernieuwende initiatieven te lanceren. Het effect van een reage
rende politiek is tweeërlei: 
I) Het imago van maatschappelijke vernieuwing raakt men kwijt en 
het wordt overgenomen door de partij die systematisch in het 
offensief is. Het is een bekend gegeven dat in de strijd om de po
litieke hegemonie het veroveren van het politieke initiatief een be
langrijke voorwaarde is om de eigen positie te versterken. Zo 
moet de sterk toegenomen populariteit van de VVD voor een be-
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De termen van het politieke debat 
worden vooral bepaald door 
diegenen die het politieke 
initiatief veroverd hebben en in 
het offensief zijn 

langrijk deel toegeschreven worden aan het feit dat de VVD erin 
geslaagd is om zich te profileren als de belangrijkste drager van 
maatschappelijke vernieuwing. Bolkestein c.s. wekken de indruk 
dat zij degenen zijn die oplossingen aandragen voor maatschappe
lijke noden en onvrede. De verklaring van de sterk gedaalde pop
ulariteit van de PvdA vormt daarvan het spiegelbeeld: de PvdA is 
haar imago als drager van maatschappijvernieuwing al geruime tijd 
kwijt en heeft (ondanks Rottenberg c.s.) vooral het imago van re
genteske bestuurderspartij die de status quo probeert te handha
ven; 
2) De termen van het politieke debat worden vooral bepaald door 
diegenen die het politieke initiatief veroverd hebben en in het 
offensief zijn. Dat betekent dat partijen die in het defensief zijn, 
vaak de neiging hebben of zich gedwongen voelen om zich aan te 
passen aan de probleemdefinities en situatiedefinities die door de 
partij in het offensief gedicteerd worden. Het resultaat is een ge
leidelijke aanpassing en opschuiving in de richting van de positie van 
de partij die men zegt te willen bestrijden. Een goed voorbeeld is 
de opmars van het marktdenken in de PvdA. De verdediging tegen 
het ongebreidelde vrije-marktdenken van de VVD vindt plaats 
door zich in termen van de ideologie van de vrije markt te keren 
tegen de 'uitwassen'. Het praktische effect van deze aanpassing is 
het beeld van een partij die telkens achter de feiten aanholt: men 
is tegen aantastingen van verworvenheden en zodra die aantastin
gen zijn doorgevoerd worden ze verdedigd om nieuwe aantastin· 
gen tegen te gaan, enzovoorts, enzovoorts. De treurige gang van 
zaken bij de WAO is daar het bekendste voorbeeld van. Een par
tij die op deze reagerende manier verworvenheden verdedigt, 
wordt telkens verantwoordelijk gesteld voor de manco's van de 
status quo terwijl de offensieve partij schone handen houdt omdat 
zij verwijst naar de toekomst die nog niet helemaal gerealiseerd is. 

De zojuist genoemde rish;;o's, die aan een defensieve politiek ver
bonden zijn, kunnen uiteraard niet vermeden worden door - on
geacht de politieke krachtsverhoudingen - te kiezen voor de 
vlucht-naar-voren. Het verdedigen van bepaalde verworvenheden 
is voor een partij als GroenLinks noodzakelijk wanneer aantastin
gen dreigen. Maar het is van groot belang dat defensie niet ver
schrompelt tot een uitziehtsloze reagerende politiek die op den 
duur de invoering van verslechteringen alleen maar vertraagt en 
het politieke initiatief aan 'anderen' overlaat. Het feit dat de PvdA 
inmiddels al een stevig eind gevorderd is op dit perspectiefloze pad 
betekent dat GroenLinks er op cruciale momenten vaak alleen 
voor staat. 
De nuchtere constatering dat links in de jaren tachtig in het de
fensief is gedrongen hoeft ons niet blind te maken voor het feit dat 
het neoliberale offensief langzamerhand op zijn grenzen stuit. De 
kloof tussen de beloftes van de vrije-markttheologie en de feitelij
ke ontwikkelingen in de tanden waar de politiek beheerst wordt 
door deze theologie is zo groot dat retorische middelen niet meer 
toereikend zijn. De ontbindingsverschijnselen in de (anglosaksi
sche) landen die worden getuchtigd door dé markt maken duide
lijk dat de resultaten van een 'gemengd systeem' verre te prefere
ren zijn boven de zure vruchten die het neoliberale scenario af-

werpt. Juist omdat de neoliberalen nu vijftien jaar de politieke agen
da hebben bepaald en hun programma deels hebben kunnen reali
seren, zijn er kansen voor links om het initiatief te herwinnen. Ten
minste, wanneer ze in staat is om de feilen van het neoliberalisme 
helder aan te geven. Gelet op de al eerder gesignaleerde steun 
voor linkse idealen onder grote delen van de bevolking is het her
winnen van het politiek initiatief geen onmogelijke opgave. Zelfs 
onder spraakmakende politici lijkt zîch immers een kentering te 
voltrekken. 
Na jaren van verhalen over de 'onmaakbaarheid' van de samenle
ving, worden er uit de mond van fervente free marketeers soms ge
luiden vernomen over de wenselijkheid van een actieve en sterke 
overheid. Wie de ontwikkelingen volgt op het terrein van sociale 
vernieuwing en het grote-stedenbeleid kan signaleren dat daar veel 
meer sprake is van een nadrukkelijk aanwezige dan van een terug
tredende overheid. Natuurlijk gaat het hierbij nog om spaarzame 
signalen in de context van een heersende neoliberale consensus. 
Maar het is van het grootste belang dat links alert is op aanwijzin
gen dat de neoliberale vloedgolf misschien over haar hoogtepunt 
heen is. In de politiek moet men altijd bedacht zijn op onverwach
te mogelijkheden die zich voor kunnen doen. Deze kunnen benut 
worden om de rollen weer om te draaien en een offensief in te 
zetten dat erop gericht is om de no-nonsensepolitiek van de jaren 
tachtig in het defensief te dringen. De politieke ruimte is immers, 
zoals we in het begin van deze bijdrage al schreven, niet voor al
tijd gegeven. Middelpuntzoekende krachten, kunnen middelpunt
vliedend worden, en wat als centrum van de politiek wordt gezien, 
kan ook weer verschuiven. 

De mogelijkheid bestaat dat er weer nieuwe ruimte ontstaat op de 
politieke vleugels en dat het hele politieke spectrum gaat ver
schuiven. De verhouding tussen defensieve en offensieve posities 
kan daarom snel veranderen. Offensieven kunnen stuklopen, ver
splinteren en in defensieve posities verzanden. Daarom is het voor 
links niet alleen van belang om een effectieve defem;ie op te bou
wen tegenover het neoliberale offensief maar ook om de ontwik
kelingen van dit offensief nauwkeurig te analyseren om de kansen 
op te sporen op herwinning van het politieke initiatief. 
Of die kansen zich ook werkelijk voor zullen doen, en of er dus 
ècht meer ruimte zal komen voor GroenLinkse politiek, laat zich 
moeilijk voorspellen. De partij heeft dat ook maar in zeer beperk
te mate in eigen hand. Maar wanneer ze zich voordoen, dan heeft 
Groenlinks het wel zelf in de hand of deze kansen al dan niet be
nut worden. 'f' 
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DE MARKT 
Er wordt in Nederland gegeven als nooit te voren. 

Vooral de progessieve middenklasse tast fanatiek in de 

buidel. Slimme fondswervers peuteren jaarlijks ruim 

een miljard gulden los. Een kijkje in de wereld van 

prospects, legatenmarketing en relatieontwikkeling. 

VAN GOEDE DOELEN 
JJoost Hartog en Maarten van Poelgeest 

Fondswervende organisaties zijn zeer cre
atief in het binnenhalen van geld. Er wordt 
naar tal van middelen gegrepen, variërend 
van collectes en direct-mail tot loterijen en 
legaten. Het belang van collectes, het klas
sieke middel bij uitstek, neemt de laatste 
jaren sterk af: in 1994 waren collectes nog 
slechts goed voor acht procent van de op
brengsten. De vrijwilliger met de ramme
lende bus is bijna uit het straatbeeld verd
wenen. Geautomatiseerde methodes ne
men zijn plaats in. 
In opmars zijn vaste donaties, adopties, lid
maatschappen en contributies. Deze geef
vormen symboliseren een hechtere band 
tussen de gevers en de ontvangende orga
nisaties. Het aandeel van dit type geefge
drag groeide van 35 procent van het totaal 
in 1993 naar ongeveer 40 procent in 1994. 
Steeds belangrijker ook worden de nala
tenschappen en incidentele giften. Het aan
tal giften in deze categorie is relatief laag. 
maar omdat het om forse bedragen per gift 
gaat, komt er veel geld langs dit kanaal bin
nen. In 1990 bedroeg de totale geldsom die 
zo werd bemachtigd I 14 miljoen gulden. In 
1994 was dit bedrag gestegen naar 283 mil
joen, 25 procent van het totaal. Verwacht 
wordt dat dit percentage in toekomst zal 
stijgen naar vijftig. 
Het werven van legaten geldt onder fonds
wervers als het begeerlijke sluitstuk van el
ke fondswervende activiteit. Strategisch 
gezien is het de kunst elke donateur steeds 
hoger in de geefpiramide te krijgen. Eerst 

wordt iemand 'binnengehaald', bijvoor
beeld via een direct-mailactie ondersteund 
met advertenties (direct-mailacties zorg
den in 1994 voor ongeveer eenvijfde van 
de inkomsten). Daarna wordt deze per
soon gekoesterd en langzaam overreed tot 
een tweede keer geven. Vervolgens wordt 
hij bewogen tot een periodieke gift, het 
liefst vastgelegd in een notariële akte. (Hier 
is overigens sprake van wederzijds 'voor
deel': door de zaak notarieel vast te leggen, 
kan de gever zijn gehele giftbedrag aftrek
ken van de belasting!) En tot slot: wanneer 
iemand op leeftijd begint te komen, wordt 
het tijd om over de mogelijkheid van een 
legaat te beginnen. 

GOEDGEEFS 
Gaande dit 'traject' vallen natuurlijk mensen 

af. Maar daar staat tegenover dat bij de 
meeste charitatieve instellingen slechts 20 
procent van de donateurs 80 procent van 
het geld binnenbrengt. 
Ongeveer eenkwart van de Nederlandse 
huishoudens is geïnteresseerd in informa
tie over charitatieve organisaties. We vin
den deze mensen vooral in het steeds maar 
groter wordende leger van 'middenklas
sers'. Omnidata, de grootste dienstverle
nende organisatie in de charitatieve sector, 
geeft in haar branche-rapport van septem
ber 1995 een sociale typering van de groep 
van giftgevers: 'De geïnteresseerden in 
charitatieve doelen zijn vooral te vinden in 
de groep huishoudens met een gemiddeld 
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wat hogere opleiding. Zij zijn over het al
gemeen zeer belezen, kopen veel boeken, 
lezen gemiddeld veel landelijke dagbladen, 
waaronder de Volkskrant, Trouw en NRC, 
en lezen bovendien aanzienlijk meer tijd
schriften. Hun belangstelling is breed, maar 
hun interesse gaat aanzienlijk vaker uit naar 
cultuur. Ze bezoeken regelmatig theater of 
museum. Ze zijn begaan met de kwaliteit 
van het leven en hebben zorg voor de toe
komst.' 
De achtergronden van ons collectieve 
geefgedrag zijn moeilijk te achterhalen. 
Motieven zijn altijd ook persoonlijk ge
kleurd en hebben een sterke ethische la
ding. Met enige zekerheid kan gezegd wor
den dat de oudere generatie meer in de 
ban is van schuldbesef, terwijl bij jongere 
generaties een beroep op burgerzin beter 
aanslaat. 
Ook is duidelijk dat geven vaak niet het re
sultaat is van een rationele afweging. Emo
ties zijn een primaire factor. Geven ge
beurt in een opwelling, uit loyaliteit, of als 
uiting van 'sociaal wenselijk gedrag'. Hier
uit volgt dat goede doelen in de eerste 
plaats plausibel moeten zijn. Een goed doel 
dat geen uitleg behoeft, maar evident goed, 
belangrijk en noodzakelijk is, doet het al
tijd het beste. Wanneer we dagelijks ge
confronteerd worden met wassend water 
in onze rivieren of verschrikkelijke toe
standen in Ruandese vluchtelingenkampen, 
dan gaat de portemonnee makkelijk open. 
De giftgever hoeft niet lang te zoeken naar 
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De vier grootste marktsegmenten (in 1994) 

JO 

een rechtvaardiging; anders gezegd: hoe 
vertel ik het mijn familie en vrienden? Het 
geefdoel is in dat geval algemeen bekend 
en, zeker net zo belangrijk, algemeen aan

vaard. 

IDENTIFICATIE 
Plausibiliteit is echter niet voldoende. Men

sen moeten zich ook kunnen identificeren 
met het goede doel. Ook hier geldt dat 
emoties doorslaggevend zijn. Je scharen 
achter het streven van een bepaalde orga
nisatie gebeurt met meer overtuiging wan
neer je je kunt herkennen in de organisa
tie of in de mensen waarvoor zij opkomt. 
Mensen gaan een gevoelsmatige band aan. 
Zeker op den duur is dit van groot belang 
voor charitatieve organisaties. Wie zich in 
sterke mate identificeert, blijft slachtoffers 
of een organisatie trouw. Weglopen zou 

verraad zijn. 
Identificatie en plausibiliteit kunnen op 
verschillende niveaus 'geconstrueerd' 
worden. Om een voorbeeld te noemen: 
mensen weten, vaak intuïtief, dat de over
heid niet alle risico's in de gezondheidszorg 
kan afdekken. Zeker wanneer het om 
'ziekten' als bijvoorbeeld kanker gaat, die 
vragen om dure investeringen in appara
tuur, kostbare medische ingrepen en een 
hoop wetenschappelijk onderzoek. Wan
neer een ernstige ziekte relatief vaak voor
komt, weten mensen uit eigen ervaring of 
van horen zeggen, hoe erg het is wanneer 
een bekende hierdoor getroffen wordt. 
Goede doelen als kankerbestrijding zijn 
daarmee zeer plausibel en maatschappelijk 
nauwelijks omstreden, terwijl een sterke 
vorm van identificatie tot stand wordt ge
bracht in de persoonlijke levenssfeer. 
Daarmee is een deel van het succes ver

klaard. 
Ontwikkelingsorganisaties streven een 
zeer plausibel doel na. Immers, bijna dage
lijks worden we bestookt met beelden van 
hongerenden elders op de wereld. Identi
ficatie is in dit geval een stuk lastiger. Voor
dat je het weet, zijn de armen in de Derde 
Wereld een abstractie en wordt hooguit 

nog een beroep gedaan op de notie van 
'eerlijk delen'. Vandaar dat ontwikkelings
organisaties altijd druk doende zijn de 
slachtoffers 'een gezicht' te geven. 'Dit is 
SicheL Hij leeft in Ghana en heeft lepra.' 

Foster Parents Plan, met een omzet van 
ISO miljoen in 1994 fondswervende instel
ling nummer I, heeft waarschijnlijk de 
meest succesvolle formule om een sterke 
mate van identificatie tot stand te brengen. 
Wat is er nu eerzamer dan geld geven aan 
een kind dat ècht bestaat en dat je ook nog 
eens brieven schrijft? Van zo'n kind kom je 
niet makkelijk af. Want op het moment dat 
jij stopt met geven, krijgt het kindje geen 
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Opbrengsten eigen fondswerving 

geld meer en kan het misschien wel dood
gaan. En denk niet dat je zomaar kunt ont
snappen. Het verzenden van de brieven 
loopt niets voor niets via de organisatie. 
Wie een jaar lang niet geschreven heeft, 
kan rekenen op een telefoontje. Inmiddels 
heeft Fester Parents Plan een reisorganisa· 
tie in de arm genomen en gaat ze haar do
nateurs actief de mogelijkheid aanbieden 
om 'hun' kindje te bezoeken. De banden 
worden nog eens extra aangehaald ... 
Een organisatie als Greenpeace pakt het 
anders aan. Bij Greenpeace vereenzelvigen 
mensen zich met de stijl van de organisa· 
tie. De gulle gever zit bij wijze van spreken 
zèlf in dat bootje waarvan de opvarenden 



Het is de kunst elke donateur 

Bestemming van de opbrengsten (in 1994) 

met ware doodsverachting de walvisvaar
der het schieten onmogelijk proberen te 
maken. Novibgeeft haar donateurs het ge
voel betere donateurs te zijn. Immers, 
dankzij de unieke Novib-methode- het ge
ven van structurele steun, iets wat inmid
dels gemeengoed is onder ontwikkelings
organisaties- wordt je geld niet in een bo
demloze put gegooid. De Novib-methode, 
die al snel ook 'jouw' methode is, biedt 
mensen de kans om een eigen bestaan op 
te bouwen. 

"CULTUUROMSLAG' 
IDe charitatieve sector, zo kunnen we vast
stellen, is de laatste jaren in hoog tempo 
geprofessionaliseerd. De fondswervers 
hebben sinds 1994 zelfs een eigen be
roepsorganisatie: het Nederlands Genoot
>cha'? 'lan rondsenwervers. De plaats van 
de oude kaartenbak is inmiddels ingeno
men door uitgebreide databases, waarin 
een massa aan gegevens over de eigen do
nateurs wordt opgeslagen. Er worden uit
gekiende programma's uitgedacht met het 
doel de band met donateurs hechter te 
maken en hen te bewegen tot steeds gro
tere giften. Kortom, de toepassing van mo
derne marketingtechnieken is bij het fond
senwerven een normale zaak geworden. 
De professionalisering lijkt een doorslaand 
succes. Toch kan dit succes snel omslaan. 
Eén van de mensen die sinds jaar en dag 
fondswervers voor dit gevaar waarschuwt, 
is de Engelsman Ken Burnett. Enkele jaren 
geleden schreef Burnett het boek 'Rela
tionship fundraising: a donor-base approach to 
the business of raising money'. In dit spraak
makende boek pleitte hij voor een 'cul
tuuromslag' binnen charitatieve organisa
ties. Sinds de verschijning geldt de Engels
man als één van de goeroe's en heeft elke 
moderne fondswerver zijn boek onder 
handbereik. 
Burnett zet zich af tegen de trend dona-

1 teurs tot puur geldgevende economische 
c eenheden te reduceren. In plaats daarvan 
r moeten charitatieve organisaties dona-
1 teurs zien als 'vrienden', als mensen die 

strijden voor hetzelfde doel. Dit concept 
vraagt om een andere benadering. Niet de 
organisatie en haar 'marktpositie' moeten 
voorop staan, maar de wensen van de do
nateurs. Dit concept heeft vergaande con
sequenties voor charitatieve instellingen. 
Deze moeten bereid zijn succes èn teleur
stellingen met hun donateurs te delen. 
Fondswervers moeten royaal hun fouten 
tegenover donateurs kunnen toegeven. 
Kortom, alles moet in het werk gesteld 
worden om van de band met donateurs 
een 'rijke' relatie te maken waarin waarden 
als affectie, vertrouwen en openheid cen
traal staan. 
De meeste charitatieve organisaties, zeker 
de groten, hebben inmiddels ingewikkelde 
programma's voor donateurs ontwikkeld. 
In databestanden worden zoveel mogelijk 
gegevens over donateurs verzameld. Wan
neer gaf iemand voor het eerst? Reageert 
iemand op alle mailingen? Standaard-pro
cedures zijn in de programmatuur veran
kerd, waardoor mensen die reageren op 
een mailing automatisch een bedankje krij
gen. 
Burnett gaat dit allemaal nog niet ver ge
noeg. De veranderingen zijn naar zijn zin 
nog te oppervlakkig. De cultuuromslag die 
hij nastreeft, moet betrekking hebben op 
de gehele organisatie, niet alleen op de 
mensen die zich bezighouden met het do
nateurswerk. Charitatieve organisaties 
zouden volgens hem een voorbeeld kun
nen nemen aan particuliere bedrijven als 
Disney en MeDenaids met een zeer ster
ke 'corporate culture', waarin verankerd is 
dat alles draait om 'de klant'. 

Op het jaarlijke congres voor fondswer
vers van overal over de wereld in Noord
wijkerhout haalde Burnett een actie 
van Greenpeace naar voren als lichtend 
voorbeeld voor zijn 'holistische' aanpak. 
Greenpeace zamelde geld in voor de pro
ceskosten die verbonden waren aan het 
aanspannen van een zaak tegen British Nu
clear Fuel (BNF). Men verloor de zaak, 
maar de rechter bepaalde dat BNF moest 
opdraaien voor de proceskosten. In plaats 
van dit te verzwijgen, bood Greenpeace 
haar donateurs aan het geld terug te stor
ten. Slechts zes mensen wilden hun geld te
rug ... Sommigen maakten zelfs nog een ex
tra gift over. Door eerlijk te zijn, slaagde 
Greenpeace erin de band met haar dona
teurs sterker aan te halen. 
De cultuuromslag waarover Burnett 
spreekt, heeft ook een financiële achter
grond. De praktijk leert dat het veel een
voudiger is bestaande donateurs te active
ren dan om nieuwe donateurs over de 
streep te trekken. Het tweede kost smak
ken met geld, terwijl het eerste makkelij-
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steeds hoger in de 

geefpiramide te krijgen. 
Slechts 20 procent van 

de donateurs brengt 
80 procent van het 
geld binnen 

ker te bewerkstelligen is - tenminste, zo
lang donateurs maar als 'partners' bena
derd worden. Dit inzicht sluit nauw aan bij 
de handelswijze van particuliere bedrijven 
die opereren in een consumentenmarkt. 
De inspanningen van deze bedrijven zijn er 
vaak in eerste instantie op gericht hun 
marktaandeel te behouden. Vaste klanten 
worden voordeeltjes geboden en men 
doet verwoede pogingen om met hen een 
meer betekenisvolle relatie te ontwikke
len. Bedrijven gaan blaadjes uitgeven en ko
men met 'clubcards'. 
Het tijdperk van één aanpak, van één fol
der voor alle bestaande en mogelijke con
sumenten/donateurs, ligt achter ons. 
Dankzij de groeiende berg gegevens over 
koop- en geefgedrag kan met behulp van 
slimme software steeds beter de volgende 
aankoop en gift worden voorspeld en des
gewenst gestuurd. U bent 39 jaar, heeft 
twee kinderen van 4 en 7 jaar, leest het 
NRC, verdient anderhalf tot tweemaal mo
daal, woont in Amsterdam, stemt Groen
Links en geeft aan Novib? Wedden dat een 
folder van Amnesty het bij u ook heel goed 
zal doen? En dat zo'n sixpack witbier van 
de grootgrutter precies in de roos is? 
Geefgedrag met een individuele toets 
wordt de basis van de chari-strategieën van 
de toekomst. Met behulp van de onvermij
delijke chipknip (tip voor het WNF: chip
pen voor de cheeta!) zal het net zich steeds 
behaaglijker sluiten rond de consument
donateur. 

TERUGTREDENDE OVERHEID 
Een steeds meer op de donateurs afgestem

de aanpak heeft ook zijn nadelen. Het risi
co is levensgroot dat een steeds geraffi
neerder marketingaanpak het geven van 
zijn symboliek berooft en tot een alledaag
se handeling maakt, zoals het kopen van 
een ijsje. 
In Canada bijvoorbeeld zijn de gezamenlij
ke fondswervende instellingen in 1992 bij
voorbeeld een campagne gestart om dit 
controleverlies te voorkomen. De cam
pagne droeg de titel 'lmagine' en had maar 
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één doel: de Canadezen (zowel particulie
ren als bedrijven) ontvankelijker maken 
voor het geven aan goede doelen. Net als 
elders werd vanaf half jaren tachtig in de 
Canadese politiek het concept van de 'te
rugtredende overheid' dominant. Dit ge
geven vormde voor de Canadese charita
tieve instellingen de directe aanleiding om 
de handen ineen te slaan. De overtuiging 
dat burgers de activiteiten van de non-pro
fitinstellingen wel belangrijk vonden, maar 
niet onder hun eigen verantwoordelijkheid 
vonden vallen, was de belangrijkste reden 
om het programma 'lmagine' op te zetten. 
De Canadezen moesten begrijpen dat de 
kwaliteit van hun leven in de breedste zin 
van het woord afhankelijk was van het ver
antwoordelijksheidsbesef van iedereen. In 
plaats van te strijden tegen het concept van 
de terugtredende overheid op een abs
tract, meer politiek niveau kozen de orga
nisaties ervoor mensen individueel aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheid. Het 
publiek werd voorgehouden dat het zelf 
kon handelen door te geven. Dit appel 
werd niet op een moraliserende manier 
toon gedaan - iets waaraan Nederlandse 
politici, vooral van CDA-huize, zich in Ne
derland nog al eens bezondigen - maar op 
een enthousiasmerende toon. Geven was 
goed, eerzaam, bevredigend. Op het fonds
werverscongres in Noordwijkerhout ver
woordde de Canadese Linda Molenhauer 
het als volgt: 

'lf you want happiness for an hour, take a nap'. 

'lf you want happiness fora day, go fishing'. 
'lf you want happiness fora month, get 
married'. 
'lf you want happiness fora year, inherit a 
fortune'. 
'lf you want happiness fora lifetime, help 
someone else'. 

Een interessante vraag is waarom de Cana
dese organisaties kozen voor een strategie 
die de overheid min of meer negeerde. Het 
antwoord kan simpel zijn. De overheid die 
zich begon terug te trekken, bleek een on
betrouwbare samenwerkingspartner. De 
strategie waarbij men hiertegen in het ge
weer kwam, zou - bij succes - de situatie 
bestendigen waarin men afhankelijk bleef 
van diezelfde onbetrouwbare overheid. 
Bovendien is in het 'onderbewustzijn' van 
elke organisatie die in sterke mate afhan
kelijk is van de overheid het besef aanwe
zig dat dit niet altijd een pre is. Er moet aan 
allerlei voorwaarden worden voldaan en 
stapje voor stapje kan een inbreuk worden 
gemaakt op de eigen autonomie. Wil een 
organisatie de overheid een beetje zelfver
zekerd tegemoet treden, dan zal men toch 
ook voor een eigen stroom van eigen in
komsten moeten zorgen, is het grondbesef 
dat wel degelijk aanwezig is. 

Maar er zijn nog meer risico's die kleven aan 
de steeds belangrijker wordende maat
schappelijke rol van fondswervende instel
lingen. In de eerste plaats bestaat het ge
vaar dat met de toegenomen eigen omzet 
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tegelijkertijd de terugtrekkende beweging 
van de overheid wordt gelegitimeerd. Het 
beeld kan ontstaan dat burgers en maat
schappelijke instellingen blijkbaar in staat 
zijn heel wat zaken die vroeger door de 
overheid werden behartigd veel beter zelf 
kunnen behartigen. Een verdere afbraak 
van de verzorgingsstaat ligt dan op de loer. 
Als immers de functies van de overheid op 
het ene terrein door burgers en maat
schappelijke instellingen overgenomen 
kunnen worden, waarom zou dat dan ook 
niet kunnen op andere terreinen? 
Naast het gevaar van uitsluiting (sommige 
mensen kunnen zich niet langer bijverze
keren bij 'nobele' instellingen als verzeke
ringsmaatschappijen) ontstaat ook het ge
vaar van de oncontroleerbaarheid. Hoewel 
aan overheidsregelingen nadelen kleven als 
ondoorzichtigheid, anonimiteit en bureau
cratische starheid, is het wèl zo dat het 
geld in principe gecontroleerd en volgens 
een democratisch tot stand gekomen plan 
besteed wordt. Fondsenwervers daarente
gen hebben de vrije hand. Veel fondsen
wervende instellingen zijn een stichting, en 
dus - in directe zin -volstrekt onafhanke
lijk van de invloed van de donateur. Men 
kan volgens eigen prioriteiten en eigen 
normen aan het werk. 
In een situatie dat een aanzienlijk deel van 
de maatschappelijke zorg wordt overgela
ten aan het particulier initiatief, worden die 
onafhankelijkheid en oncontroleerbaar
heid een stuk minder aangenaam. Want al
leen door minder of niet te geven, kan de 
individuele donateur nog invloed uitoele
nen. En dus zet de instelling haar beste 
marketingbeentje voor. Men vertelt bij 

1 

voorkeur niet over mislukte projecten, · 
schuift de minder toonbare doelgroepen 
onder het tapijt of kiest uiteindelijk voor 
de geheide succesnummers en laat de 
moeilijke, riskante, politiek-gevoelige pro
jecten over aan anderen. 

ZWEVENDE DONATEURS 
Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, wordt dui

delijk wanneer op de stoel van de fonds
wervende instellingen gaat zitten. Zij heb
ben te maken met één grote onzekerheid: 
donateurs kunnen weglopen. Alleen al om
wille van het eigen voortbestaan (institu· 
tionele belangen als banen en aanzien) zal 
men deze onzekerheid zo mogelijk willen 
reduceren en het eigen 'markt-aandeel' 
willen beschermen of zelfs uitbreiden. Dit 
gegeven verhevigt het gevecht om de gift
gulden. Kleine fondsen en instellingen zijn 
daarbij in het nadeel. Zij kunnen minder in· 
vesteren in grote publiekscampagnes, in 
nog grotere databases of zij kunnen straks 
de salarissen van de professionals niet 
meer opbrengen. 



Doelen moeten in de eerste 

Een ander potentieel risico is dat dona
teurs minder makkelijk een langdurige re-
latie aangaan en gaan 'zweven", waardoor 
modes sterker dan voorheen de bewegin
gen op de chari-markt gaan bepalen. Mo
des die op hun beurt geboren worden 
wanneer de media-aandacht zich plots 
richt op een bepaalde gebeurtenis. En ook 
hier geldt dat het vaak de grotere instellin
gen zijn die hiervan de rijpe vruchten pluk
ken. 
Deze verharding van de concurrentie op 
dechari-markt krijgt nog eens een extra di
mensie, wanneer we weten dat ook deze 
markt in een hoog tempo 'internationali
seert'. Wie de toptien van de meest suc
cesvolle fondsenwervers in Nederland be
studeert, moet constateren dat de chari
multinationals goed vertegenwoordigd 
zijn: Wereldnatuurfonds, Greenpeace, 
Foster Parents, Unicef, Amnesty, Rode 
Kruis, Artsen zonder Grenzen. 
Vanuit het buitenland is er steeds meer be
langstelling voor de Nederlandse chari
markt. De Nederlandse consument is een 
bovengemiddeld goede gever. Er is grote 
vrees voor Amerikaanse fondsen die rück
sichtlos, dus zonder zich te storen aan de 
Nederlandse ethische opvattingen, de 
markt willen veroveren. Wie immers over 
voldoende geld beschikt, kan bijna alle 
adressen kopen die hij wil. En met behulp 
van een gelikte, emotionele folder is het 
slechts afwachten tot de accepts en mach
tigingen binnenstromen. 

POLITIEK 
Toen in 1971 de vrijwilligers van de Eduar

do Mondlane Stichting en het Angola Co
mité de straat opgingen om tachtigduizend 
dekens voor de bevrijding van Angola op 
te halen, had dat niets te maken met een 
marketingstrategie maar alles met solidari
teit. Wie gaf, was geen consument maar 
stelde een daad tegen onmenselijkheid 
waar de Nederlandse regering te weinig 
aan deed. 
De wijze waarop fondswervende instellin
gen tegenwoordig proposities doen aan 
mensen, lijkt hier in geen velden of wegen 
meer op. Deels heeft dit met de tijdgeest 
te maken. Net zo goed als we nu het hoofd 
schudden over het vormingstheater van 
Proloog met de onvermijdelijke kapitalist 
met de hoge zwarte hoed, vinden we een 
beroep op ons als kameraad strijdend voor 
een socialistische heilstaat achterhaald. 
Toch zou echter voor progressieve men
sen moeten gelden dat geld geven om 
méér zou moeten gaan. Hoeveel nood er 
ook gelenigd wordt met goede doelen, 
veel problemen zijn verbonden met de in
richting van de samenleving. Structureler 
oplossingen zijn dus geboden. Daarbij geldt 

plaats plausibel zijn. 

E.en goed doel dat 

geen uitleg behoeft, 

maar evident goed, 

belangrijk en 
noodzakelijk is, doet 

het altijd het beste 

wellicht niet meer dat oplossingen zich evi
dent en eenduidig aandienen, maar wèl dat 
dit soort kwesties überhaupt gesteld moe
ten worden. 
Het is nu interessant na te denken over de 
vraag of de toenemende marketingdruk 
een belemmering vormt om als fondswer
vende instelling aan 'politiek' te blijven 
doen. De eerste neiging is de vraag met 'ja' 
te beantwoorden. Wat communiceert een 
instelling als Fosters Parents Plan anders 
dan dat er zielige kinderen zijn die gehol
pen moeten worden?Toch wordt dit oor
deel wat lastiger wanneer men naar de 
daadwerkelijke projecten van Fester Pa
rents Plan kijkt. In de praktijk wordt het ge
doneerde geld helemaal niet aan uw eigen 
kind besteed, maar aan een heel dorpje 
waar het kind symbool voor staat. Toch 
kiest men ervoor dit deel van het verhaal 
niet te vertellen. De reden laat zich raden. 
Een kind scoort qua zieligheidswaarde een 
stuk hoger dan een dorpje, mét z'n onver
mijdelijke alcoholisten, rondhangende jon
geren en benepen kruidenier. 
Een ander voorbeeld. Greenpeace is groot 
geworden dankzij de babyzeehond. Maar 
ondertussen heeft men wel aanzienlijke re
serves opgebouwd die besteed worden 
aan bijvoorbeeld hoogwaardig onderzoek 
naar milieuvervuiling en heeft men een 
breed donateursbestand opgebouwd dat 
de laatste jaren ook geconfronteerd wordt 
met lastiger doelen als kernenergie en 
C02-uitstoot. 
In de praktijk wordt dus geschipperd. Le
gitimaties zijn daarbij verschillend. Aller
eerst is daar de waarde van het werk op 
zich. Het dondert niet hoe we het geld bin
nen krijgen zolang er maar goede dingen 
mee gebeuren. Ten tweede kan gerede
neerd worden dat wie een eerste keer ge
geven heeft voor een 'makkelijk' doel op 
den duur te interesseren is voor achterlig
gende problemen en vraagstukken. Ten 
derde kan gezegd worden dat de handeling 
van geven bij mensen de overtuiging dat er 
iets moet gebeuren dieper wortelt, waar
door er meer politieke ruimte ontstaat de 
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zaken structureler aan te pakken. 
Een instelling als Novib laat echter zien dat 
het gebruik van allerlei gewiekste achte
ringangetjes niet altijd nodig is. De laatste 
jaren gebruikt men steeds meer het beeld 
van sterke vrouwen die zich deels op eigen 
kracht aan hun noodlot ontworstelen en 
hun eigen omgeving vorm geven. Nog even 
daargelaten of de praktijk ook zo is, op de
ze manier wordt wèl een ander beeld ge
communiceerd over het Zuiden en over 
vrouwen. Een beeld dat ongetwijfeld eerst 
zorgvuldig is getest op zijn bruikbaarheid. 
Novib immers heeft ook de maken met de 
verharde concurrentie op de geefmarkt en 
bedient zich als geen ander van de moder
ne marketingtechnieken. Tegelijkertijd, zo 
zou men kunnen beweren, worden be
staande percepties doorbroken en wordt 
een verderreikend doel gediend. 

GROTERE DRUK 
De verharding van de concurrentie op de 

chari-markt en de daarmee samenhangen
de introductie van steeds gehaaider mar
ketingtechnieken, heeft haar eigen dyna
miek. Ook hier hangen concentratie en fu
sies in de lucht. Toch betekent dit niet au
tomatisch vervlakking. Het gebruik van 
marketingtechnieken op zich zegt namelijk 
nog niets over de aard van deze emoties, 
waarden en normen die worden aange
sproken. 
De toekomst zal zeker niet alleen concen
tratie brengen, ook differentiatie ligt in het 
verschiet. Fondswervende instellingen zul
len in staat zijn ook kleine publieken op hun 
wenken te bedienen. De marketingtech
nieken maken het immers mogelijk deze 
kleine publieken te identificeren en aan
biedingen van de instelling af te stemmen 
op hun emoties, attitudes en meningen. 
Kortom, wat klein is verdwijnt niet, maar 
wordt wel opgesloten in haar eigen 'niche'. 
Tot slot rust er op de fondswerver zèlf een 
steeds grotere verantwoordelijkheid. Ge
dreven fondswervers bij wie het om meer 
gaat dan alleen het eigen marktaandeel, zul
len blijven zoeken naar beelden en manie
ren van communicatie waarbij niet alleen 
mensen worden aangezet tot geven, maar 
waarbij ook sprake is van een bedoelde 
beïnvloeding van het opinieklimaat of ver
andering van dominante normen en waar
den in een gewenste richting. Dat het daar
bij altijd schipperen blijft, staat wel vast. 

Joost Hortag en Moorten van Poelgeest zijn 

beiden werkzoom bij het Komitee Zwdelijk 

Afnko (KZA). 

Bmnen het KZA houden beide auteurs zich 

bezig met fondsenwerving en 

donateurswerk 
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Dagelijks horen we dat de mensheid een principiële keuze moet maken 

tussen economische groei en een gezond milieu. Op zijn minst moeten we 

forse welvaartsofters brengen voor dit hogere doel. Massaproductie en 

massaconsumptie zouden de hoofdschuldigen zijn. Alleen door de groei af te 

remmen, of zelfs te keren, kunnen rampen worden voorkomen. Een essay 

over de onhoudbaarheid van de soberheids-these. 

Waarom economische groei en 

De valse milieubehoud wel degelijk in elkaars 

verlengde kunnen liggen. 

tegenstelling / 

• tussen econom1e I 
I 

"" Qi 

en milieu 
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Het misverstand dat de mensheid moet 
kiezen tussen voortgaande economische 
groei en een gezond milieu berust, meest
al, op twee denkfouten ten aanzien van 
groei: dat groei meer van hetzelfde bete
kent, en dat het daarbij vooral om mate
riële productie gaat. De eerste denkfout 
manifesteert zich in het veelvuldige gebruik 
van extrapolaties. In 1972 voorspelde de 
Club van Rome dat de wereld-olievoor
raad in enkele tientallen jaren zou zijn uit
geput; vorig jaar suggereerde het IPPC, het 
internationale overlegforum voor studie 
naar het broeikaseffect, dat de kooldioxi
de-concentratie in het jaar 21 00 verdub
beld zal zijn. Extrapolaties op lange termijn 
komen nooit uit omdat in de economie 
ontwikkelingen evenmin volgens een re
gelmatig patroon verlopen als in de natuur. 
Wat niet wegneemt dat dergelijke paniek
verhalen een uiterst nuttige rol kunnen 
spelen om de aandacht op dreigende pro

blemen te vestigen. 
De neiging om economische groei gelijk te 
stellen aan meer materiële productie, de 

tweede denkfout, komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in een publicatie van Aktie 
Strohalm van een paar jaar terug, 'Greep op 
groei'. Met name in de hoogstontwikkelde 
landen heeft de productiegroei echter 
vooral vooral betrekking op immateriële 
'goederen': diensten, van computerpro
gramma's tot Sport 7. Net als eerder de ag
rarische productie, heeft de industriële 
productie een zeker verzadigingsniveau 
bereikt, waarna de menselijke energie zich 
op andere zaken richt. Industriële groei is 
veeleer een fase van de economische ont
wikkeling van een land, zoals ook blijkt uit 
het feit dat de hoeveelheid gebruikte ener
gie per eenheid productie, die in de fase 
van industrialisatie sterk toeneemt, op een 
gegeven moment weer terugloopt. In 
Groot-Brittannië is dat al het geval sinds 
I BBO, in de VS en Duitsland sinds 1920, in 
Japan sinds 1970. Er komen nog steeds 
nieuwe industrieproducten op de markt, 
maar die zijn meestal veel minder 'hard' 
dan traditionele: de toegevoegde waarde 
bestaat voor een groeiend deel uit denk-
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werk - engineering, design, marketing en 
dergelijke - in plaats van uit grondstoffen , 
en assemblage. Dat geldt overigens ook ' 
voor bestaande producten, van kleding tot 

auto's. 

KOSTENBESPAREND 
Net als natuurlijke groei is economische 

groei vooral verandering: het verbeteren 
van bestaande activiteiten en het ontplooi· 
en van nieuwe. Het eerste is in essentie een 
kwestie van efficiënter gebruik maken van 
de schaarse hulpbronnen. Dat betreft 
vooral arbeidsbesparing, die tegelijk ruimte 
schept voor nieuwe activiteiten. De me· 
chanisering van de landbouw maakte de 
opkomst van de industrie mogelijk, de au· 
tomatisering van de industrie de ontwikke· 
ling van de dienstensector. Daarnaast gaat 
het om zuiniger gebruik van energie en an· 
de re grondstoffen. De eerste stoommachi· 
nes waren massieve, energieverslindende 
monsters vergeleken met moderne kracht· 
bronnen, en een groot deel van de ontwik· 
kelingsinspanning in de industrie is gericht 



op het 'resource-efficiency': apparaten wor
den lichter en simpeler van constructie. 
Hierdoor wordt er minder materiaal en 
minder energie gebruikt, terwijl het pro
ductieproces steeds efficiënter wordt. En 
net als arbeidsbesparing openen nieuwe 
technologieën als de (micro-)elektronica 
ook de weg naar geheel nieuwe producten. 
Milieubehoud is vooral een kwestie van het 
beperken van 'waste', een mooi woord 
omdat het zowel 'afval' als 'verspilling' be
tekent. Het potentieel aan besparingen is 
enorm; de Amerikaanse energie-deskundi
ge Amory Levins stelde enkele jaren gele
den dat Amerikanen met een kwart van 
hun huidige stroomverbruik zouden toek
unnen als ze alleen maar state-af-the-art
apparaten zouden gebruiken. In de indus
trie en door doelgerichter bouwtechnie
ken kunnen zo eveneens tientallen pro
centen bespaard worden. 
Ook vervuiling blijkt voor een groot deel 
te herleiden tot inefficiënt gebruik van 
grondstoffen. Uit Amerikaans onderzoek 
(zoals onlangs geïnventariseerd in een arti-

f ! 

kei van de Amerikaanse econoom Michael 
Porter) blijkt dat inspanningen om indus
triële milieuvervuiling tegen te gaan, 
meestal tot kostenbesparingen leiden: ze 
dwingen de onderneming het gehele pro
ductieproces kritisch te bezien. Het door 
het bedrijfsleven naar voren gebrachte ar
gument dat nationale milieu-eisen hun 
concurrentiepositie aantasten, gaat dan 
ook niet op; in werkelijkheid blijkt die vaak 
te verbeteren, zowel dank zij directe bespa
ringen op productiekosten, als dank zij de 
groeiende markt voor de daartoe ontwik
kelde technieken. 

BETERE PRODUCTIE 
Vervuiling en verspilling worden vooral ge

associeerd met industriële processen, 
maar ook in de dienstensector valt veel te 
verbeteren en te winnen. De informatica
revolutie heeft voorlopig eerder tot meer 
dan tot minder papiergebruik geleid, vaak 
onnodig. De medische sector is een grote 
vervuiler, waaraan dezelfde drogredene
ring ten grondslag lijkt te liggen als aan het 
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traditionele verzet tegen milieumaatrege
len: wat wij doen, is te belangrijk om je 
druk te maken over de neveneffecten. 
De gedachte dat milieuvriendelijk produ
ceren kostenbesparend is, staat haaks op 
wat doorgaans wordt aangenomen. Het
zelfde misverstand bestond tot in de jaren 
tachtig over 'kwaliteit', in de specifieke zin 
die dat begrip kreeg dank zij vooral Japan
se producten: de afwezigheid van defecten 
of gebreken. Westerse bedrijven gingen 
ervan uit dat kwaliteitsbeheer vooral meer 
toezicht en controle vereiste, en dus extra 
kosten meebracht. Toen bleek dat daar in 
Japan geen sprake van was, werd aangeno
men dat dat te maken had met de unieke 
persoonskenmerken van Japanse arbei
ders. Pas toen Japanse bedrijven fabrieken 
in het Westen bouwden waar westerse ar
beiders werkten, drong het besef door dat 
kwaliteit en kwestie was van hoe je het 
productieproces organiseert, en dat je 
daarmee aanzienlijke kostenbesparingen 
kunt realiseren- zowel initieel als doordat 
er achteraf minder fouten hoeven te wor
den gecorrigeerd. Hetzelfde blijkt nu te 
gelden voor besparing van energie en 
grondstoffen. En misschien kun je beide za
ken onder één noemer brengen: uiteinde
lijk is kwaliteit een kwestie van zo goed 
mogelijk inspelen op de behoeften van de 
consument: goedkoop, betrouwbaar en 
zonder schadelijke neveneffecten. 
De ultieme materiaalbesparing is recycling. 
Hergebruik is niet echt nieuw - kostbare 
materialen als platina en lood, en zelfs oud 
papier, worden allang recycled, en dyna
mo's en motorblokken gereviseerd -, maar 
recycling heeft een belangrijke impuls ge
kregen door de ontdekking dat als je ap
paraten zo ontwerpt dat ze weer makke
lijk uit elkaar te halen zijn, ze vaak ook mak
kelijker in elkaar te zetten zijn. Met 'design 
for disassembly' bespaart de producent dub
bel - op de materialen en op de assembla
gekosten -, en tegelijk wordt het recyclen 
van minder waardevolle stoffen goedko
per. Een andere trend is 'design for re-use', 
waarbij hele componenten na enige 'revi
sie' weer opnieuw worden gebruikt. 
Hergebruik opent het zicht op de 'gesloten 
productieketen', het technische equivalent 
van 'duurzame groei'. Daartoe moet het 
distributieproces - het vervoer en de lo
gistiek van grondstoffentoevoer, aanleve
ring van halffabrikaten, groot- en detail
handel - in spiegelbeeld worden gerepro
duceerd. Aan een dergelijke opzet wordt 
al in verschillende sectoren gewerkt. Her
winning en recycling van kunststoffen is 
een groeiende bedrijfstak, en bij de VAM 
draait al een experimentele installatie die 
verschillende soorten kunststof (die ge
mengd niet kunnen worden recycled) uit 
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Het argument dot notionale 

milieu-eisen de 
afval te winnen. Wanneer deze infrastruc
tuur zich eenmaal heeft gevormd, zullen 
niet alleen aanzienlijke besparingen kunnen 
worden gerealiseerd op materiaalkosten, 
maar ook op de kosten van inzameling en 
verwerking van restafval. Op den duur 
moet dit 'residu' zonder probleem als 
brandstof kunnen worden gebruikt voor 
energie-opwekking: thermische recycling. 
Niet in alle gevallen zullen die technieken 
echter beschikbaar komen. Er zullen altijd 
processen zijn waarbij schadelijke stoffen 
vrijkomen, en gevallen waarin de kosten 
van recycling de voordelen ervan overtref
fen. Zelfs bij de meest efficiënte vorm van 
verbranding komt kooldioxide vrij, de stof 
die verantwoordelijk is voor het dreigen
de broeikaseffect. In die gevallen kan de mi
lieuschade alleen beperkt worden door 
speciale voorzieningen te treffen die hoge
re kosten meebrengen. 
Sommige economen, onder wie milieu
econoom Roefie Hueting, menen dat dan 
de reële welvaart daalt. De achtergrond 
daarvan is dat we voor dezelfde producten 
hogere prijzen moeten betalen. Dat is een 
aanvechtbare stelling. De Club van Rome 
en verschillende milieu-economen hebben 
betoogd dat het nationaal inkomen een te 
florissant beeld geeft van de welvaart, om
dat geen rekening wordt gehouden met de 
maatschappelijke verliezen als gevolg van 
milieuschade; in feite zou daarvoor een 
correctie moeten worden aangebracht. 
De impliciete veronderstelling is dat een 
schoon milieu economische waarde heeft. 
Deze veronderstelling is juist, en wordt be
vestigd door de groeiende bereidheid van 
consumenten en burgers om daarvoor ex
tra te betalen. Maar dat betekent ook dat 
een milieuvriendelijk product een hogere 
reële waarde heeft dan een vervuilend pro
duct. De prijsstijging kan dan ook niet wor
den afgedaan als inflatie, waar niets tegen
over staat: er is evenzeer sprake van ver
betering als bij een nieuwe, snellere com
puter, een tv met een scherpere beeldbuis 
of een veiliger auto. 

KWALITEIT 
Die constatering is van belang, omdat vaak 

vergeten (of ontkend) wordt dat ook als 
het om het milieu of de natuur gaat, er een 
afweging van kosten en baten moet wor
den gemaakt. 'Natuur' vertegenwoordigt 
niet automatisch een hogere waarde waar 
platvloerse zaken als inkomen en welvaart 
voor moeten wijken. De keuze voor be
houd van bepaalde landschappen of schoon 
zwemwater kan nooit worden gerecht
vaardigd met een verwijzing naar hogere 
waarden: aan zichzelf overgelaten zou dat 
specifieke landschap ook verdwijnen, en er 
zijn meren die van nature giftig zijn voor 

concurrentiepositie 

van het bedrijfsleven 

aantasten, goot niet 

op. In werkelijkheid 
blijkt die vaak te 
verbeteren 

mens en dier. 
Net als de onbelemmerde vrije markt, is de 
natuur een meedogenloze strijd waarin de 
sterksten zegevieren en de zwakken het 
loodje leggen - de tegenhanger van de ge
civiliseerde samenleving. Die laatste ken
merkt zich erdoor dat de blinde natuur
krachten zo goed mogelijk zijn getemd, zo
als door het ontginnen van land voor land
bouw en door het aanleggen van dijken te
gen overstromingen. In het verlengde 
daarvan wordt in de beschaafde samenle
ving de markt gemanipuleerd om allerlei 
onaanvaardbaar geachte neveneffecten te 
voorkomen. In die zin is milieubeleid ver
gelijkbaar met sociale wetgeving. 
De gemaakte keuzen kunnen niet los wor
den gezien van de economie in bredere zin. 
In landen waar mensen ternauwernood 
voldoende voedsel kunnen vergaren, heeft 
natuurbos niet dezelfde waarde als in de 
westerse welvaartsstaat. En waar de le
vensverwachting nog geen vijftig jaar is, 
maken weinigen zich zorgen over de mo
gelijke schade op lange termijn door che
micaliën. De keuze voor een gezond mi
lieu, natuurbehoud en het in het wild voor
komen van bepaalde diersoorten is in eco
nomische zin een consumptieve voorkeur 
waaraan ook een bepaald prijskaartje 
hangt. 
Dat wil geenszins zeggen dat het milieu 
met een gerust hart aan de blinde krachten 
van de markt kan worden overgelaten. 
Porter constateert dat innovaties op dit 
gebied kunnen worden bevorderd door 
doelmatig milieubeleid. Gerichte eisen, 
niet door bepaalde technieken op te leggen 
maar door bepaalde uitkomsten voor te 
schrijven, dwingen bedrijven efficiënte op
lossingen te vinden, net zoals concurrentie 
ze daartoe dwingt (het Japanse kwaliteits
denken kwam oorspronkelijk uit de VS, 
maar was daar genegeerd). 
Veel overheden miskennen dit dynamische 
aspect echter, en stellen normen die de 
producent geen keuze laat - bijvoorbeeld 
de verplichting om een bestaande techniek 
uit te breiden met een voorziening die de 
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bestaande vervuiling achteraf neutrali
seert. Dergelijke maatregelen werken wèl 
kostenverhogend, en blokkeren bovendien 
de ontwikkeling van efficiënter technieken. 

Een andere, meer principiële, reden waarom 
het milieu niet aan de markt kan worden 
overgelaten, is dat de afweging van indivi
duele kosten en baten vaak heel andere 
keuzes oplevert dan een afweging van de 
kosten en baten voor de gemeenschap als 
geheel. Dat is het geval wanneer er van 
aanzienlijke 'externe kosten' sprake is- de 
de milieuschade treft vooral derden - en ' 
individuele producent of gebruiker geen 
voordeel heeft bij een milieuvriendelijker 
aanpak. Zulke externe kosten kunnen 
'geïnternaliseerd' worden door middel van 
specifieke heffingen of milieu-eisen. Als 
zo'n activiteit dan niet meer lonend is , 
doordat de kosten de baten gaan overtref
fen, is dat een duidelijke kandidaat voor de 
'selectieve krimp' waar onder meer de 
Groningse econoom Jan Pen voor pleit. ! 
Op zich hoeft dat niet tot inkomensverlies 
te leiden, omdat de betreffende productie
middelen dan beschikbaar komen voor an
dere zaken. 

MARKTCONFORME PRIKKELS 
Vaak wordt ervoor gepleit (een deel van) de 

kosten van milieumaatregelen door de ge
meenschap te laten dragen, bijvoorbeeld in 
de vorm van subsidies voor milieu-investe
ringen. In feite is dat alleen gerechtvaardigd 
wanneer er sprake is van aanzienlijke ex
terne baten. Tijdelijke milieu-subsidies 
kunnen bijvoorbeeld de sociale pijn van de 
vereiste 'herallocatie' verzachten. Wel 
biedt milieutechnologie, een bedrijfstak 
met en groot groeipotentieel, een duidelijk 
aanknopingspunt voor een gericht sector
structuurbeleid. Op dit gebied neemt een 
aantal Nederlandse ondernemingen inter
nationaal een sterke positie in, en een der
gelijk beleid zou traditionele doeleinden als 
groei en werkgelegenheid verenigen met 
milieudoeleinden. Zeker als er sprake is 
van een aanwijsbaar maatschappelijk be
lang, zoals wanneer het om milieu-effecten 
gaat die moeilijk aan de vervuilers zijn toe 
te rekenen, is het bevorderen van milieu
technologie ook verdedigbaarder dan het 
aanwenden van gemeenschapsgelden om 
noodlijdende bedrijven op de been te hou
den of om potentieel winstgevende 'speer· 
punten' te stimuleren. 
De ervaringen met overheidsingrijpen in 
economische processen hebben belangrij· 
ke inzichten opgeleverd over de effectivi
teit van bepaalde vormen van beleid. Die 
ervaringen zijn ook voor het milieubeleid 
van belang. Zo weten we nu dat gedetail· 
leerde voorschriften het nadeel hebben 



om betere oplossingen te blokkeren. Het
zelfde geldt in het algemeen voor plafonds 
of vergunningen, zoals voor een bepaalde 
schadelijke uitstoot. Een bijkomend nadeel 
is dat dergelijke maatregelen, net als subsi
dies, gevoelig zijn voor willekeur en onei
genlijke prioriteiten. Dit soort maatrege
len kan ten voordele van belanghebbenden 
werken of kan een oppervlakkige reactie 
zijn op een media-hype over bepaalde mi
lieukwesties. 
De meest effectieve instrumenten zijn 
'marktconform', dat wil zeggen dat ze het 
gewenste gedrag aanmoedigen. Het be
kendste voorbeeld van zo'n marktconfor
me 'prikkel' is de ecotax of 'carbon tax', een 
heffing op energie. Deze kan zelfs de goed
keuring van gerenommeerde markt-adep
ten als The Economist en The Wall Street 
Journal wegdragen. Het prijsmechanisme 
heeft in het algemeen de neiging om de 
vraag- en aanbodverhoudingen op korte 
termijn te weerspiegelen, en weinig reke
ning te houden met bijvoorbeeld toekom
stige uitputting van natuurlijke hulpbron
nen. Bovendien worden energieprijzen 
vaak om politieke redenen lager gehouden 
dan wat de markt zou dicteren, wat ver
spilling aanmoedigt. In veel landen, waar
onder Duitsland, wordt het gebruik van 

steenkool- een uiterst vervuilende brand
stof - nog steeds gesubsidieerd. In de 
voormalige Sovjet-Unie, waar prijzen en 
productiebeslissingen niet door de markt 
maar door het 'nationaal belang' gedic
teerd werden, leidde dit tot massale ver
kwisting van grondstoffen en de omvang
rijkste milieuvernietiging ooit. 
Een andere markconforme maatregel is 
het verhandelbare emissierecht, die indi
rect het karakter heeft van een vergunning: 
de overheid stelt vast welke hoeveelheid 
van een bepaalde 'vervuiling' toelaatbaar is 
(bijvoorbeeld, in overeenstemming met 
duurzame groei) en laat het verder aan de 
markt over wie deze rechten verwerft en 
tegen welke prijs. Deze aanpak is in over
eenstemming met het beginsel 'de vervui
ler betaalt', en zet de producent ertoe aan 
te zoeken naar technieken die minder ver
vuiling veroorzaken. 

POLITIEKE ONWIL 
Ook hier blijkt het argument dat dergelijke 

heffingen de nationale concurrentiepositie 
zouden schaden geen steek te houden. Op 
grond van dat argument treffen de huidige 
energieheffingen in Nederland slechts de 
kleinverbruiker, en hoeven bij uitstek 
energie-intensieve industrieën als alumini-
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urnfabrieken en tuinderijen juist minder 
voor hun energie te betalen. Deze praktijk 
wordt niet ondersteund door de feiten; in 
1994 heeft het Centraal Planbureau op 
verzoek van GroenLinks een groot aantal 
varianten doorgerekend op het gebied van 
milieumaatregelen en -heffingen. Daaruit 
bleek dat de ruimte voor nationale milieu
heffingen aanzienlijk was en deze zelfs gun
stig uitwerkten op de economie doordat 
ze lagere loonheffingen mogelijk maakten. 
Het Duitse economisch onderzoeksinsti
tuut DIW becijferde vorig jaar dat een eco
logische belastinghervorming over tien jaar 
tot 800.000 banen zou kunnen opleveren. 
De terughoudendheid om effectieve maat
regelen te nemen, weerspiegelt eerder po
litieke dan economische bezwaren. Er is 
geen gebrek aan technische oplossingen 
voor milieuproblemen, evenmin als aan 
economische instrumenten. Het probleem 
is ofwel dat we er niet aanwillen omdat we 
er niet van overtuigd zijn dat het middel 
niet erger is dan de kwaal, ofwel dat we het 
niet voor elkaar krijgen omdat er in het po
litieke besluitvormingsproces allerlei 
weerstanden zitten tegen effectief ingrij
pen - net zoals die er in de vorige eeuw 
waren tegen de invoering van sociale wet
geving. 
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Vervuiling is vooral een 

Al hoeft internationale concurrentie geen 
beletsel te zijn voor nationaal milieubeleid, 
op mondiale schaal kunnen verkwisting van 
energie en milieuschade niet echt worden 
gestuit zonder internationale afspraken en 
heffingen. Zo is de luchtvaart uiterst mi
lieu-onvriendelijk, maar blijkt dit niet uit de 
prijzen omdat op kerosine voor vliegtuigen 
nu eenmaal geen accijns wordt geheven. 
De Amsterdamse hoogleraar Hans Linne
mann heeft erop gewezen dat ook de we
reldhandel nooit zo'n hoge vlucht had kun
nen nemen als de internationale trans
portkosten de reële brandstofkosten zou
den weerspiegelen. 
Opkomende industrielanden stellen door
gaans minder stringente milieu-eisen, wat 
voor ondernemingen reden kan zijn om 
vervuilende productieprocessen daar te 
localiseren. In het Westen gaan dan pro
ductie en werkgelegenheid verloren terwijl 
tegelijk de mondiale vervuiling toeneemt. 
Maar dit probleem wordt, net als het be
ruchte banenverlies aan lage-lonenlanden, 
vaak overschat. Meestal maken milieukos
ten maar een klein deel van de totale kos
ten uit en weegt het voordeel niet op te
gen allerlei nadelen van relocatie. Boven
dien neemt ook in de nieuwe industrielan
den het milieubewustzijn toe met de wel
vaart. Ook worden juist multinationale 
concerns steeds gevoeliger voor hun goe
de naam (bedrijven geven immers kapita
len uit aan public relations), èn beducht 
voor de toenemende gewoonte vervuilers 
wettelijk aansprakelijk te stellen voor de 
gevolgen. Na de ramp met de chemische 
fabriek in het Indiase Bhopal besloot Union 
Carbide voor zijn vestigingen over de hele 
wereld dezelfde veiligheidsnormen te stel
len. In die zin is de mondialisering van de 
economie een gunstige zaak. 

MEER WELVAART 
De belangrijkste overweging in dit verband is 

misschien dat vervuiling vooral een armoe
deprobleem is. In kwantitatieve termen van 
energieverbruik, giftige uitstoot en afval is 
de vervuiling weliswaar geconcentreerd in 
de rijke landen, maar in feite dreigen de 
grootste milieurampen in de Derde We
reld. De ontbossing en verwoestijning, die 
voor een groot deel zijn toe te schrijven 
aan de wanhopige leefomstandigheden van 
de lokale bevolking, en de verspreiding van 
ziektes die daar het gevolg van zijn, vormen 
een grotere bedreiging dan onze afvalber
gen of het broeikaseffect. Een studie van 
het Amerikaanse World Resource lnstitu
te kwam tot de conclusie dat als de ont
wikkelingslanden over de beste nu beschik
bare technologie zouden beschikken, ze bij 
gelijkblijvend energieverbruik ongeveer 
hetzelfde welvaartsniveau zouden kunnen 

armoedeprobleem. 

In feite dreigen de 

grootste 
milieurampen in de 

Derde Wereld 

bereiken als het Westen in 1970. 
Het om milieu-redenen tegengaan van pro
ductie in Derde-Wereldlanden, of het boy
cotten van de betreffende producten, is 
dan ook waarschijnlijk contraproductief. 
Het is natuurlijk van groot belang dat er in
ternationale afspraken worden gemaakt en 
normen gesteld, en gezien het geringe suc
ces van internationale beleidscoördinatie 
in het algemeen kunnen akkoorden als dat 
over CFK's in Montreal in 1987, en zelfs de 
wat vrijblijvende afspraken van de Milieu
top in Rio in 1992, als significante door
braken worden beschouwd. Maar daarbij 
zal vooral het Westen voor de kosten 
moeten opdraaien. Alleen voor rijke lan
den geldt immers dat het milieu hoger 
wordt gewaardeerd dan de baten van de 
processen waarbij het milieu wordt aange
tast. Wie de invoer van 'vuile' producten 
wil verbieden, bedrijft gewoon protectio
nisme. 
Het broeikaseffect neemt een bijzondere 
plaats in binnen de milieudiscussie. Vervui
ling als gevolg van verbrandingsprocessen 
kan voorkomen worden door het gebruik 
van katalisators en andere technieken, 
maar bij het gebruik van brandstoffen komt 
ook kooldioxide vrij, waarvan de gevolgen 
moeilijk te overzien maar mogelijk zeer in
grijpend zijn. Dit is een extra argument 
voor energie-heffingen. Het effect daarvan 
echter zal waarschijnlijk worden tenietge
daan door de toename van het gebruik van 
fossiele brandstoffen in de opkomende 
economieën. 
Op dit probleem is een technisch en een 
economisch antwoord mogelijk. Het tech
nische antwoord is de ontwikkeling van al
ternatieve energiebronnen. Van kernener
gie lijkt weinig heil meer te verwachten, 
maar de combinatie van zonne-energie en 
het gebruik van waterstof voor mobiele 
verbrandingsmotoren (met name in het 
verkeer) lijkt veelbelovend. Volgens de 
Wereldbank zou zonne-energie theore
tisch in vijf- à zesmaal de huidige energie
behoefte van alle ontwikkelingslanden kun
nen voorzien (en minder grond in beslag 
nemen dan de huidige stuwmeren). De 
prijs van foto-elektrische cellen (voor zon
ne-energie) is nog maar twee procent van 
die in 1970; op plaatsen waar de distribu-
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tiekosten van stroom een belangrijke rol 
spelen, zijn ze al concurrerend. Toch zal 
het nog wel enige decennia duren voordat 
deze technieken ruimschoots beschikbaar 
zijn. 
Het economische antwoord is dat bij een 
al te rigareuze aanpak van de kooldioxide
uitstoot het middel mogelijk erger is dan 
de kwaal. De gevolgen van klimaatsveran
dering, en zelfs van een stijgende zeespie
gel, zijn waarschijnlijk hanteerbaarder dan 
de sociale en politieke gevolgen van stag
nerende economieën zowel in het Westen 
als in de Derde Wereld. Bovendien sugge
reren berekeningen dat een effectieve aan
pak van andere door verbranding veroor
zaakte vervuiling een veel hoger milieu
rendement opleveren. In Los Angel es kwa
men milieu-instanties tot de ontdekking 
dat een gemotoriseerde grasmaaimachine 
in een uur meer tot de smogvorming bij
draagt dan een moderne auto over een 
paar duizend kilometer; hetzelfde geldt 
waarschijnlijk voor een buitenboordmo- , 
tor. 

In de ongunstigste scenario's voor het 
broeikaseffect is het vooral Bangladesh dat 
het moet ontgelden. Ook hier blijkt het mi
lieuprobleem vooral een armoedepro
bleem te zijn. Als de zeespiegel stijgt, is Ne
derland rijk genoeg om de dijken te ver
hogen maar Bangladesh niet. In feite heeft 
het Westen er echter alle belang bij om 
een Deltaplan voor Bangladesh te helpen 
financieren. Ook zonder broeikaseffect is 
zo'n project een goede investering, omdat 
dit het land in staat zal stellen de eigen 
hulpbronnen beter te benutten. Als de 
welvaart stijgt, zal de bevolkingsgroei afne
men, en zullen ook de Bengali's meer waar
de gaan toekennen aan een schoon milieu 
en natuurbehoud. Economische groei en 
milieuzorg gaan beiden om de kwaliteit van 
het bestaan. T 

Ed Lof is economrsch pub/rosr 



REPLIEK 
In het vorige nummer van DE HELLING beschuldigde JELLE VAN DER MEER 

de milieubeweging van moralisme en technocratisch denken. Daardoor 

speelt zij geen politieke rol van betekenis meer. Volgens BART SN ELS mag 

dit waar zijn, maar dat betekent nog niet dat het debat niet in 

economische termen gevoerd dient te worden. Integendeel! 

Een debat over 
milieu • 1s een debat 

• over econom1e 
B;art Snels 

Het milieubeleid heeft alleen kans van sla
gen als de milieubeweging een meer maat
schappelijke beweging wordt. Dat consta
teerde Jelle van der Meer in het vorige 
nummer van de Helling. De taak van de mi
lieubeweging is naar zijn mening om aan te 
tonen welke politieke keuzes gemaakt kun
nen worden. Ze moet een beeld proberen 
te schetsen van een leefbare samenleving. 
Teveel is de milieubeweging een techno
cratische beweging geworden die het de
bat in wetenschappelijke termen voert, al
dus de criticus. 
Van der Meer heeft gelijk dat het het draag
vlak voor milieubeleid niet ten goede komt 
als de milieubeweging 'wetenschappelijke' 
argumenten gebruikt om het wijsvingertje 
naar consumenten op te heffen. Het aan
spreken van mensen als burgers, in plaats 
van als consumenten, lijkt een beter be
gaanbare weg om maatschappelijke sympa
thie voor een ingrijpend milieubeleid te 
kweken. So far, so good! 

NIEUWE FASE 
Toch moet niet onderschat worden dat juist 

de ideologische ommekeer van de milieu
beweging in de jaren tachtig bijgedragen 
heeft tot de politieke erkenning van de 

noodzaak van een stevig milieubeleid. Juist 
door met de overheid in debat te gaan -
wellicht in een voor de burger te techno
cratisch jargon -, is er een omslag bewerk
stelligd in het denken over milieuproble
men. Juist door de discussie te voeren in 
termen van technologie en economie, en 
niet in termen van 'de wereld is fout, we 
willen een andere wereld', werd het be
leidsdebat op een hoger plan getild. 
Maar tegelijkertijd moet erkend worden 
dat er nu een nieuwe fase aangebroken is. 
Nu er mooie milieubeleidsplannen ontwik
keld zijn, moet ook de stap gemaakt wor
den deze daadkrachtig uit te voeren. En 
daar stokt het proces. Wellicht ontbreekt 
het aan 'draagvlak' om werkelijk over te 
gaan tot actie. De taak van de milieubewe
ging is dan inderdaad te proberen dat 
draagvlak te vergroten op de manier die 
Jelle van der Meer zich dat voorstelt: de 
milieubeweging wordt dan een maatschap
pelijke beweging die burgers betrekt in dis
cussies over een leefbare wereld; discus
sies over milieu, werk en inkomen, in plaats 
van over emissies en uitstoot, tunnels en 
mestboekhoudingen. 
Voor Groenlinks ligt er, als politieke par
tij, nog een andere taak. Niet alleen heeft 
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Groenlinks een politieke verantwoorde· 
lijkheid voor de vergroting van het maat
schappelijk draagvlak voor een meer ingrij
pend milieubeleid, ook en vooral moet de 
partij een toonaangevende rol spelen in het 
politiek-ideologische milieudebat. Vrijwel 
alle politieke partijen erkennen dat er mi
lieuproblemen zijn, zij het in verschillende 
mate. Veel partijen beweren tegenwoordig 
voor een stevig milieubeleid te zijn. Maar 
het grote verschil tussen partijen is de vi
sie op het uitvoeren van milieubeleid. Het is 
pure winst dat het debat over milieubeleid 
tegenwoordig op een economische wijze 
wordt gevoerd. Hoe je het ook wendt of 
keert, het gaat steeds om efficiency, markt
werking, innovatie en concurrentiepositie. 
Aan deze economische benadering kleeft 
echter ook een nadeel, het nadeel namelijk 
dat economische debatten over milieube
leid de neiging hebben zich te concentre
ren op de korte-termijneffecten. Discus
sies over leefbaarheid, een schonere en 
rechtvaardiger wereld - dus de discussies 
die Van der Meer wil bevorderen -, beho
ren primair te gaan over de langere-ter
mijnrelaties tussen milieu en economie. 
Immers, de uitkomsten ervan vormen het 
fundament voor de meer principiële keu-
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zes die gemaakt moeten worden. Het ka
binet lijkt juist de langere-termijndilemma's 
uit de weg te gaan. Dat is logisch, want die 
zijn politiek het lastigst. Het is aan de mi
lieubeweging, en aan Groenlinks, om hel
der voor het voetlicht te brengen waarom 
deze meer principiële discussie onont
beerlijk is. 

NEOLIBERALE SUPREMATIE 
Het voordeel van een meer economische in

valshoek evenwel is dat daardoor het de
bat überhaupt gevoerd kan worden. Hier 
ligt wellicht de belangrijkste opdracht voor 
Groenlinks als politieke partij. Het milieu 
is een collectief goed. Dat wil zeggen dat 
op het politieke niveau afgesproken moet 
worden hoe wij onze leefomgeving willen 
beheren. Het is daarbij duidelijk dat de 
werking van de markt negatieve externe 
effecten heeft die een collectieve oplossing 
vergen. Dat betekent overigens niet dat 
milieubeleid alleen zou moeten bestaan uit 
centraal opgelegde, veelal bureaucratische 
en daardoor inefficiënte, maatregelen. In
tegendeel, het stimuleren van marktwer
king kan juist een belangrijk instrument 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan marktconfor
me maatregelen als heffingen en verhan
delbare emissierechten. 
Een andere reden waarom debatten, of het 
nu over gezondheidszorg, onderwijs of mi
lieu gaat, in economische termen gevoerd 
dienen te worden, is van meer politiek
strategische aard. Het neoliberale denken, 
met 'de markt' als centraal begrip, zet daar
bij momenteel de toon. Hoe paradoxaal 
het ook klinkt, juist met behulp van de be
langrijkste begrippen uit het neoliberale 
vocabulaire kunnen groene politici hun 
neoliberale collega's aanvallen op hun te
rughoudendheid met betrekking tot mi
lieubeleid. 
Dat hoeft niet alleen op een technocrati
sche manier te gebeuren, waar Van der 
Meer bang voor is, het debat krijgt juist 
kleur door het bewust onder woorden 
brengen van politiek-ideologische me
ningsverschillen. Neoliberalen verafschu
wen collectieve regelingen. Zij willen de 
markt het werk laten doen. Milieubeleid is 
daarmee per definitie een ongemakkelijk 
onderwerp voor neoliberale politici. 
Zo vertrouwt Minister Wijers van Econo
mische Zaken geheel op economische 
groei. Hij vindt dat er minstens drie pro
cent economische groei per jaar moet zijn. 
Daarvoor is meer markt en minder over
heid nodig. Hij denkt dat er automatisch 
meer investeringen in milieumaatregelen 
zullen plaatsvinden bij hogere economi
sche groei. Als de markt haar werk, doet 
zal de 'groene technologie' zich vanzelf 
ontwikkelen. Het gevolg is dan dat meer 

economische groei vanzelf minder milieu
druk oplevert. 
Wàs het maar zo eenvoudig! Het is niet 
moeilijk de neoliberale denktrant te bekri
tiseren. Dat is ook één van de taken voor 
groene politici. Maar het 'nee-zeggen' à la 
Thijs Wöltgens is niet effectief om de van
zelfsprekendheid van het neoliberale den
ken te doorbreken. Het gaat er ook om 
aan te geven hoe milieu en economie wèl 
samen kunnen gaan. 
De markt als middel voor milieubeleid is 
hèt aangrijpingspunt voor discussie met te
genstribbelende neoliberalen die de markt 
als doel zien. Dat betekent dat groene po
litiek van marktwerking gebruik maakt 
zonder de markt als doel te stellen. De 
markt is er voor ons en wij niet voor de 
markt. Voorwaarde voor goede markt
werking is dat de overheid duidelijke spel
regels ontwerpt. 
Hoewel het beter kan, constateerde Van 
der Meer dat er een draagvlak is voor mi
lieubeleid. Burgers en bedrijven zijn echter 
niet geneigd zèlf hun gedrag te veranderen. 
Hier is sprake van een prisoners-dilemma. 
Alleen collectief gedrag heeft maatschap
pelijk gewenste uitkomsten tot gevolg. Als 
er geen geloofwaardig milieubeleid tot 
stand komt, is de neiging tot 'free-riding' te 
groot. Het heeft als individu geen zin om 
als enige milieuvriendelijk gedrag te verto
nen. Dat betekent dat een beter milieu bij 
de overheid moet beginnen. De overheid 
moet een helder sturend milieubeleid voe
ren. 
Daar wringt hem nu net de schoen. Ne
derland was koploper met het formuleren 
van een Nationaal Milieubeleidsplan. Maar 
bij de uitvoering van het plan zijn we onze 
koploperspositie aan het kwijtraken. Tot 
voor kort stelde de overheid de doelstel
lingen vast. Bij de uitvoering van het mi
lieubeleid werden vervolgens vrijwillige af
spraken met bedrijven en sectoren ge
maakt, de zogeheten convenanten. Dat 
was al een tamelijk vrijblijvende strategie. 
Maar dit kabinet legt de lat nog wat lager. 
Het wil de doelstellingen in overleg met de 
doelgroepen gaan bijstellen. Denk aan het 
C02-beleid. Daar is de betrouwbaarheid 
van het milieubeleid volkomen zoek. Het 
levert niet alleen teleurstellende resultaten 
op, het ontmoedigt ook milieubewuste 
burgers en bedrijven omdat de achterblij
vers het tempo van het beleid bepalen. Met 
andere woorden: de maatschappelijk ge
wenste uitkomst komt niet tot stand door
dat het 'free-rider' -gedrag van de achter
blijvers mogelijk gemaakt wordt door een 
te slap overheidsbeleid. 
De politieke onwil van het huidige paarse 
kabinet om een stevig milieubeleid te voe
ren, komt voort uit de neoliberale afkeer 
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van overheidsingrijpen. 
De markt moet met zo min mogelijk regels 

lastig gevallen worden. Een belangrijk ar
gument dat afhoudende politici gebruiken 
betreft de angst voor een verslechterende 
concurrentiepositie als gevolg van door 
milieubeleid veroorzaakte hogere kosten. 
Maar deze angst is gestoeld op een ouder
wetse opvatting over welke factoren de 
concurrentieverhoudingen bepalen. In de 
moderne, steeds veranderende - en snel 
veranderende -, economische verhoudin
gen moet concurrentiekracht als een dyna
misch begrip opgevat worden. Prijzen zijn 
niet de enige, en zeker niet de belangrijk· 
ste, factor in de internationale concurren
tiestrijd. De mogelijkheid om producten 
en productiewijzen aan te passen aan ver
anderende milieunormen, consumenten· 
voorkeuren en technologische mogelijkhe
den is een veel krachtiger factor. Dit soort 
nieuwe inzichten over het belang van dy
namische concurrentiekracht is afkomstig 
van de Amerikaanse econoom Porter 
wiens ideeën door bijvoorbeeld TNO, 
maar ook door het Ministerie van Econo
mische Zaken, met enthousiasme aange· 
haald worden. 

EARLY MOVER 
Porter onderzocht hoe milieubeleid effect 

heeft op de concurrentiepositie (zie het 
herfstnummer van journol of Economie Per
spectives uit 1995). Strikte milieu-eisen 
kunnen naar zijn oordeel de concurrentie
positie juist versterken. Drie argumenten 
zijn daarbij van belang. Het eerste argument 
is dat verbeterde producten en productie
processen opbrengsten genereren die de 
kosten van het voldoen aan milieu-eisen te 
boven gaan. De fundamentele reden daar
voor is dat milieuvervuiling kostbaar is; niet 
alleen milieutechnisch, ook economisch. 
Bedrijven 'weten' echter niet precies hóe 
kostbaar. Uiteindelijk is milieubeleid ook 
beleid dat verspilling tegengaat. 
Een tweede argument is dat er - behalve 
eventueellagere kosten - ook concurren· 
tievoordelen behaald worden door de in
troductie van nieuwe producten en pro· 
ductieprocessen. Consumenten worden 
steeds kieskeuriger, ook wat betreft de mi· 
lieuschade die consumptie kan aanrichten. 
Producten die door als milieuvriendelijk te 
boek staande bedrijven gemaakt zijn, heb· 
ben dan een streepje voor. Het is niet voor 
niets dat het milieu-imago voor bedrijven 
steeds belangrijker wordt. De goederen en 
diensten die deze bedrijven leveren, mo· 
gen dan zelfs wat duurder zijn dan die van 
milieu-onvriendelijker concurrenten. 
Ten derde kunnen bedrijven die als eerste 
hun productie-roer omgooien een 'early
mover'-voordeel behalen op de markt van 



milieuvriendelijke producten en technolo
gie, ook internationaal. In het buitenland 
ontstaat vroeg of laat, net als bij ons, een 
trend naar een meer milieuvriendelijke 
consumptie en een stringenter milieube
leid. Technologische voorsprong op mi
lieugebied zal dan een doorslaggevende 
factor in de internationale concurrentie
strijd worden. 

MARKT ONMISBAAR 
Bovenstaand verhaal over de concurrentie

positie is een marktverhaal, maar het is 
geen neoliberaal marktverhaaL Integendeel, 
om dit verhaal werkelijkheid te doen wor
den, is lef nodig van een progressieve mi
nister van Economische Zaken. De Post
bus-SI-spotjes zijn in goede handen van 
minister De Boer, maar voor een gedurfd 
milieubeleid - waarmee duidelijk gestelde 
milieu-doelen bereikt worden- is ook mi
nister Wijers nodig. 
De schijnbare tegenstelling tussen milieu 
en economie heeft tot nog toe niet alleen 
,geleid tot een tekortschietend milieube
leid, maar ook tot een zwalkend beleid. 
Het naar beneden bijstellen van milieu
·doelen zorgt voor verwarring bij het be
' drijfsleven en voor verkeerde marktsigna
len. De onzekerheid die ontstaat, heeft als 
consequentie dat innovatie achterblijft. 
Dat is slecht voor het milieu, maar ook 
·voor onze concurrentiepositie. Voor een 
'werkelijk innovatief gedrag van bedrijven is 
'een geloofwaardige overheid nodig. De 
·markt werkt niet als de overheid de ver
keerde signalen geeft. En het signaal dat de 
overheid zou moeten geven, is dat zij de 
door haarzelf gestelde milieu-doelen seri
eus neemt. 
De milieubeweging en GroenLinks hebben 
een taak in het vergroten van het draagvlak 
voor ingrijpend milieubeleid. Daarin heeft 
Van der Meer gelijk. En wellicht is het mi
lieudebat de laatste jaren wat al te techno
'cratisch geweest. Maar het voeren van het 
milieudebat in economische termen maakt 
ook de ideologische verschillen duidelijk, 
hoe technocratisch dat debat soms ook 
lijkt te zijn. Alleen door een intensief poli
ltiek-ideologisch debat kan voortgang in het 
rmilieubeleid worden geboekt. T 

Bart Sn els is medewerker bu de Tweede~ 

Kamerfractie van GroenLmks 

Zes jaar geleden kreeg ik heel erge ruzie met 

iemand van Groenlinks. Het ging over Frank 

Rijkaard. Tijdens de WK~voetbal 1990 had hij 

iets heel ergs gedaan. Hij had de Duitse Rudi 
Völler een stev1ge klodder keel~en~neusvocht 

in zijn nek gespuwd. En dat was natuurlijk hart~ 

stikke verkeerd. Aan de Groenlinkser legde ik 

uit dat ik Rijkaards actie nooit serieus zou ver~ 
dedigen - men behoort niemand, dus ook 
geen nare Duitsers- te bekwatten, maar dat 1k 

en petit comité toch ook wel wilde opbiechten 

behept te zijn met een laag inst1nct dat mij heel 
even een heel prettig gevoel had bezorgd toen 
ik zag hoe Rijkaards mondstraal doel trof. Alsof 

de toenmalige sterspeler van AC Milan lucht 

gaf aan mijn eigen - meestal diep weggeborgen 
- wraakgevoelens ten opzichte van zekere 
Duitsers. Hoewel ik onmiddellijk toegaf dat de~ 

ze wraakgevoelens volkomen fout zijn -wat 

kon zo'n Völler er nou aan doen dat zo'n vijft1g 

jaar daarvoor mijn familie door heel andere 
Duitsers was gedecimeerd -werd de Groen~ 

Linkser vreselijk boos. H1j betichtte mij van an~ 
ti~Duits rac1sme. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze ruzie heel ei~ 

gentijds was. Zo'n dertig jaar geleden was er 

zeker geen links persoon opgestaan om m·lj te~ 
recht te wijzen bij een dergelijke, zeer voor~ 

zichtig geformuleerde, bekentenis. Want toen 

zat de wereld voor de meeste Nederlanders 

nog heel overzichtelijk ·,n elkaar. Zij waren in 

meerderheid goed en de meeste Du1tsers ei~ 

genl1jk fout. Daar kan de arme prins Claus over 
meepraten. Want het was in die sfeer dat hij 

zijn opwachting maakte als potentiële kroon~ 
prins en onmiddellijk werd afgeschilderd als 

Groot Oorlogsmisdadiger omdat hij een blau~ 

we maandag l1d was geweest van de Hitier Ju~ 

gend. 
Wie destijds hartelijk stond te applaudiseren 

toen ter gelegenheid van het huwelijk tussen 
Beatrix en Claus een rookbom werd gewor~ 

pen. wil daar vandaag de dag liever niet meer 
aan herinnerd worden. Want er is veel veran~ 

derd in de ideeën van Nederlanders over Duit~ 

sers. Nederlanders z1jn een beetje minder goed 

geworden, Duitsers een beetje minder fout. En 

terecht. Want de meeste Nederlanders waren 

gedurende WO 11 geen verzetshelden en niet 

alle Duitsers bezeten nazi's. Daarover is zowat 

heel Nederland het 1nmiddels eens. En alles 

wat ook maar enigszins ruikt naar generalisaties 

over De Duitse Volksaard wordt onmiddellijk 
afgestraft. Dáár kan de Amerikaanse weten~ 

schapper Daniel Goldhagen intussen over 

meepraten. Tenminste, als hij de Nederlandse 

reacties op z1jn H1t/ers wt!!Jng executioners heeft 

meegekregen. 
Wat hij in zijn boek probeert aan te tonen, is 

op zichzelf niet zo opzienbarend. Volgens hem 
werd de moord op miljoenen joden veroor~ 

zaakt doordat de meeste Duitsers niet zo van 

jOden hielden. Zo was het bijVOorbeeld opval~ 

lend dat vele 'gewone Duitsers', die geen lid 
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waren van de SS, zich aansloten bij de Ord~ 

nungspolizei om eigenhandig zoveel mogelijk 

joden op te pakken en te doden. En beleefden 

deze 'gewone Duitsers' behoorlijk daar veel lol 
aan, gezien het feit dat ze zich zelfs tnomfante~ 

lijk lieten fotograferen naast de lijken van jood~ 

se mannen, vrouwen en kinderen die ze om 

zeep hadden gebracht. 
Goldhagens boek is er één van velen over de 
oorzaken van de Shoah. Maar ik kan me niet 

herinneren dat er ooit een wetenschappelijk 

werk over de Duitse jOdenvervolging tussen 
1933 en 1945 is verschenen dat op zoveel Ne~ 

derlandse belangstelling kon rekenen als het zij~ 

ne. Alle landelijke kranten pakten flink uit met 

minstens één, voor dagbladbegrippen zeer lan~ 

ge, recensie en tig reacties. Daamaast werd 

met rooie oortjes gevolgd hoe De Ç)uitsers 

zich gepakt voelden door de jonge (36! en 

joodse!) Amerikaan. 

De meeste Nederlandse besprekingen van Hit~ 
Iers willing executioners waren héél verstandig. 

Zeer fijntjes werd de vloer aangeveegd met 

Goldhagens idee dat het Duitse antisemitisme 

doorslaggevend is geweest voor de massa~ 
moord op de Europese jOden. Maar ondertus~ 

sen werden juist die passages uit het werk van 

de Amerikaanse wonderboy opgesomd waarin 
zonneklaar werd hoe diep het zat met de jo~ 

denhaat van onze oosterburen. De gretigheid 
waarmee de Nederlandse recensenten aan het 

Citeren sloegen om aan te tonen dat Goldha~ 

gen er behoorlijk naast zat, gaf mij het gevoel 
dat er een luchtje zat aan de gigantische hoe~ 

veelheid aandacht die de Nederlandse pers 
had voor het omstreden boekwerk. 

Eén van de beste afleveringen van Fawlty T o~ 

wers is nog altijd die waarin een Du1ts echtpaar 

het hotelletje aan de Engelse zuidkust bezoekt 
en John Cleese in zijn rol van Basil Fawlty 
voortdurend Do nat mention The War! roept als 

de Duitsers binnen gehoorafstand dre1gen te 

komen. Zijn tot mislukken gedoemde pog1ngen 
vooral niet over De Oorlog te spreken, wor~ 

den steeds hilarischeren uiteindelijk staat hij 

het- zijn linkervinger als Hitiersnorretje onder 

zijn neus gevouwen en zijn rechterarm gehe~ 

ven in de Hitlergroet- u1t te schreeuwen dat 

hij het dáár juist niet over wil hebben. 

Hoe vaak ik deze scène ook zie, 1k krijg stee~ 

vast de slappe lach als ie weer eens wordt her~ 

haald. 
Bij het lezen van de Nederlandse commenta~ 

ren op het boek van Goldhagen zag ik steeds 

weer Basil Fawlty voor me. En gaandeweg 
kreeg ik het vermoeden dat er achter veel poli~ 

tiek~correcte kritieken op zijn werk een duiste~ 

re laag van ambivalentie huisde. Dezelfde ambi~ 

valentie die ik bij mezelf ontdekte toen onze 

Frank R1jkaard naar die vervelende Rudi Völler 

spoog. T 

Marja Vuijsje 
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De financiële en politieke elite wil ons laten geloven dat wij rustig kunnen slapen. 

Hoewel de westerse wereld kampt met structurele economische problemen zijn 

onze geldzaken bij hen in goede handen. Maar fs dat ook zo? Volgens Aart 

Brouwer is hun onaantastbaarheid bedrieglijke schijn. Achter de façades van 

herenhuizen en hi-tech-panden rolt het geld overal waar het maar gaan kan. In een 

steeds hoger tempo en op steeds engecontroleerder wijze. Een unheimische 

analyse van de onthechte wereld van het geld. 

Aart Brouwer 

e conservatieve revolutie, die in 
de jaren zestig en zeventig in 
westerse denktanks werd uitge-

broed en in de jaren tachtig een wereld
wijde overwinning boekte, nadert haar vol
tooiing. De ontkoppeling van staat en eco
nomie is in volle gang, het kapitaal houdt 
grote schoonmaak. De vorsten, presiden
ten en roverhoofdmannen van weleer zijn 
verdrongen door meesters die Bil\ Gates, 
Ted Turner of Rupert Murdoch heten. Ze 
hebben de mond vol van verantwoord on
dernemerschap, creativiteit en de demo
cratie van de markt, maar ze bestieren de 
wereld als een bananenrepubliek. Ze la
chen ons vanaf de beeldbuis vertrouwen
wekkend toe, terwijl ze achter onze rug 

onze banen overbodig maken, ons pen
sioengeld verpatsen en onze overheden te
gen elkaar uitspelen. Ze spiegelen ons al
maar nieuwe technologische horizonten 
voor, terwijl de echte horizon betrekt. 
Honger, armoede, analfabetisme, milieu
verwoesting en epidemische ziekten zijn 
nooit zo wijdverbreid geweest als onder 
het neoliberale regime van de afgelopen 
vijftien jaar. We leven niet in het tijdperk 
van de grenzenloze mogelijkheden; we le
ven, om met de Franse econoom Michel 
Beaud te spreken, in een tijdperk van gren
zenloze onverantwoordelijkheid. 

Het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef 
is nergens zo groot als op de internationa
le financiële markten. Van daaruit plant het 
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zich voort naar de lagere niveaus. Regerin· 
gen in de hele wereld beroepen zich op de 
onbeheersbaarheid en onvoorspelbaar· 1 

heid van het wereldgeldsysteem alsof het I' 

een kosmische kracht is. Alsof de mone· 
taire liberalisering niet volledig berust op 
wilsbesluiten van de regeringen van de 
geïndustrialiseerde landen - vanaf de los· 
koppeling van de dollar van het goud in 
1971 tot de opheffing van de laatste bar· 
rières voor het electronisch geldverkeer 
aan het eind van de jaren tachtig -, en dus 
ook door regeringen ongedaan kan wor· 
den gemaakt. Dit is de grootste paradox I 
van het neoliberalisme: de verheerliiking 
van de vrije markt, voorgesteld als de ' 
triomf van de ratio, gaat hand in hand met 



een aan bijgeloof grenzend defaitisme ten 
:aanzien van de uitkomsten van het 'vrije 
spel der maatschappelijke krachten'. Het 
,geweld van exploderende markten, instor
tende valuta en massaontslagen wordt met 
hetzelfde ontzag bejegend als een aardbe
·ving in Kobe of een modderlawine in een 
:Spaans vakantieoord. Anders gezegd: als 
•een vorm van natuurgeweld. 

egelijk neemt de angst voor dat geweld 
toe, omdat het internationale financiële 

:stelsel steeds instabieler wordt. Sinds een 
jaar of tien lijken de crises in aantal en om
vang toe te nemen. De schuldencrisis van 
de Derde-Wereldlanden was amper be
dwongen of de onzichtbare hand van de 
markt trakteerde ons op de wereldwijde 
(rach van 19 oktober 1987 ('Zwarte Maan
dag'), het faillissement van de Amerikaan
se spaarbanken, het uiteenspatten van de 
Japanse 'zeepbel' in 1990 en de crisis van 
1992 in het Europees Monetair Stelsel 

((EMS). Recentelijk voegden zich hierbij nog 
1de grootscheepse (en succesvolle) specu
llatie tegen het Britse pond in 1993, de 
!Mexicaanse devaluatie van 1994, de ineen
sstorting van de Amerikaanse obligatie
rmarkt in 1994 en niet te vergeten de spec
ttaculaire implosie van Barings, één van de 
rmeest solide Britse banken, door toedoen 
'Van een wildgeworden klerk in Singapore. 
De wereldgeldmarkt is inderdaad een 'ca
sino', om de favoriete term van Jacques 
Delors te gebruiken. De soevereiniteit 
'Waarmee geldstromen hun weg zoeken, is 
<adembenemend. Sinds een jaar of tien ope
rreert de internationale kapitaalmarkt bijna 
conafhankelijk van nationale invloeden, een
tirale banken en de zogenaamde 'onderlig
~gende' economische waarden of funda
rmenta/s. Het is al herhaaldelijk voorgeka
rmen dat de beurs van Wall Street inzakte 
rnaberichten dat de Amerikaanse werkge
llegenheid aantrok. Zulke koersbewegin
gen zijn symptomen dat de financiële sec
tor onthecht is geraakt van de productie
ve sfeer van goederen en diensten. Een an
(dere aanwijzing hiervoor is dat de kapitali
Siatie op de meeste grote beurzen in geen 
Herhouding meer staat tot de economische 
uroei. Tot halverwege de jaren tachtig hield 
1de koersontwikkeling op Wall Street on
lgeveer gelijke tred met de Amerikaanse 
trotonomische groei. Na 1984 steeg de Dow 
jjones-index regelrecht de hemel in, hoe
; wel de economische groei stagneerde. 
lToen de groeicijfers eind 1994 voor het 

eerst sinds lange tijd beduidend stegen, re
ageerde Wall Street met een koersval. An
dere grote beurzen vertonen hetzelfde 
beeld. Tijdens de recessie van 1993 bij
voorbeeld stegen de indices van de Franse 
en Duitse beurzen met dubbele cijfers. 

e aldus op gang gebrachte kapitaalstro
men zijn bovendien door hun omvang 

onbeheersbaar. Enkele jaren terug bere
kende de Bank voor Internationale Bet
alingen dat op de valutamarkt elke dag 
1.000 miljard dollar van eigenaar verwisse
len, vijftigmaal zoveel als de wereldwijde 
betalingen voor goederen en diensten. Het 
is tevens een veelvoud van de gezamenlij
ke deviezenvoorraad van de belangrijkste 
centrale banken. Zelfs als die banken het 
eens worden over een interventie op de 
valutamarkt, zijn ze vaak niet in staat die 
tot een goed einde te brengen als de markt 
tegenwerkt. 
Volgens sommige economen is deze mo
netaire instabiliteit de oorzaak van alle 
kwaad. 'Niet lang geleden geloofden eco
nomen nog dat een land met efficiënt en 
concurrerend werkende producenten en 
een gedegen beheer van de belastingen en 
geldstromen op een stabiele muntkoers 
mocht rekenen. Tegenwoordig maakt het 
niet meer uit hoe efficiënt en concurre
rend de producenten van een land zijn', 
schrijft de Amerkaanse financieel journalist 
Millman. 'De koers van een munt wordt 
vooral bepaald door de prijs die geldhan
delaren ervoor willen betalen. En aange
zien de muntkoersen bepalend zijn voor de 
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prijzen waarvoor producenten hun pro
dukten op de wereldmarkt kunnen verko
pen, bepalen de valutahandelaren indirect 
of de arbeiders in de autoindustrie in Ame
rika, Japan of Duitsland auto's bouwen of 
van een uitkering moeten rondkomen.' 
De valutakoersen worden op hun beurt 
beïnvloed door de grillen van een kleine 
groep superbeleggers met hun hedge funds 
(van to hedge: zich naar alle kanten indek
ken). Waar zij voorgaan, volgen talloze be
leggers en soms zelfs overheden. Het be
ruchtste hedge fund is het Quanturn Fund 
van de Hongaarse Amerikaan George 
Sores, de man die in 1992 de beslissende 
aanzet gaf tot de devaluatie van het Britse 
pond en de lire. Een jaar later verdiende hij 
I miljard dollar door wederom te specule
ren tegen het pond. En Soros is niet de eni
ge superspeculant, hoogstens de enige die 
in de schijnwerpers treedt. Volgens inge
wijden bestaan er tenminste tien hedge 
funds met een vergelijkbare macht, maar de 
managers schuwen om voor de hand lig
gende redenen de publiciteit. 
Zij opereren doorgaans niet vanuit de gro
te beurssteden, maar vanuit één van de tal
loze belastingparadijzen, zoals de Baha
ma's, de Kaaimaneilanden of de Seychellen. 
Quanturn Fund is gevestigd op de Neder
landse Antillen zodat de firma kan profite
ren van de 'Antilliaanse holding', een 
rechtsvorm waarop slechts tot 5 procent 
belasting wordt geheven. De Belgische 
journalist Peter Vanderbruggen schrijft in 
zijn diepgravende studie Belastingparadijzen 
( 1995) dat de helft van alle geldstromen 
zijn oorsprong of bestemming heeft in zo'n 
belastingparadijs. Een bijkomend verschijn
sel van het wereldwijde circuit van holdings 
en electronisch geldverkeer is de oncon
troleerbare vermenging van de legale geld
stroom met crimineel geld, afkomstig uit 
de drugs- en wapenhandel. Omdat de re
guliere wereldhandel mede afhankelijk is 
van deze geldstromen, zijn overheden vaak 
niet bereid tot serieuze pogingen om de 
belastingvlucht in te dammen. De belas
tingparadijzen en hedge funds zijn te be
langrijk geworden voor de wereldecono
mie, aldus Vanderbruggen. 

lke gedachte aan monetaire controle 
lijkt momenteel zelfs een illusie. Van

derbruggens Amerikaanse collega Solo
men, auteur van The Con(ldence Game 
( 1995), beschrijft de onmacht van overhe
den en centrale banken door de ogen van 

43 

I 

I I 

I 



I 

'I 

44 

Bankpresidenten, ministers 

de betrokkenen zelf. Hij interviewde voor 
zijn boek tweehonderdvijftig bankpresi
denten, ministers van financiën en andere 
financiële decision-makers en kwam tot de 
slotsom dat zij voortdurend balanceren 
boven de afgrond van de internationale fi
nanciële chaos. Solomon is zo geschrokken 
dat hij het monetaire stelsel een 'volledig 
zwevend, privaat non-systeem' noemt. 

ie nog een stap verder gaat en de 
consequenties van dit non-systeem 

overziet, moet tevens erkennen dat het 
volstrekt onrechtvaardig is. De Verenigde 
Staten veroorloven zich enorme begro
tingstekorten, een astronomische nationa
le schuld en een chronisch tekort op de 
handelsbalans - stuk voor stuk doodzon
den tegen de neoliberale orthodoxie, 
waarvoor ieder ander land dan de VS 
ogenblikkelijk van de kant van IMF en We
reldbank een streng programma van 'struc
turele aanpassing' opgelegd zou krijgen. 

Tegelijk vormen deze Amerikaanse schul
den de grootste bedreiging voor het inter
nationale geldstelsel, want de dollar is de 
sleutelvaluta in het internationale geldver
keer. Als de dollarkoers op een kwade dag 
te snel of te diep valt en beleggers wereld
wijd hun dollars en dollar-genomineerde 
schuldbewijzen van de hand doen, is de 
chaos totaal. 
Het ernstigste gevolg van de ontketende 
speculatiewoede is vooralsnog de uitslui
ting van de ontwikkelingslanden. De kapi
taalstroom van de rijke landen naar de ont
wikkelingslanden en zelfs die tussen de 
ontwikkelingslanden onderling is sinds het 
begin van de jaren tachtig bijna opge
droogd, grotendeels als gevolg van de 
schuldencrisis. De Arabische oliedollars 
van de jaren zeventig en het Japanse spaar
overschot van de jaren tachtig zijn vrijwel 

van financiën en 
andere financiële 

decision-makers 
balanceren 

voortdurend boven 
de afgrond van de 

internationale 

financiële chaos 

geheel in de westerse economieën geïn
vesteerd en worden daar ad nauseam 
rondgepompt. In 1980 ontvingen de geza
menlijke ontwikkelingslanden meer dan 50 
procent van de wereldkapitaalstroom, nu 
is dat bijna nul. Terwijl de ontwikkelings-

landen voor hun investeringen bijna geheel 
afhankelijk zijn van humanitaire hulp en gif
ten, trekken de rijke industrielanden drie
kwart van de mondiale kapitaalstroom 
naar zich toe. 
Niemand weet hoever het internationale 
financiële casino nog zal uitdijen of wan
neer het door oververhitting ontploft. Een 
redelijke verwachting omtrent de nabije 
toekomst van het kapitalisme is niet te for
muleren, zo ondervond de sociaal-demo
cratische econoom Robert Heilbroner bij 
het schrijven van zijn toekomstverkenning 
Kapitalisme in de 2 I ste eeuw. Des te groter 
zijn de moeilijkheden bij het bedenken van 
alternatieven: 'Het is niet erg moeilijk om 
de diepgewortelde, misschien onoplosba
re problemen van de kapitalistische orde 
bloot te leggen. Het is veel minder gemak
kelijk de structuur te beschrijven van een 
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samenleving die deze problemen vermijdt.' 
Pogingen daartoe blijven doorgaans steken 
in het stadium van de utopische wereld· 
plannen, die behalve onhaalbaar ook nog 
gevaarlijk zijn, omdat ze een hoge mate van 
politieke dwang en een mondiale bureau
cratie van monsterlijke afmetingen voor
onderstellen. 
Het plan van de Groep van Lissabon, dat 
gebaseerd is op vier zeer ingrijpende mon
diale contracten, hoort in deze categorie 
thuis. Hetzelfde geldt ook voor het Nieu
we Protectionisme van de Britten Lang en 
Hines: een plan om alle produktie, handel 
en geldstromen onder de controle van lo
kale en nationale overheden te brengen in 
de hoop dat aldus een 'duurzame econo
mie' ontstaat. Op papier klinkt het mooi, 
maar in de praktijk mondt het hoogstens 
uit in een duurzame politiestaat. Plannen 
voor een wereldmunt, die een eind moet 
maken aan alle speculatie, zijn helemaal te 
krankzinnig om over te praten. Het is 
ronduit misdadig om straatarme landen als 
Bangladesh of Kameroen onder hetzelfde 
financiële regime te brengen als de Ver
enigde Staten of Japan. 

isschien moeten we wat bescheide
ner beginnen en proberen om eerst 

de ergste excessen uit te bannen. Het is in 
dit verband verbazingwekkend dat een oud 
idee van Keynes niet meer aandacht krijgt: 
de invoering van een speculatiebelasting. 
Het is door de Nobelprijswinnaar James 
Tobin uitgewerkt en naar hem vernoemd: 
de Tobin-tax. Tobin rekende uit dat door 
de heffing van een belasting van 0,5 procent 
op alle wisseltransacties de meeste valuta
speculaties niet langer winstgevend zijn, 
terwijl de handel en het dienstenverkeer er 
niet door worden belemmerd. Een bijko· 
mend voordeel is dat het kapitaal dat nu 
voor speculatieve valutatransacties wordt 
gebruikt, voortaan productiever wordt 
aangewend. De invoering van zo'n specu· 
latiebelasting is bovendien op korte ter· 
mijn haalbaar om de eenvoudige reden dat 
alle regeringen er baat bij hebben. Ze kun· 
nen stuk voor stuk de extra belastingin· . 
komsten gebruiken, de een voor de be· j 

strijding van zijn begrotingstekort, de an· · 
der voor verbetering van de gezondheids· 
zorg, een derde (helaas, de mensheid is nog 
niet verbroederd) voor nieuwe wapenaan· 
kopen. En het morele effect van een ge· 
slaagde speculatiebelasting is misschien 
nog wel het belangrijkste. Door een seri· 
euze aanpak van één van de ergerlijkste 
ontsporingen van het neoliberalisme 
wordt tevens het heersende defaitisme I 
doorbroken. T 

Aart Brouwer is redacteur vo I 
De Groene Amsterdomn;c 
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Behoedzaam 

begratingsbeleid 

Het gaat onmiskenbaar goed met de Neder
landse economie. Terwijl het grootste deel 
van Europa anorexisch bezig is de broekriem 
aan te halen om toch maar te voldoen aan 

de VIJf jaar geleden rn Maastricht overeenge
komen toetredingscriteria voor de Economi
sche en Monetaire Unie, lijkt Nederland het 
ergste achter de rug te hebben. Volgens de 
ministers van Financrën Kok en Zalm heeft 
de overherd ten langen leste de tering naar 
de nering gezet, en als er geen onvoorzrene 
rampen gebeuren, zal het Nederlandse fi
nancieringstekort rn 1998 rond de helft lager 
liggen dan de geërste dne procent Welis
waar· rs de staatsschuld strikt genomen nog 
veel te hoog, maar die eis is minder hard 
(het rs goed genoeg als het tekort terug
loopt). Bovendren staan we er eigenlijk veel 
beter voor dan het lijkt omdat hier, anders 
dan bijvoorbeeld in Durtsland, al geld opzij rs 
gezet voor toekomstige ambtenarenpensioe
nen, in het ABP. 

Toch zou het te ver gaan om te claimen dat 
de gunstige economische ontwikkeling het 
resultaat is van het gezonde begrotingsbe
leid. Dat geldt vooral rn negatieve zin: bezui
nigingen remmen de groei - mensen krijgen 
minder geld rn handen en als er minder 
wordt uitgegeven, wordt er ook mrnder ge
produceerd - en nu hoeft er dus niet meer 
zo hard geremd te worden. Maar mogelijk 
lijkt de gunstige ontwikkelrng van dit Jaar een 
beetje toeval. Zo blrjken veel mensen hun 
beleggingen (in aandelenfondsen en dergelij
ke) te gelde te maken, waarschijnlijk vanwe

ge het onwillrge gedrag van de effectenbeur
zen die volgens velen aan een forse koers
correctie toe ZIJn. Dat geld wordt nu op de 
spaarrekeningen gezet, maar soms ook ge
bruikt om een hurs of een nreuwe keuken te 
kopen. In elk geval stijgen de consumptieve 
bestedingen sneller dan de beschikbare inko
mens en dat kan nooit lang zo blijven. 
En hoewel de werkloosheid zienderogen 
daalt (en offrcreel veellager is dan elders in 
Europa) en de investeringen opleven, is het 
aantal rnadieven nog alt'rjd veel te hoog en 

wordt er nog steeds veel minder ge'r'nves
teerd dan, pakweg, in de Jaren zestig. De 
groei valt mee, zeker vergeleken met de 
buurlanden, maar er is geen sprake van een 
krachtige, breed gedragen expansie. Het gaat 
eigenlijk alleen maar mrnder slecht dan we 

hadden mogen hopen. Dat doet niets af aan 

de verdiensten van minister Zalm, dre ver
antwoordelijk is voor de overheidsfînanciën 
en niet voor het reilen en zeilen van de na
tionale economie. In de medra wordt Zalm 
al vergeleken met zrjn grote voorganger uit 
de jaren zestig, Jelle Zijlstra. Zijlstra had de
zelfde uitstraling van ingetogenheid en on
kreukbaarheid, en net als Zrjlstra vindt Zalm 
dat ook een minister om zes uur thuis hoort 

te zijn. Zijlstra was de auteur van het trend
matige of structurele begrotingsbelerd, een 
praktijk waarnaar Zalm teruggnjpt. Dat komt 
erop neer dat Je niet, zoals de afgelopen 
twintig Jaar (weer) gebrurkelrjk was gewor
den, elk jaar wanhopig op zoek gaat naar ex
tra ombuigingen en belastingmaatregelen om 
de gaten te drchten die ontstaan ziJn door al
lerlei uit de hand gelopen urtgaven en tegen
vallers, maar dat je voor langere tijd (vier 
Jaar) bepaalt wat je te besteden hebt op 
grond van de trendmatige groei van de eco
nomie. Dat wil zeggen dat je niet van streek 
moet raken als het een keer een beetje te
genvalt - dan moet het tekort maar even 
oplopen - maar natuurlijk nog minder dat je 
je rijk rekent op grond van over-optimrsti
sche groeiprognoses. Zalms lrevelingswoord 
is behoedzoom -je gaat uit van een voor
zichtige schatting van de lange-termijngroei 
en baseert daar je urtgaven op: dan kan het 
noorterg tegenvallen. In ferte heeft de PvdA 
een paar keer kunnen scoren dank zij de 
meevallers die door Zalms behoedzaamheid 
ontstonden, onder meer met koopkrachtbe
houd voor iedereen en met extra geld voor 

ouderenbeleid en grote-stedenbelerd. 

Desalniettemin gaat de vergelijking met Zijis
tra ernstig mank. Zrjlstra's structurele begra
tingsbeleid was nret alleen gebaseerd op een 
voorzrchtige raming van de te verwachten 

groei, maar ook op de potentiële groei van 
de Nederlandse economre. Dat wil zeggen 
dat als er in de economie overcapacitert ont
stond (zoals biJVOorbeeld bleek uit een oplo
pende werkloosheid), of wanneer de inves
teringen achterbleven brj de besparingen, de 
overherd min of meer automatisch voor een 
stimulans zorgde door middel van extra uit
gaven of belastrngverlagingen. De achterlig
gende gedachte was dat de overheidsfînan
ciën eventuele onder- (of over-) besteding 
in de partrculrere sector dienden te compen
seren. Met andere woorden, vroeger was de 
mrnister van Frnanciën wèl mede-verant-
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woordelijk voor het reilen en zeilen van de 
natronale economie. 
Maar dat mag tegenwoordig nret meer. Niet 
alleen vanwege de EMU-normen - in begin
sel laten die nog wel enige ruimte voor wat 
vroeger begratingsbeleid heette - maar om
dat dit soort beleid uit de gratie is geraakt. 
Dat valt deels te verklaren urt het feit dat in 
het verleden nogal lichtzinnrg gebruik werd 

gemaakt van dit instrument het gaf pairtier 
de mogelijkheid onverantwoord uitgavenbe
leid (leuke dingen voor de mensen, bij voor
keur als de verkiezingen eraan kwamen) te 
rechtvaardigen met het argument dat de re
sulterende tekorten goed waren voor de 
economie. Maar een belangrijker reden is 
dat op een gegeven moment de rdee post
vatte dat dergelijk beleid eigenlijk niet kon 
werken en dus uit den boze was. Die opvat
ting bleek de toets van de economische ana
lyse weliswaar niet te kunnen doorstaan, 
maar zeker rn Europa bleven overheden zich 
erop beroepen - misschien omdat het nu 
juist een makkelijke manier bood om bezui
nigingen te rechtvaardigen. 
Al met al is het goed dat de endemische 
neiging tot overbesteding door de overheid 
nu voorbij is, maar de combinatie van om
buigingen en loonmatiging heeft er wel toe 
geleid dat de Nederlandse economie als ge
heel nu met chronische onderbestedrng 

kampt- per Jaar geven WIJ voor zo'n 20 mil
jard minder uit dan we verdrenen. Dat rs 
jammer, want als we wat meer zouden uit
geven (aan consumptie of investenngen) zou 

er ook meer werkgelegenheid ontstaan. Op 
die manier wordt Zalms behoedzaamheid 
een self-fulfîlling prophecy. T 

Ed Lof 
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WB -berichten WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 700- 1000 AS Amsterdam- (020) 620 22 12 

PROJECT WERK
GELEGENHEID EN MILIEU 
Dit najaar organiseert het par
tijbureau van GroenLinks een 
groot aantal activiteiten dat sa
men het 'project werkgelegen
heid en milieu' vormt. Kern
punt is dat een radicaal milieu
beleid niet ten koste van werk
gelegenheid hoeft te gaan. Het 
project heeft de gedaante van 
een openbaar onderzoek. Ge
speurd wordt naar lokale initia
tieven onder de noemer van 
groene werkgelegenheid, naar 
duurzaamheidsbeleid in het 
Nederlandse bedrijfsleven en 
naar bedrijfstakken en bedrij
ven die baat hebben bij een 
aangescherpt milieubeleid. 

PUBLICATIE 'DE WINST VAN 
GROEN WERK' 
'De winst van groen werk' por
tretteert vijfbedrijven die elk 
op hun manier de economie 
wat 'groener' maken: het kring
loopcentrum Aktiefin Doetin
chem, fietsenstallingen-exploi
tant Biesieklette in Den Haag, 
het Stadsdistributiecentrum in 
Utrecht, luierservice Riobottom 
in de Randstad e.o. en de land
bouwcoöperatie de Zeeuwse 
Vlegel in Zeeland. De publica
tie is bedoeld als inspiratiebron 
voor iedereen die de totstand
koming en bloei van milieu
vriendelijke bedrijvigheid wil 
stimuleren. (Prijs: f 17,50) 

PUBLICATIE 'NIEUWE 
WERKGELEGENHEID' 
In opdracht van het Weten
schappelijk Bureau GroenLinks 
heeft het Centrum voor ener
giebesparing en schone techno
logie in kaart gebracht in welke 
sectoren van de Nederlandse 
economie nieuwe werkgelegen
heid zal ontstaan bij een strin
genter milieubeleid. De publi
catie maakt duidelijk dat een 
effectief milieubeleid volop ex
tra werkgelegenheid betekent: 
het biologisch reinigen van ver
vuilde grond, de isolatie van 
woningen en het energiezuinig 
maken van apparaten en pro
ductieprocessen. Maar ook het 
ontwikkelen en toepassen van 
duurzame energiebronnen en 
recyclingstechnologieën en de 
export van vleesvervangende 

producten leveren nieuw werk 
op. Natuurlijk kost een derge
lijk beleid ook werkgelegen
heid. Maar banen in vuile be
drijven worden gecompenseerd 
door nieuw, schoon werk. Bij 
energiediensten, in de duurza
me bouw, de zakelijke dienst
verlening, de thuiszorg en in de 
biologische landbouw. Werk 
dat weer extra banen oplevert 
elders in de Nederlandse eco
nomie. (Prijs: f I 0,-) 

DEELPROJECT 'TRADITIO
NELE SECTOREN' 
Het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks heeft deskundigen 
uit het grensgebied van onder
zoek en praktijk gevraagd de 
balans op te maken van het mi
lieubeleid in de van oudsher 
traditioneel sterke sectoren van 
de Nederlandse economie. Ma
ken bedrijven werk van interne 
milieuzorg en milieuverslagen? 
Misbruiken bedrijven marke
ting om producten groen op te 
poetsen? Welke resultaten heb
ben de projecten Schoon pro
duceren en Milieugerichte pro
ductontwikkeling van de Ka
mers van Koophandel? Ergeren 
koplopers zich niet aan de ach
terblijvers in hun bedrijfstak? 
In hoeverre staan vergaande 
milieu-eisen op gespannen voet 
met goede arbeidsomstandighe
den? De antwoorden op deze 
vragen worden gebundeld in 
een publicatie, die medio de
cember moet leiden tot een 
spannend debat over hoe groen 
het Nederlandse bedrijfsleven 
nu werkelijk wil zijn. 

Project werkgelegenheid en mi
lieu. Voor het bestellen van de 
publicaties: 020-6202212. In
formatie bij projectleider Paul 
Basset: toeste/213. 

PUBLICATIES 
Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collec
tief stelsel van bovenminima
le uitkeringen 
Redactie: Henk Krijnen 
Prijs: f 29,50 (boek, 1995, 272 
pag.) 

Landbouwen aan de toe
komst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 
Leeuwen en Tim Verhoef 
Prijs: fl. 22,50 (boek 1994, 128 
pag.) 

Een beter milieu begint bij de 
politiek 
Redactie: Paul Basset, Gerrit 
Berkelder, Edwin Kuipers, Titia 
van Leeuwen en Bram van Ojik 
Prijs: fl. 10,- (boek, 1994, 80 
pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, Leo 
jansen en Henk Tieleman Prijs: 
fl. 15,- (boek, 1994,60 pag.) 

Het Centraal Planbureau in 
Politieke Zaken 
. Redactie: Harry van den Berg, 
Gert Both en Paul Basset 
Prijs: fl. 17,50 (boek, 1993, 96 
pag.) 

In de voetsporen van de toe
komst. Naar een integraal 
buitenlands beleid 
Redactie: Gerrit Pas en Rodrigo 
Pinto Scholtbach 
Prijs: f 17,50 (boek, 1995, 80 
pag.) 

Werkplan 1996 
Het actuele werkplan van het 
Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks is gratis te bestel
len. 

Op zoek naar een nieuw stelsel 
van sociale zekerheid 
Samenstelling: Gerrit Pas 
Verslag van een conferentie. 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1996, 
16 pag.) 

Arbeidsmarkttheorie en ar
beidsmarktbeleid 
Samenstelling: Gerrit Pas 
Verslag van een workshop. 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1996, 
10 pag.) 

KERNGEGEVENS 
nieuw adres: Per 1 december verhuist het partijbureau van GroenLinks 
(dus ook het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) naar: Oude Gracht 
312, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht, telefoon: 030 2399900. 
wetenschappelijk Raad voor GroenLinks: Harry van den 
Berg, Roelof Bleker, Harry Borghouts, Ria Brouwers, jet Bussemaker, Marcel 
van Dam, ]os Dekker, jan Willem Duyvendak, Hans Feddema, Meindert 
Fennema, john Griffiths, Ni co Kielstra, Titia van Leeuwen, felle van der Mee1; 

Leo Molenaar, Johan Niezing, Frans Pennings, Eisso Post, Wiltem Riedij k, 

Wouter Roest, Johannes Spijksma, john Steegh, Bart van Steenbergen, Marinus 

Verhagen en Greetje Witte-Rang. 
bestuur: ]eroen Saris (voorzitter), Tineke van der Schoor (secretaris), Ham 

Schraven (penningmeester), Willibrord de Graaf( uitgever de Helling), ]os 
van der Lans (publiciteit) en Heila van de Velde (namens het partijbestuur) 
medewerkers: Paul Basset- Ondersteuning bestuur wetenschappelijk 
bureau- Coördinatie WE-projecten 'De Stad', 'Drugs' en 'Milieu & 

Inkomen'- Projectleider 'Werkgelegenheid en milieu' 
Gerrit Pas- Ondersteuning Wetenschappelijke Raad voor GroenLinks
Coördinatie WE-projecten 'Sociale zekerheid', 'Arbeidsmarkt' en 'Europees 
migratie/asielbeleid'- Projectleider 'Multiculturele samenleving' 
Chrit Kessels- Vrijwillig secretaris 
Henk Krijnen- Hoofd- en eindredactie de Helling (tot 18 november 1996) · 
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(advertentie) 

Jean tormier 

Che Guevara. 
Een biografie 

f 49,50 

Een schitterend tijdsdocument waarin het ware 
verhaal van de held en de mens Che wordt verteld. 

Milieubewust materiaal 
kiezen 
Een praktische handleiding voor 
doe-het-zeivers 
f 19,90 

Een gids vol tips waarmee de doe-het-zelver geld, 
tijd en het milieu kan sparen. 

ry A 8 y L 0 NI ------------------------ ry A 8 y L 0 V 
~·llfii'!~ ~·llfll'!~ 

Ewald Vanvugt 

Nestbevuilers 
400 jaar Nederlandse critici van het 
koloniale bewind in de Oost en de 
West 

f 34,50 

Een eregalerij van ruim vijftig 'fatsoenlijke' Nederlan
ders die duidelijk maakt dat het Nederlandse optreden 
overzee heel anders is geweest dan het gewoonlijk 
wordt voorgesteld. 

Jos van Beurden en Chris Huinder 

De vinger op de zere plek 
Solidariteit met Zuidelijk Afrika 
1961-1996 

f 29,50 

Een kritische en genuanceerde terugblik, met verras
sende onthullingen, op de geschiedenis van de anti
apartheidsbeweging in het algemeen en het KZA in 
het bijzonder. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en als welkomstgeschenk bij een abonnement op De Helling 

(advertentie) 

neem de Hellingproef 

Zet je reserves op de Helling en neem nu een abonnement. Of geef een 

abonnement cadeau. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de vier 

boeken uit het assortiment van uitgeverij Babylon-De Geus. (Maak een 

keuze uit de advertentie hierboven.) 

Of kies voor één van de publicaties van het Wetenschappelijk 

Bureau Groenlinks. (Zie de publicatielijst op de pagina hiernaast.) 

Vul de titel van het gewenste boek in op de in dit nummer 

meegeniete bestelbon! 

de Helling Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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5 ZUID-AFRIKA 
'Hoe normaal is een land waar enkele tientallen 

hondengedragstherapeuten een dagtaak hebben aan het 

heropvoeden van racistische honden, waar modeshows 

worden gehouden met modellen die tonen hoe je er met 

pistool aan de broekriem toch charmant kunt uitzien?' 

Bart Luirink schetst het nieuwe Zuid-Afrika dat na de 

eerste democratische verkiezingen is toegetreden tot de 

'beschaafde wereld'. 

I I YAII DAII,.ZIG 
'Pas de laatste halve eeuw, en dat is iets zeer wezenlijks van onze 

tijd, is men gaan denken dat je hier en nu iets kunt doen aan het 

ongeluk van iedereen. Ik betreur het dat de mensen zich niet 

realiseren hoe vernieuwend dit is.' 

Chazia Mourali in gesprek met professor Van Dantzig over de 

zegeningen van de emotionele revolutie. 

2 9 Jan Narlijnlissen 
'Het is een platitude, maar wij bereiken wel de mensen uit 

verpauperde volkswijken. Wij zijn niet zo elitair geworden als de 

PSP, de PPR en de CPN.' 

Maarten van Poelgeest en Kees Vendrik interviewen de 

fractievoorzitter van de Socialistische Partij naar aanleiding van het 

verschijnen van zijn boek Tegenstemmen. 

COLOFON 

De Helling, tijdschrift voor linkse politiek, is een onafhankelijk politiek magazine met belangstelling voor ontwikkelingen op het sociale en culturele vlak. 

I' 

De Helling verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers: f 12,-, jaarabonnement: f 45,-, gironummer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (o.v.v. DE HELLING). 
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'Wij hebben 

Onlangs vond de jaarlijkse uitreiking van de Inktspotprijs voor de 

beste politieke cartoon plaats. We zien een Dutchbatsoldaat op 

de divan biJ de psychlater liggen onder het uitroepen van de 
dubbelhartige ontboezeming: "Wij hebben niks gedaan!" Deze 

winnende prent is eerlijk gezegd picturaal gezien niet zo'n fraai 

exemplaar. Dat zegt des te meer over de kennelijke politieke 

onontkoombaarheid van de inhoud voor de jury. Nederland, 
althans de politieke en journalistieke elite en in hun kielzog de 
legertop, blijven worstelen met het drama Srebrenica. Zoveel is de 
afgelopen anderhalf jaar sinds de val van de enclave wel duidelijk 

geworden. Wat opvalt is dat deze worstelpartiJ verloopt via een 

klassieke links-rechtsscheiding 

Links vindt dat Srebrenica een nationaal trauma waard is. Het 

moet passen in de nat1onale schandegalerij naast de politionele 

acties in voormalig Nederland-Indië. Dat WIJ n1ks gedaan hebben, 

zingt zich daarbiJ los van de vraag of wij daar onder die 
omstandigheden wel wat hadden kunnen doen. Toegegeven, de 
Couzy's (met ZIJn botte ontkenn1ng van de gepleegde genoc1de) 

enKarremansen (met ZIJn serviel gedrag jegens Mladic) hebben dit 

schaamtegevoel zonder meer gelegitimeerd. Het geschonden 

Nederlandse imago van onbaatzuchtig kampioen van de 
1nternat1onale rechtsorde moet door zelfonderzoek gezuiverd. 

Rechts vindt dat Je niet mag zeuren over Dutchbat, want dan 

kom Je aan onze jongens, en nog meer dan biJ Fokker, aan het 
oranJegevoeL Per def1nitie kan de Nederlandse krijgsmacht niets 

verkeerd doen. Alleen de internationale toedracht mag 
onderzocht worden. Op voorhand geldt als uitgangspunt vuil spel 

van de VN-Ieiding, Amerika en natuurlijk de Fransen. De 
eindconclusie zou liefst moeten luiden dat Nederland niet meer 

meedoet aan d1t soort vredesmissies. 

Hierbij moet ovengens opgemerkt worden dat de nat1onale 

navelstaardenJ rond Srebrenica gepaard gaat met een totale 
negatie van de ontheemde overlevenden, vooJ-al vrouwen van 

voorgoed vermiste mannen. Hier kunnen wij nog altijd wel iets 

doen. Ook al zijn we 1n directe zin niet schuldig. 

Om de nationale patstelling te doorbreken 1s er nu gekozen 

voor een uitgebreid historisch-wetenschappelijk onderzoek door 

het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Daarmee IS mogeliJk 

politiek onheil voor de direct betrokkenen (Voorooeve en Van 
M1erlo) voor een paar jaar en daarmee waarschiJnlijk voorgoed 
achter de honzon verdwenen. Hopelijk slaagt het Riod-team er 

wel in om boven tafel te krijgen wat er werkelijk gebeurd is rond 

n i l<s gedaan!' 

de weerzinwekkende veil1ge-gebiedenpolit1ek tijdens de oorlog in 

Bosnië, zowel1n de Internationale als in de vaderlandse 

besluitvorming en Uitvoering. Want als ergens de impotentie van 

de Internationale rechtsorde- z1e de vorige Helling- gebleken is, 
dan wel hier. Als de VN-bureaucratie in New York niet bij machte 

is om haar eigen (wan)prestaties te evalueren, dan is een 

onderzoek van een betrokken lidstaat altijd beter dan niets. 

Bovendien heeft Nederland na de Koude Oorlog de wereldwijd 
unieke beslissing genomen om vredesmissies tot tweede 
hoofdtaak van haar krijgsmacht te maken. Het kan geen kwaad als 

l<lein Duimpje zich wat meer verdiept in de actuele reuzenkunde 

alvorens de wijde wereld 1n te trekken. 

Een conclusie hoeft het Riod niet te trekken, want die staat nu al 

vast Nederland heeft grote moeite om normaal om te gaan met 

optreden in de internationale arena. WIJ willen vool-al het morele 

gelijk aan onze kant hebben maar paren dat aan een bl1nde vlek 

voor de fijne kneepjes van de machtspolitiek. Als onze goede 
intenties op een debacle in de praktijk uitdraaien, dan weten we 
ons geen raad. Ondertussen verh1nderen onze ethische normen 

vervolgens niet dat wij tegelijk meesters ziJn in het dienen van onze 
handelsbelangen. Deze hypoel-isie ontgaat onze bondgenoten niet 

Door deze combinatie van moreel vertoon en geheim winstbejag 
staat Nederland te boek als een diplomatiek zwak begaafde nat1e. 

Waarom was het juiSt Nederland dat zich naar een op voorhand 

onmogelijke situatie liet sturen in Bosn1ë? 

Van deze diplomatieke zelfdestructiedrang zullen we het 

komend half jaar, als Nederland opgezadeld zit met het 
voorzitterschap van de Europese Unie, ongetwijfeld weer volop 

kunnen gen1eten. De drugsruzie met Frankrijk, vooral 
aangewakkerd door departementale stammentwisten in 
Nederland, IS een fraaie ouverture. Het gelijk hebben staat hier 

tegenover het gel11k krijgen. OngetWIJfeld heeft de geslepen Franse 

diplomatle deze kans geroken. 

Vroeg of laat zullen we het moeten toegeven: Nederland is 

gewoon te goed voor deze wereld. Nu we toch al ons geld 1n de 

bodemloze bouwputten van de infrastructuur storten, moet er 

ook maar een grensgracht gegraven worden van de Eems tot de 

Schelde. Zodat Nederland ook werkeliJk dat geopolitieke e1land 

wordt dat het 1n haar beleid het l1efste is. T 

Hans Schoen 
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HET NIEUWE ZUID-AFRIKA 

Observaties uit 
een gekkenhuis 

Zuid-Afrika zou sinds de 

afschaffing van de 

a?artheid en sinds de 

vri\e verkiezingen een 

n•ormaal land moeten 

z1jn. Maar hoe normaal 

kun je een land noemen 

vaar racistische honden 

i1 gedragstherapie gaan, 

waar door de jarenlange 

i r1cestueuze voort-

planting ons eie mense 

misvormd zijn en waarin 

é~~n van de meest criminele steden 

Y.van de wereld ligt? 

Bnrt Luirink 

'Het perfecte ras'. zo laat de stem uit de 
luidspreker weten, 'moet aan de volgende 
eisen voldoen: mooie grote neusgaten, 
eerlijke ogen, fijn besneden oren. Geen 
zwanehals, bovendien. Een goed doorlo
pen kruis, een mooie geaardheid en een 
rustig temperament. En natuurlijk: git
zwart.' Nee, het betreft hier niet een uit
eenzetting van de juryvoorzitter bij de 
populaire Mister Soweto Verkiezing in het 
lpelegeng Centre. Aan het woord is Pieter 
Glastra van Loon, secretaris van de Friese 
Stamboekpaarden Vereniging in Pretoria. 
Voor de jaarlijkse septemberskou, net bui
ten de stad, is de Nederlandse gemeen
schap weer massaal uitgelopen. 

Men vermaakt zich uitstekend met de naar 
schatting honderd ronddravende paarden, 
afstammelingen van die ene hengst en die 
ene kreupele merrie die de grootvader van 
Glastra van Loon tijdens de Boerenoorlog 
rond de eeuwwisseling voor het Britse im
perialisme heeft weten te behoeden. In bij
na een eeuw tijd, en met hulp van beschei
den import uit Nederland, is nu het re
cord-aantal van honderd Hollanders met die 
vier voete bereikt. Dat lijkt weinig, maar 
weet wel: er is zuiver gefokt. 'Voor het 
perfecte ras is vermenging dood in de pot,' 
verklaart de stem uit de luidspreker. Het 
bezoek knikt instemmend, nipt aan een 
kopje Douwe Egberts koffie, neemt nog 
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een hap van het broodje kroket, een in 
Zuid-Afrika verder nergens verkrijgbare 
delicatesse. Een heerlijke dag! 

GEDRAGSTHERAPEUTEN 
Na de afschaffing van de apartheid is Zuid

Afrika een normaalland geworden, zo heet 
het voortdurend in beschouwingen en toe
spraken van ANC-ministers. Het land is in
middels een graag geziene gast in de inter
nationale sportarena's, het aantal buiten
landse vertegenwoordigingen is verveel
voudigd en de ene na de andere handels
delegatie komt op fact finding mission. Een 
ware democratie met, sinds het uit de re
gering treden van de Nationale Partij, een 
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In modeshows tonen 

echte oppositie en kranten die schrijven 
wat ze willen. Met een voorbeeldige 
grondwet, die zelfs het recht op een vrije 
seksuele voorkeur garandeert en met één 
van de meest liberale abortuswetgevingen 
ter wereld. Internationale popsterren be
stijgen met grote regelmaat de podia, al is 
van sommigen (Smoky, de Hollies, Bread) 
de roem in de rest van de wereld al lang 

vervlogen. 
Maar hoe normaal is een land waar enkele 
tientallen hondengedragstherapeuten een 
dagtaak hebben aan het heropvoeden van 
'racistische honden'? Een land waar mode
shows worden gehouden met modellen die 
tonen hoe je er met pistool aan de broek
riem toch charmant kunt uitzien? Waar de 
angst voor de criminaliteit - een van de 
meest deprimerende erfenissen van een 
wetteloos verleden -inmiddels obsessieve 
vormen heeft aangenomen? Waar zowat 
wekelijks een Afrikaner vader zijn hele ge
zin uitroeit en het politiebudget ruim twee 
keer meer uittrekt voor de instandhouding 
van de fanfares dan voor de bestrijding van 
de kindermishandeling? Hoe normaal is een 
land waar de president een replica van zijn 
gevangeniswoning laat optrekken in zijn ge
boortestreek, bij wijze van vakantiehuis? En 

modellen hoe je er 

met pistool aan de 

broekriem toch 

charmant kunt 

uitzien. 

De woorden van de voorzitter van de Stam
boekpaarden Vereniging mogen een onbe
twistbare waarheid vertegenwoordigen als 
het om edele viervoeters gaat, maar waar
toe niet-vermenging onder mensen leidt, 
wordt mij enkele dagen na de skou duide
lijk. In Warrenton, een dorpje in de 
Noord-Kaapprovincie hebben zich bij de 
ingang van het voetbalstadion tientallen 
blanke dorpsbewoners verzameld. Zij zijn 
in afwachting van Nelson Mandela. Ons 
ploegje journalisten ziet deze verzameling 
van al te grote oren, scheefgegroeide, veel 
te dicht bij elkaar gesitueerde ogen en on
werkelijke neuzen met verbijstering aan. Er 
zit echt geen normaal mens bij. De voort
planting putte hier uit een wel erg be-
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thee drinkt met de weduwe van Hendrik 
Verwoerd of Percy Yutar, de man die de 
doodstraf tegen hem eiste in het Rivania
proces in 1963? Is het normaal om de mis
daad te bestrijden met een korps van cor
rupte dienders die gestolen auto's, drugs en 

wapens verhandelen? 

scheiden genenpoeL 
'Het perfecte ras', schampert een collega. 
'Platteland', zegt een ander met verwijzing 
naar een onlangs gepubliceerd fotoboek 
met meer dan honderd portretten van ons 
eie mense. Een fellere aanklacht tegen de 
apartheidspolitiek is niet denkbaar. De 
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misvormingen tonen dat hier jarenlang een 
beleid van welhaast verplichte gemeen
schap tussen neven en nichten, vaders en 
dochters, moeders en ooms werd ge
voerd. Zo heeft dit systeem onder het 
blank-Afrikaner volksdeel al die jaren dui
zenden incestslachtoffers gemaakt. 
'Ons bid vir jou', zegt Flaporen Fanie van
uit zijn rolstoel, tegen de eeuwig glimla
chende Vader des Vaderlands, de nu ook 
door blank Zuid-Afrika verafgode presi
dent. Nadat Fanie vermoedelijk zijn deel
name aan een grensoorlog tegen die swart 
gevaar betaalde met het verlies van beide 
benen, heeft hij alle hoop op Nelson Man
dela gevestigd. Een Tandeloze Tannie pakt 
Madiba's - het koosnaampje van de presi
dent - beide handen beet en vraagt hem 
voor eeuwig te leven. Precies zoals het sce
nario voorschrijft, wandelt de ANC-leider 
vervolgens naar de blanke dienders van 
Warrenton, voor een schouderklopje en 
een vriendelijk praatje. Ze smelten, deze 
aandoenlijke dikke jongens, zonder uitzon
dering met een heel verkeerd kapsel, die 
onder het oude regime reg en orde hand
haafden met traangas en gummiknuppel. 
De duizenden zwarten in het stadion 
wachten geduldig tot de oude man aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan en het podi
um betreedt. Verzoenen kost tijd. 

EXCLUSIEF BLANK 
We zijn hier op uitnodiging van Shell, de ver

maledijde multinational voor wie we nog 
niet zo lang terug op de snelweg onze neus 
ophaalden al was de tank nagenoeg leeg. 
Hier stoppen? Nooit. Nog liever duwden 
we ons voertuig huiswaarts! Nu zijn we, op 
kosten van het bedrijf en eerste-klas, inge
vlogen en tijdens de vlucht van drankjes en 
luxe persmap voorzien. Een airconditioned 
bus rijdt ons van het vliegveld naar het 
dorp waar we bij het uitstappen al onmid
dellijk oog in oog staan met een klein zwart 
meisje achter het dranghek met een bord 
voor haar buik. Het leest: 'Shell saved our 
lives.' Het is dankzij de multinational dat 
zwart en blank Warrenton vandaag het 
eerste bezoek van een Zuidafrikaanse pre· 
sident aan deze negorij vieren. 
Shell heeft, op verzoek van Mandela, be· 
loofd in het dorp een school te zullen bou· 
wen. 'We aarzelden geen moment', ver· 
klaart een uit Nederland overgekomen di· 
recteur in zijn toespraak tot de menigte. 
Dat haalt je de koekoek. De paar miljoen 
Rand, die het bedrijf heeft toegezegd, zijn 
voor het PR-budget een peuleschil. Met 
behulp van de zwarte goedheiligman wordt 
de herinnering aan onverkwikkelijke affai· 
res - leveranties aan het apartheidsleger, 
Ken Saro Wiwa, het plan om een boorei· 
land tot zinken te brengen - in een klap 
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weggevaagd. Shell's videoploeg en foto
grafenteam leggen de historische gebeur
tenis van minuut tot minuut vast. Bij het 
vertrek van Mandela roept de spreekstal
meester hem nog na: 'Go wel/, go She/1!' Ma
diba lacht breeduit. 
Op het feestje 's avonds in Johannesburg, 
1S het bezoek exclusief blank. Niemand lijkt 
dat raar te vinden, alleen de gastvrouw ver
ontschuldigt zich omdat ik mij al eens eer
der liet ontvallen hoe vreemd zoiets oogt 
111 een land waar tachtig procent van de 
mensen zwart is. 'Het is vre-se-lijk', zegt 
ze, 'maar we kennen geen andere mensen.' 
Een collega, die er zich al evenzeer van be
wust is, lacht minzaam. 'Er is heus niks mis 
:net het bezoek', zegt ze cynisch. 'Ik heb 
'net de meesten inmiddels een praatje ge
ma:al<.t en, echt, ze hebben al-le-maal in het 
verzet gezeten!' Vervolgens doet ze uit
voerig verslag van de zitting van de 'com
missie van waarheid en verzoening', die zij 
Oijwoonde. 'Het was de eerste bijeen
komst waar de daders aan het woord kwa
men. Geen koude kerk, dit keer, maar een 
keurige zaal in Pretoria, compleet met kof
fie en broodjes. En muzak in de foyer. Ze 
speelden Killing me soft/y en Unforgettable. 
Daar keek verder niemand vreemd van 
0p.' 

IUOMBRIEF 
·,::uid-Afrika werd dus normaal op 27 april 

1994, de dag waarop de eerste democrati
:.c.he verkiezingen werden gehouden. Een 
bewijs hiervan was dat er 's avonds in de 
massale feestvreugde geen collaborerende 
meisjes werden kaalgeschoren. Ik heb dat 
'loorbeeld al vaker gebruikt omdat het zo'n 
overtuigende demonstratie van fatsoen en 
beschaving vertegenwoordigt. Inmiddels 
heeft deze verzoeningsgezindheid in mijn 
westerse ogen bizarre vormen aangeno
men. Terwijl Nederland vijftig jaar na dato 
hevig verdeeld is over de vraag of er ook 

Duitsers mogen meeherdenken, worden 
hier met grote regelmaat slachtoffers en 
beulen bijeengebracht in praatshows waar
bij men elkaar niet zelden min of meer in 
de armen valt. 
Het is een vreemde gewaarwording, deze 
publieke streep door de herinnering aan 
geëlectrificeerde geslachtsdelen en alle 
andere vormen van marteling waartoe 
men onmenselijkerwijs in staat was. Al heb 
ik steeds vaker het gevoel dat de televisie 
ons een vertekend beeld toont en dat on
der een groot aantal slachtoffers twijfel 
groeit aan deze onderschikking van ge
rechtigheid aan vergevingsgezindheid. Het 
antwoord van Marius Schoon, wiens 
vrouw en dochter in het begin van de jaren 
tachtig door een bombrief om het leven 
werden gebracht, op de vraag of hij de op
drachtgever tot deze gruweldaad, Craig 
Williamson, niet eens wilde zien, was dan 
ook bepaald verfrissend. 'Ja', antwoordde 
Schoon, 'maar dan door het vizier van een 
AK47.' 

DICTATOR 
Ook het flatgebouw waarin ik woon ver

toont vele verschijnselen van voor nor
maal versleten gekte. Zo wonen er men
sen in kasten - men geeft er hier de voor
keur aan van cottages te spreken - op het 
dak. Op mijn vraag aan de voorzitster van 
de bewonersvereniging of zij dat nog wel 
kon rijmen met het nieuwe Zuid-Afrika, 
antwoordde de vrouw: 'Ik begrijp het ook 
niet. Waarom gaan ze niet terug naar hun 
kraal?' De orde in het gebouw werd tot 
voor kort gehandhaafd door een voorma
lige oorlogsmisdadiger uit wat hij nog 
steeds Rhodesië noemde. Hij was lid van 
het om skalperen van zwarten bekend
staande elitekorps, de Sealous Scouts. 
Zijn aanstootgevende en racistische gedrag 
werd telkens weer door het bestuur van 
de bewonersvereniging door de vingers 
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gezien. De blanke alleenstaande dames in 
het gebouw voelden zich 'veilig' bij deze 
huismeester. Maar Marina, mijn Botswaan
se buurvrouw, bleek, want zwart, van zijn 
bescherming uitgesloten. Haar blanke 
vriend rende op een avond de galerij op en 
vroeg aan een van mijn logé's: 'Wil je zien 
hoe ik mijn vrouw vermoord?' Toen mijn 
gast dit bij de huismeester meldde, vroeg 
deze: 'Wil hij dat in zijn huis of op de gale
rij doen?' 'In zijn huis, vermoed ik', ant
woordde mijn argeloze gast. 'Dan is het 
zijn zaak', zei de huismeester. 
De man is onlangs ontslagen, toen uitkwam 
dat hij herhaaldelijk had ingebroken in de 
hokken van de mensen op het dak. Zijn al 
even met een molenwiek beklapte opvol
ger hield het maar kort uit, waarna de in
middels met twee zwarte bewoners uitge
breide vereniging een open sollicitatiepro
cedure startte. Er waren 25 geïnteresseer
den, waaronder Phindile. Hij was een ener
gieke en diepgelovige jongeman en boven
dien de enige zwarte. Ik zette hem boven
aan mijn lijstje en was er, in alle naïviteit, 
van overtuigd dat het nieuwe, multi-racia
le bestuur deze voorkeur zou delen. Maar 
dat had ik dus mis. 'We hebben een soort 
dictator nodig,' zei een van de twee zwar
te bestuursleden. 'En daarvoor kun je het 
beste een Afrikaner nemen.' Zodoende 
werd de strijd tussen de kandidaten 
De Klerk, Botha en Janse van Rensburg 
tenslotte in het voordeel van de laatste be
slist. 
Ik kan over dit soort gebeurtenissen erg 
lang en diep nadenken. Zijn de zwarte be
stuursleden bang dat een zwarte huis
meester faalt, en dat dat koren op de mo
len van de blanke bewoners is? Of willen zij 
nu zelf eens een keer de baas spelen over 
een blanke? Ben ik gek of zijn zij het? 
Misschien is het een vraag die ook de 
hoofdpersoon uit een onlangs door de te
levisie uitgezonden documentaire over een 
psychiatrische kliniek in de buurt van Kaap
stad bij tijd en wijle bezighoudt. Hij werd 
er al twintig jaar verpleegd, sinds enkele ja
ren samen met zwarte patiënten. 'Wat vind 
je ervan dat er nu zwarten en blanken sa
men in de kliniek zitten?, vroeg de inter
viewer. Na een minutenlange stilte, en he
vig nadenken, zei de man: 'Maar dat is toch 
normaal?' Dat nu uitgerekend die ene blan
ke Zuidafrikaan, die dat uit de grond van 
zijn hart de gewoonste zaak van de wereld 
vindt, al twintig jaar vastzit in een psychia
trische inrichting, nee, dat is niet normaal. 

T 
Bart Luinnk IS JOUrnalist en 

woonochtig in johannesburg 
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Lange-golfonderzoek, focusgroepen en 

permanent onderzoek worden door de 

PvdA ingezet in het gevecht om de kiezer. 

Onderzoek naar de mening van de kiezer 

Permanent 
onderzoek 

wordt allang niet meer alleen in de 

verkiezingstijd gedaan. Het 

is een vast onderdeel van 

de politiek geworden. Paul 
brengt kiezers 

Depla en Jacques Monash geven een kijkje in de 

keuken van het kiezersonderzoek bij de PvdA. Zij 

vinden het een goede ontwikkeling dat de politiek zo 

gretig zijn oor te luister legt bij het electoraat. 

• 

Paul Depla en Jacques Monash 

Electoraal onderzoek heeft de laatste jaren 
een vaste plek veroverd in de Nederland
se politiek. Niet alleen de grote politieke 
partijen doen onderzoek, ook GroenLinks 
voert met een zekere regelmaat electoraal 
onderzoek uit. In 1993 werden de diensten 
van NIPO ingehuurd om een beeld te krij
gen van de electorale kansen van Groen
Links. Na de verkiezingen werd de zoge
naamde stationscampagne geëvalueerd. 
Partijen willen om verschillende redenen 
weten wat er bij de kiezers leeft. Het ver
kennen van electorale kansen, het testen 
van boodschappen en het evalueren van 
campagnes; het zijn slechts drie van de ve
le argumenten om electoraal onderzoek 
uit te voeren. Deze doelstellingen vereisen 
verschillende vormen van onderzoek. 
In de PvdA worden onder meer het lange
golfonderzoek, de focusgroep, het weke
lijkse onderzoek en het onderzoek naar 
aanleiding van een TV-uitzending gedaan. In 
het lange-golfonderzoek ontvangt een gro
te groep respondenten een vragenlijst 
waarin verschillende onderwerpen aan 
bod komen. Hierbij valt te denken aan het 
imago van politieke partijen, de waardering 
voor politici, de aantrekkingskracht van 
partijen en aan de politieke urgentie van 
maatschappelijke uitdagingen en proble
men. Met dit onderzoek, dat een algemeen 
beeld geeft van de politieke oordelen en 
houding van kiezers, kunnen de doelgroe
pen van de PvdA in kaart worden gebracht. 
Bovendien kan duidelijk worden met wel-

ke partijen gestreden moet worden om de 
gunst van die doelgroepen en met welke 
onderwerpen en personen de strijd het 
beste gevoerd kan worden. De resultaten 
van het lange-golfonderzoek waren een 
belangrijke bron van inspiratie voor het 
campagneplan van de PvdA bij de laatste 

verkiezingen. 
De waarde van het lange-golfonderzoek 
ligt in de herhaling. Door eenzelfde onder
zoek meerdere keren uit te voeren, kun
nen de resultaten in perspectief worden 
geplaatst. Nadat in het voorjaar van 1993 
voor de eerste maal het lange golf onder
zoek was uitgevoerd, kreeg een half jaar la
ter dezelfde groep respondenten een vra
genlijst voorgelegd die vrijwel identiek was 
aan het eerste onderzoek. Omdat dezelf
de mensen de vragen beantwoordden, was 
het mogelijk om op individueel niveau ver
schuivingen in kaart te brengen. Voor de 
campagne was het daarbij van belang om de 
effecten van de ondernomen activiteiten te 
analyseren; had de campagne bij kiezers 
een kanteling in oordelen over de PvdA 
kunnen realiseren? Lange-golfonderzoek is 
alleen zinvol als daar tijdig mee is begon
nen. Wie nu nog het fundament van dit on
derzoek moet leggen is voor de verkiezin
gen voor 1998 al te laat. 
Het lange-golfonderzoek is kwantitatief 
van aard. Om deze uitkomsten op speci
fieke onderdelen aan te vullen, maakt de 
PvdA gebruik van zogenaamde focusgroe
pen. Een focusgroep is een groepsgesprek, 
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Prov/nc!Oie Statenverkiezingen /99 5 TV-debo 

tussen fractievoorzitters. Hoe de politiCI overkc
men wordt achteraf nauwgezet geanolyseeJG 
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waaraan tien mensen deelnemen. Deze zijn 
geselecteerd op grond van partijvoorkeur, 
leeftijd en opleiding. Het gesprek, dat on
der leiding van een moderator ongeveer 
twee uur duurt, wordt opgenomen. Via 
een gesloten video-circuit volgen politici 
het gesprek. Met een focusgroep kunnen 
geen algemene uitspraken worden gedaan. 
Het doel is het inzichtelijk maken van 
overwegingen en afwegingen van speci· 
fieke groepen burgers. Wanneer en waar· 
om waarderen de burgers de uitstraling 
van een politicus positief? Wanneer slaat 
een positief oordeel om in een negatief 
oordeel? Op welke manier kijken mensen 
naar een maatschappelijk probleem? In 
welke oplossingsrichtingen denken men· , 

sen? 

BERLUSCONI'S 
Naast deze twee continue vormen van on· 

derzoek, maakt de PvdA in de periode vlak , 
voor de verkiezingen gebruik van een 
wekelijks onderzoek onder een represen· ' 
tatieve steekproef van het electoraat. Dit 
bestaat uit een beperkt aantal standaard· 
vragen, zoals naar stemgedrag en gewens· 
te premier, zodat in de laatste weken voor 
de verkiezingen plotselinge verschuivingen 
in de kiezersvoorkeur direct kunnen wor· 
den opgemerkt. Daarnaast wordt in de 
aanloop van de verkiezingen onderzoek 
gedaan naar televisieprogramma's. Een 
groep kiezers wordt uitgenodigd om een 
verkiezingsspotje, een televisie-interview 



of -debat te bekijken. Ze dienen voortdu
rend hun waardering aan te geven. Het 
Jordeel van de groep wordt daarbij ge-
1)rojecteerd op het scherm, zodat achter
af de perceptie van de uitzending nauwge
zet kan worden geëvalueerd. De PvdA 
heeft bij de laatste Kamerverkiezingen dit 
tnstrument gebruikt ter voorbereiding van 
de grote lijsttrekkers-debatten. 
Het electoraal onderzoek is permanent en 
primair gericht op de stembusstrijd. Naar
mate de verkiezingen naderen wordt het 
onderzoek geïntensiveerd. Maar ook bij de 
evaluatie van de uitslagen speelt onder
zoek een rol. Het uitslagenonderzoek 
heeft een signaalfunctie. Met behulp daar
van kunnen bijvoorbeeld zwakke en sterke 
plekken in het land worden opgespoord. 
Zo bleek de PvdA het bijzonder slecht te 
1ebben gedaan in de zuidelijke plaatsen en 
·,n de groeikernen rond de grote steden. 
vooral D66 en WD waren in het electo
·ale gat gesprongen dat de PvdA had laten 
;al/en. Voor Rottenberg vormde dit vol
:loende reden projecten te starten om de 
::>ntwikkelingen in zuidelijke en blauwe ge
meenten onder de loep te nemen. 
\:".ritici vinden dat het kiezersonderzoek 
~et wezen van de politiek ondermijnen. 
•looral kaderleden van partijen zijn de ver
:olkers van de kritiek. Onder het motto 'u 
vraagt, wij draaien' zouden politieke uit
pngspunten ondergeschikt worden aan de 
resultaten van onderzoek. Partijen worden 
:o willekeurige wasmiddelen die met een 

gerichte marketingstrategie aan de man ge
bracht worden gebracht. De Perot's en 
Berlusconi's, die eerder over een 
marketingbureau dan over een programma 
beschikken, gaan het politieke toneel do
mineren. Het onderzoek zou daarnaast 
kunnen leiden tot een angstig, volgend op
treden van politici. Laten de resultaten een 
negatieve reactie van de kiezers zien, dan 
worden de voorgenomen standpunten of 
acties naar de prullenbak of ijskast verwe
zen. 
Verder zou de aandacht voor politieke 
minderheden kunnen verminderen omdat 
partijen zich laten leiden door de opvattin
gen van de meerderheid van de bevolking. 
Ook zou onderzoek kunnen leiden tot een 
'peilingspolitiek'. Door het dagelijkse on
derzoek worden politici gedwongen 
voortdurend rekening te houden met, of te 
reageren op, wensen van kiezers. Zo ont
staat een staccato-politiek waarin nauwe
lijks tijd en rust is om zorgvuldig te reflec
teren of te onderhandelen. Een nieuw re
sultaat van weer een nieuw onderzoek 
geeft immers weer aanleiding voor een 
nieuwe reactie of stellingname. 
Deze kritiek op het electoraal onderzoek 
is echter niet helemaal terecht. Men moet 
zich realiseren dat de rol van onderzoek in 
de politiek niet staat of valt met het elec
toraal onderzoek van partijen. Mede dank
zij nieuwe informatietechnologie wordt 
het steeds gemakkelijker om in korte tijd, 
voor weinig geld opvattingen van burgers 
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in kaart te brengen. Vooral in de media is 
dit merkbaar. De MSD-affaire is nog geen 
dag oud, of NOVA weet al te melden hoe 
de bevolking over het commissariaat van 
Bolkestein denkt. Politici die zich hiervan 
willen afsluiten, zullen even succesvol zijn 
als mensen die zich willen afsluiten van de 
naderende winter. 

KLEIN LEDENBESTAND 
De opkomst van het onderzoek heeft een 

onomkeerbaar karakter. Behalve onont
koombaar is electoraal onderzoek in meer 
dan één opzicht waardevol voor de poli
tiek. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
discussie over de afstand tussen kiezer en 
gekozene waarin wordt gesteld dat de 
agenda van de politiek niet overeenkomt 
met die van de burgers. Politiek die zich 
meer laat inspireren door resultaten van 
onderzoek zal die aansluiting beter maken. 
Bovendien zijn de tijden voorbij dat duide
lijk te identificeren groepen hun hele leven 
één en dezelfde partij trouw bleven. Partij
en moeten dus voortdurend op zoek naar 
hun kiezers. 
Verder is onderzoek voor politici van be
lang omdat zij steeds minder makkelijk te
rug kunnen vallen op leden die hen voor
zien van informatie. Doordat het ledenbe
stand steeds kleiner en ook steeds eenzij
diger is, moeten politici op zoek naar al
ternatieve bronnen van informatie. Ook 
verkiezingsuitslagen laten zich steeds min
der interpreteren als uitspraken van kie-

9 
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zers over concrete vraagstukken. Zelfs als 
het gaat over onderwerpen die in de 
verkiezingscampagne een belangrijke rol 

hebben gespeeld. Door de Stadspartij in 
Rotterdam was bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed aan de stadsprovincie. De partijen 
die zich hadden uitgesproken voor de 
stadsprovincie kregen het vertrouwen van 
een groot deel van de kiezers. Dit ver
trouwen had echter, gezien de negatieve 
referendumuitslag, geen betrekking op de 
besluitvorming rond de stadsprovincie. 
De opkomst van het electorale onderzoek 
is kortom een reactie op de versplintering 
van het electoraat, de verschraling van het 
politieke verenigingsleven en de afnemen
de inhoudelijke betekenis van verkiezings
uitslagen. Deze ontwikkelingen kunnen na
tuurlijk worden betreurd maar niet ge

stopt of gekeerd. Met treuren is de politiek 
bovendien niet geholpen. Beter kan wor
den gezocht naar antwoorden, waarmee 
de mogelijk desastreuze effecten van deze 
ontwikkelingen worden voorkomen. Het 
electoraal onderzoek is een van die reac
ties. Het kan, met andere woorden, beter 
worden opgevat als een steun dan als een 
bedreiging voor de politiek. 
Voor mensen die de Amerikaanse onder
zoekspraktijk voor ogen hebben, is dit wel
licht een verrassende conclusie. De Ame

rikaanse situatie is echter niet te vergelij

ken met de politieke cultuur in Nederland. 

In Nederland drukken partijen en pro
gramma's een veel groter stempel op de 
politiek dan in Amerika, waar individuele 
kandidaten met betrekkelijk autonome 

campagne-organisaties het gezicht van de 
politiek bepalen. In Nederland zal de in
vloed van de onderzoeksresultaten altijd 
worden begrensd door de uitgangspunten 

en traditie van een partij. Zo zal de PvdA 
haar standpunten nooit laten dicteren 
door onderzoek. 
Een beschouwing over de betekenis van 
electoraal onderzoek, zonder een bespre
king van uitkomsten, is wellicht teleurstel
lend. Daarom enkele opvallende uitkom
sten. Recent onderzoek wijst niet uit dat 
de PvdA bij de raadsverkiezingen van 
maart 1998 zich krachtig zal herstellen van 
de klappen die in 1990 en 1994 zijn opgelo
pen. Maar ook voor Groenlinks zijn de 
onderzoeksresultaten niet veelbelovend. 

Er is voorlopig nog geen aanleiding om te 
veronderstellen dat Groenlinks, ondanks 

de huidige scores in de peilingen en de po
pulariteit van Rosenmöller, bij de Ka
merverkiezingen een grote winst zal boe
ken. T 
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Pa u/ Dep/a IS onderzoeker bij de PvdA, 

Jacques Monash is directeur beleid, 

campagne en orgamsot1e van de PvdA. 

Het Paarse kabinet is in meer dan één op
zicht een zegen. Zo mogen wij ons vrijwel 
dagelijks laven aan de openheid die het gros 
van de bewindslieden tentoonspreidt. leder

een mag meepraten over biJna alles. Niks 
politteke eltte, hier zit een gezelschap baby
boomers dat pakweg een kwart eeuw gele
den flink heeft geïnhaleerd en zich de flarden 
van de basisdemocratie herinnert. Zo waren 
we op 3 I oktober nationaal getutge van de 
eerste Sociale Conferentie. Ad Melkert en 

Erica Terpstra nodigden deze dag de Armen 
van Nederland uit voor een goed gesprek 
over armoede. 
ledereen mocht meepraten. Dat is niet ge
bruikelijk in de politiek. Oudere politici we
ten uit e1gen ervaring hoe moeiltjk het was 
tot het politieke ambt te geraken. De politi

cus 1n spe kwam op Jonge leeftiJd via de kel
der van het partijbureau binnen waar naast 
het vouwen van de folders lu1steren het 
hoogste gebod was. Het is deze polttieke in
dividuatie geweest. die hele generaties heeft 
gevormd. Zodra deze pol1tici de spreekge
rechtigde leeftijd bereikten, moesten ande
ren luisteren. 
Dát is met Paars veranderd. jaarlijks worden 
vele tonnen Uitgetrokken om stad en land 
uit te horen over minderhedenbeleid, globa
lisering, mest en ander landbouwongemak, 
duurzaamheid, kenn1s, tweede en volgende 
luchthaven en recentelijk dus, armoede. Ie

dereen moet meepraten. Het ZIJn de restan

ten van rebellie van de na-oorlogse genera
tie. Want als er dan toch nil<s te veranderen 
valt, dan kunnen we er tenminste over pra
ten. Bovendien is de nieuwe lichttng be
windslieden, die verantwoordelijk is voor dit 
verbale circus, niet opgevoed in ZWIJgzaam
heid. ZIJ spraken al voordat de oude politie
ke garde kon luisteren. Ze kennen het pu
bieke debat als hun broekzak en ze weten 
als de besten dat wanneer anderen spreken 
zij niet hoeven te luisteren. 
En dus draait de moderne bewindspersoon 
zijn hand niet om voor een moderne teach
ln, compleet met quotes en one-liners, stuur
en klankbordgroepen, mediaproftelen en an
der politiek handgerei. Eell beetje departe
mentale voorlichtingsdienst heeft tenminste 

één Nationaal Debat op zijn conto staan. De 
boel opengooien, een gezamenliJk traject in
gaan van luisteren, commun1ceren en terug
koppelen, het oppakken van een stuk ver
antwoordelijkheid, het ziJn de codes d1e der
gelijke med1a-events doorgaans omlijsten. Zo 
ook de Mtnister van Soc1ale Zaken en Werk

gelegenheid en de Staatssecretans van Volks
gezondheid, WelziJn en Sport. En hun voor
lichters zagen dat het goed was. Dat moest 
ook wel. Be1den bivakkeren ambtshalve aan 
de debetziJde van het kabtnetsbeleid en ZIJn 
verantwoordelijk voor begrotingen die niet 
uitblinken in rijkdom. Integendeel, in twee 
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jaar Paars is opnieuw voor miljarden guldens 
aan sociaal beletd door de pomp gegaan en 
dat laat zijn sporen na. De hoogte en duur 
van de uitkeringen staan nog f1er overeind, 

maar ondertussen zijn hele volkstammen 
WAO-ers, bijstandsmoeders, weduwen en 
werklozen van hun brood beroofd omdat 
het bereik van hun regel1ng werd aangepast. 
W1e nog dezelfde Uitkering heeft als twee 
Jaar geleden, zijn huis niet IS Uitgezet vanwe
ge de zoveelste onbetaalbare huurstijging of 
niet in een slopend procedureel gevecht 
met Moeder Verzorgtngstaat is aangeland, 
mag het zeggen. 
Hoe dan ook, ledereen mocht meepraten 
op 3 I okober, want er waren signalen dat 
armoede terug was in Nederland. De res
tanten van de Nederlandse uitkenngsgerech
tigdenbeweging en een breed gezelschap 
van professionals wierpen een blil< over de 
schutting naar De Andere Kant van Neder-
land. Serieus, ontspannen en betrokken slo
ten de bewindslieden de ar-men der natie in 
hun armen. Hoogtepunt vormde de emotio
nele rede van een bijstandsmoeder urt het 
zuiden van het land die werd beloond met 
een staande ovatie. De zaal was lynsch en 
de dappere moeder wer-d als een heilige 
ontvangen. 'Mag 1k u aanraken?', stamelde 
een langdurig uitkeringsgerechtigde in alle 
staten. 
Brood en spelen, de Romeinen w1sten het al 

Met het brood gaat het niet echt goed, on
danks ruimhartige aansporingen van de bis

schop (dre prompt biJ Wim Kok moest ko
men om- jawel- te praten). Dan zijn er
nog de spelen, waar iedereen mag meepra
ten. Of er geluisterd werd? De alom te ho
ren kntiek op het sociale beleid van Paars en 
voorgangers werd koren op de molen van 
de departementale openhetd. Het ongeduld 
over vijftten Jaar politieke probleemnegatle 

werd opgevat als een aansponng tot her
nieuwde d1aloog. De woede over de on
machtige en onwillige verzorgingsstaat groet 
de uit tot een departementale ontdekking 
van het overbekende. Er is immers geen 
geld. Dat wil zeggen: alleen om te praten. Of 
om elkaar aan te raken. Je zou brjna terug
verlangen naar d1e vooroorlogse generatie 
van Drees, Romme en Oud die gewoon 
nooit luisterden. T 

Kees Vendrik 



Het Christendom beloofde het ons ... na de dood. 

Marx gunde het ons al op aarde ... na de revolutie. 

Wij willen het hier, en nu. Geluk, heil en verlossing. 

Professor Van Dantzig vindt de 'emotionele 

revolutie' van de laatste decennia een geschenk uit 

de hemel omdat het bijdraagt aan meer geluk. 

Zelfhulpboeken, damesbladen, emotie-tv en René 

Diekstra beantwoorden aan een intense behoefte aan openheid. Het is de hoogste 

tijd om de ziel even serieus gaan te nemen als het lichaam. De oud-buitengewoon 

Het Psychologisch 
hoogleraar in 

de psyche-

therapie pleit 

Manifest van 
daarom voor het in acht nemen 

van een goede psychische 

hygiëne en een herstructurering 

van de geestelijke 

gezondheidszorg. Van Dantzig 
Ch1azia Mourali 

Een gure novemberavond; de straat in Am
sterdam-Zuid is leeg. Hier woont men rus
tig aan het park. Beneden in de flat krijgt 
de bezoeker instructies door de intercom: 
met de lift naar boven en dan wachten in 
het vertrek links na de deur. Hij is een lan
ge, strenge man van 76. In zijn werkkamer 
branden twee kachels. Professor Van 
Dantzig heeft weinig tijd, ruim een uur mag 
het interview duren. 
Van Dantzig is een autoriteit op het gebied 
van de psychotherapie. Hij heeft veel func
ties in de geestelijke gezondheidszorg be
kleed. Zo was hij hoofd van de polikliniek 
van de psychiatrische kliniek aan de Uni
versiteit van Amsterdam en buitengewoon 
hoogleraar psychotherapie aan dezelfde 
universiteit. Hij is lid van het Nederlands 
Psycho-analytisch Genootschap, de Ver
eniging voor Gedragstherapie, de Neder
landse Vereniging voor Groepstherapie, de 
Vereniging voor Gestalttherapie, en de 
Vereniging voor Hypnotherapie. Ondanks 
zijn leeftijd houdt hij nog steeds praktijk en 
publiceert hij nog. De meest recente pu
blicatie dateert uit 1995. Is alles geoorloofd 

als God niet bestaat? is een verzameling op
stellen over de psychologisering van de 
maatschappij. 
De professor formuleert trefzeker, articu
leert verzorgd. Alleen als hij spreekt over 
de onwetendheid en onverschilligheid om
trent het verborgen geestelijk lijden in Ne
derland verheft hij zijn stem. Zijn woede is 
oprecht. Als psychiater heeft hij veel men
sen gezien voor wie geluk een kwestie van 
leven of dood is. De vraag is hoe maakbaar 
dat geluk is. Of er maatschappelijke struc
turen zijn die het bereiken ervan kunnen 
bevorderen. En waarom het ons juist nu zo 
obsedeert. Het geluk is toch iets van alle 
tijden? 

Hoe verklaart u de massale zoektocht naar ge
luk op dit moment? 

Vroeger werd het geluk altijd uitgesteld. In 
het paradijs, of na de vestiging van de pro
letarische dictatuur, pas dan zouden we al
lemaal gelukkig zijn. Impliciet erkende men 
daarmee dat het nu niet kan. Die belofte 
gold natuurlijk vooral voor mensen die 
toen geen kans hadden om gelukkig te 
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worden. Marx had gelijk, de religie was een 
zoethouder van de rijken aan de armen. Er 
werd gezegd: dit is de goddelijke orde, dit 
jouw goddelijke deel. Wees er maar blij 
mee, want het lijden is de weg naar ver
zoening en verlossing. Niemand vroeg: 
Waar lijdt u eigenlijk aan? U lijdt aan ar
moede, aan ziekte, of aan neurose waar we 
iets aan kunnen doen. Pas de laatste halve 
eeuw, en dit is iets zeer wezenlijks voor 
onze tijd, is men gaan denken dat je kan 
proberen iets te doen aan het ongeluk van 
iedereen op dit moment. Dat is nog nooit 
vertoond in de wereldgeschiedenis! En ik 
betreur het zeer dat de mensen zich niet 
realiseren hoe vernieuwend het is. 

Bu de telev1s1e garanderen emot1es hoge kijl<cu
fers, zelfflulpboeken zijn bestsellers. Hebben we 
te maken met een ordinaire commerciële trend 
of is er sprake van een emotionele revolutie te 
vergeluken met de seksuele revolutie? 

Dankzij de welvaart en de democratie is er 
plaats gekomen voor een nieuwe kijk op de 
mens. Wij denken niet meer uitsluitend 
aan collectieve oplossingen maar vragen 
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ons af wat een individu op dit moment no
dig heeft. Dat zijn heel vanzelfsprekende 
zaken: goede verstandhouding, begrip, 
mogen zijn wie je van binnenuit bent en je
zelf mogen tonen zoals je bent. De evolu
tie is niet bedoeld om het individu gelukkig 
te maken, die is er alleen om de soort in 
stand te houden. Hoe het met de mensen 
gaat die zich voortplanten interesseert de 
evolutie niets. Het vereist dus een mense
lijke inspanning, een speciaal gebruik van de 
grote hersenen om in te zien dat het in ons 
aller belang is om het leven zo aangenaam 
mogelijk te maken voor iedereen. 
Die talkshows, al dat emotionele gepraat is 
een uiting van het verleggen van de 
schaamtegrens waardoor mensen meer 
ruimte krijgen om te bestaan. Vroeger 
konden de mensen grote stukken van zich
zelf niet aan bod laten komen omdat ze 
deel uitmaakten van gemeenschappen met 
codes en regels. Dat betrof natuurlijk 
vooral de seksualiteit. Met als gevolg dat al
les in het geniep gebeurde, en grote per
soonlijke ellende als ongewenste zwanger
schappen en geslachtsziekten verborgen 
bleven achter de muren van de moraal. Zo 
was het met veel gevoelens die niet bij het 
geijkte patroon hoorden. Tegenwoordig is 
het geen schande meer om jaloers te zijn, 
of om een ongelukkig huwelijk te hebben. 
Je kan nu begrip krijgen voor dit soort za
ken, en dat scheelt een stuk. Die openheid 
beantwoordt aan een heel intense behoef
te bij mensen. Maar het is nog maar pas be
gonnen, het is heel kwetsbaar en het kan 
zo weer weg zijn. 

Is al dte aandocht voor emoties niet erg onwe
tenschappelijk en een beeqe overdreven? 

Zo onwetenschappelijk is het niet altijd, de 
mensen die erover schrijven hebben er 
toch in doorgeleerd. Er is een boekje ver
schenen over de vragenrubriek van de 
Margriet, waaruit blijkt dat de adviezen 
steeds minder moralistisch en steeds meer 
psychologisch van aard zijn. En ik blijf erbij 
dat René Diekstra veel goeds heeft gedaan. 
Het gaat vaak om heel kleine dingen, maar 
die kunnen heel zinnig zijn. Dat je niet twee 
weken moet gaan zitten mokken tegen je 
man, maar je moed bij elkaar rapen en hem 
vertellen wat je dwars zit. Als je kinderen 
leert hoe ze troost moeten zoeken en 
troost kunnen geven kan dat later in hun 
leven een heel verschil maken. Er is veel 
bekend over hoe dat het beste gaat, en je 
zou dat gewoon kunnen oefenen. 
Het niet zichtbaar mogen zijn en het zelfs 
niet mogen hebben van gevoelens heeft er
toe geleid dat de neurose een volksziekte 
is geworden. En ik denk dat als men van
zelfsprekender let op emoties van kinde
ren en volwassenen er meer onderling be-

grip ontstaat. Als er even goed wordt ge
zorgd voor gevoelens als voor de lichame
lijke gezondheid kan de neurose wellicht 
worden teruggedrongen. Het is een kwes
tie van psychische hygiëne. 

Per jaar doen moor ltefst 500000 mensen een 
beroep op de geestelui<e gezondhetdszorg. 

En vijftien miljoen mensen doen een be
roep op de somatische gezondheidszorg. 
Ik zie niet in waarom we over het ene ge
tal tevreden vaststellen dat hieruit blijkt 
dat onze zorg zo goed is, terwijl we ons bij 
het andere getal ongerust afvragen waar 
dat in hemelsnaam naar toe gaat. 

Over de geesteluke gezondheidszorg wordt wel 
gezegd dot het aanbod de vraag creëert. 

Honderd jaar geleden waren de rekruten 
dertig centimeter kleiner dan nu. Dat komt 
omdat we nu weten dat je vitaminen, ei
witten en mineralen nodig hebt. We voe
den ons anders en dat zie je aan ons li
chaam. Tot 1920 kon de somatische ge
neeskunde vrijwel niets. Ik denk dat de 
geestelijke gezondheidszorg zich net zo 
zou kunnen ontwikkelen als er systema
tisch aandacht aan werd besteed. We moe
ten er zonder schaamte over spreken. Ik ga 
naar de tandarts klinkt toch nog steeds heel 
anders dan ik ga naar de psychiater. Dat is 
toch jammer, vindt u niet? Toch zijn volgens 
mij de klachten van de mensen die een be
roep doen op de geestelijke hulpverlening 
te vergelijken met behoorlijke lichamelijke 
ziekten, zoals reuma en hartklachten. 
Omdat steeds meer mensen bij ons aan
kloppen worden er nu prioriteiten gesteld. 
Minister Borst vindt dat we lichte en zwa
re gevallen moeten onderscheiden, en dat 
de lichte in vijftien keer moeten worden 
opgelost. Je zegt tegen een chirurg toch 
ook niet dat hij niet langer dan een half uur-

tje mag opereren? Dat er kwaliteitscon
troles komen is natuurlijk goed, maar om 
de financiële krapte te vertalen in inhou
delijke termen is zeer onterecht. Het ge
volg is dat allerlei problemen worden ge
bagatelliseerd, niet meer gesignaleerd, of 
zelfs ontkend. 

Is een mens eigenlijk niet verantwoordeluk voor 
zun eigen geluk? 

Voor die vraag bezit ik helaas onvoldoen
de wijsheid. 

In uw boek 'Is alles geoorloofd als God niet be 
stoot?' stelt u de kwestie aan de orde in hoever
re de gemeenschojJ verantwoordeliJk ts voor hec 
welzun van de tndtvtduele burger 

De gemeenschap is zo verantwoordelijk 
voor het welzijn van haar individuele bur
gers als zij zelf wil. Sinds de Tweede We
reldoorlog is ieder lijden aanleiding tot ge
meenschapszorg. De psychotherapie is 
dankzij de bijstandswet een collectieve 
voorziening geworden, omdat die wet 
voorzag in een dekking van de primaire le
vensbehoeften voor een minimaal mens
waardig bestaan. Wat dat is? in Nederland 
worden avond aan avond minstens duizend 
kinderen gemarteld door hun eigen ou
ders. iets verschrikkelijkers dan dat be
staat niet. Daarover gaat de geestelijke ge
zondheidszorg. Heel België staat op zijn 
kop vanwege de zaak-Dutroux, maar voor 
deze kinderen voelen we ons niet verant· 
woordelijk. Ik wind me daar enorm over 
op. Ik begrijp wel dat het beleid geen po.>· 
klare oplossingen heeft, maar laat ze op zijn 
minst erkennen dat het probleem bestaat 
en beloven er intensief over te zullen na
denken. 

Moor de overheid doet toch hoor best? Met ai 
ktndertelefoon bijvoorbeeld 



'Ik blijf erbiJ dot René 
D1ekstro veel goeds 
heeft gedaan.' 
Foto: Angelo 
Goedemondt 

Een ongelooflijk armoedige oplossing: 'Wij 
tlelpen je als je over je ouders wil klikken.' 
Kinderen denken dat het hun eigen schuld 
i1 als ze mishandeld worden, dat ze het 
lebben verdiend omdat ze niet lief genoeg 
:qn geweest. En al die bange, zich schuldig 
roelende kinderen moeten over hun vader 

en moeder gaan opbellen? Een enkeling zal 
,et doen, maar het kan nooit een oplossing 
zijn. De buren durven het niet eens te zeg
gen. 

., 'noet het don? U stelt dot er veel 1n stilte 
v y·:r geleden, en pleit voor een hervorming van 

.Jo :c·estelijke gezondheidszorg Wat moeten we 
c,:; '!oor by voorstellen? ledereen elk half ;oor 
r.r ·:·de therapeut voor controle, net als bij de 
: .. ·.-'orts7 Dat worden toch Amenkaonse toe
>iYicn? 

Alleen omdat het zo onwaarschijnlijk is, 
:egt men dat het niet mogelijk is dat mil
iaenen mensen behoefte hebben aan gees
telijke gezondheidszorg. Maar iets is niet 
onwaar omdat het onwaarschijnlijk is. We 
kunnen wel weer terug naar vroeger. Niet 
behandelen en alle probiemen wegdruk
ken. Het gevolg is dan dat alleen nog rijke 
mensen in therapie kunnen. Dat is in de 
Verenigde Staten het geval, en daarom is 
~et daar ook zo'n statussymbool. Wat we 
zouden moeten doen is de situatie inven
uriseren. Onderzoeken hoeveel mensen 
~sychisch lijden en ons best doen om dat 
te verminderen. 

(,\.~··"'de gemeenschop opdramen voor de hulp 
'' ~:· 1et gefortuneerde moor doodongelukkige 

· :n···''oor dot h1er 1n Amsterdam-ZUid bij u aan-
! 1. 

Ais we het er over eens zijn dat dit soort 
pr·oblemen lijden betekent, en dat de gees
telijke gezondheidszorg een onderdeel is 
;an de gezondheidszorg, dan bestaat er 

'Ik denk dot de aanwezigheid van 

een bijna wettelijke plicht om hierin te 
voorzien. Over de financiering kan je pra
ten, misschien moeten deze mensen het 

zelf betalen. Maar de voorzieningen mogen 

niet ongebruikt blijven. Ik heb zelf een tijd
je in de commissie-Dunning gezeten, de 
club die al jaren bezig is om onnodige me
dische zorg te lokaliseren. Ze hebben nog 
steeds niets kunnen vinden. Eerst moest de 
pil uit het pakket, toen de tandheelkunde. 
Die zitten er nu allebei weer in. Alles wat 
er gebeurt op dit gebied is blijkbaar nodig. 
En dat geldt in mijn overtuiging ook voor 
de geestelijke gezondheidszorg. 

Opvallend in interviews met lichamelijk gehandi
capten is hoe veel van hen psychische proble
men hebben: ontkennmg, eenzaamheid, ang
sten, depress1es, schuldgevoelens. 

Het is een medisch politiek besluit om het 
amputeren van een been te zien als een 
puur lichamelijke aantasting. Je zou het met 
evenveel recht kunnen beschouwen als 
een aantasting van de persoon die met een 
dergelijke operatie ook een psychisch 
trauma te verwerken krijgt. Plotseling ben 
je een mismaakt mens, je wordt in een an
dere categorie geplaatst, met alle denkba
re gevolgen voor je werk en je relaties. Wil 
men het lijden van zo iemand verminderen, 
dan is de medisch-psycholoog net zo nodig 
als de chirurg. Ik zou dat een veel integra
lere vorm van geneeskunde vinden. 

Hoe z1et u dot? Elk ziekenhuis, elk revalidatie
centrum zijn psych10ter? 

Ik dat we de probleemstelling los moet 

zien van de oplossing. In ieder geval is het 
nodig dat we met zijn allen veel dieper gaan 
nadenken over dit aspect van de genees
kunde. Ook de hulp bij zelfdoding mag van 
mij meer in de sfeer van de psychologie 
worden geplaatst. Men praat er nu vooral 
over als een al dan niet opeisbaar recht, het 
is een juridische debat. Mij maakt het niet 
zoveel uit waar dat pilletje vandaan komt, 
en wie het precies toedient. Ik denk dat de 
aanwezigheid van een ander mens bij de 
zelfdoding belangrijker is. Je moet eerst sa
men bespreken of er echt geen andere mo
gelijkheid meer is. Is die er niet, dan zal ik 
blijven en je helpen. Het is onmenselijk ie
mand stiekem en alleen te laten vertrek
ken. Maar als ik een mogelijkheid tot red
ding zie, duw ik je die desnoods door je 
strot. Zo ben ik nu ook wel weer. 

In de politiek wordt tegenwoordig ook nagedacht 
over de toestond van onze ziel. PvdA-kamerlid 
Adelmund zet werken, wonen en liefhebben bo
venaan hoor agenda. Een beetje soft? 

Politiek gaat overal over, het is de uitdruk
king van onze collectieve wil en die kan zich 
overal op richten. Ik vind het leuk dat ze dat 

een ander mens bij de 

zelfdoding belangrijk is. 

Het is onmenselijk 

iemand stiekem en alleen 
te laten vertrekken., 

inbrengt, maar liefhebben is slechts een as

pect van het psychisch en gevoelsmatig 
functioneren van mensen. Om te kunnen 
liefhebben moet er al heel wat met je ge
beurd zijn, maar vooral ook niet zijn ge

beurd. Je moet er niet bang voor zijn ge
maakt. Daar moet mevrouw Adelmund 
ook eens over nadenken als ze het over 
liefhebben heeft: de preventie van de angst 

om lief te hebben. Ik vind het legitiem om 
het verbeteren van de onderlinge contac
ten tussen mensen serieus te nemen. Het 
zou het fatsoen en de cohesie van de sa
menleving, en het welzijn van ons allemaal 
bevorderen als mensen leerden zich beter 
uit te drukken, vriendschappen te kunnen 
sluiten, constructief ruzie te maken en te 

mogen haten. 
In de grondwet van de Verenigde Staten zijn 
de grondrechten life, liberty and the pursuit 
of happiness vastgelegd. Dat is dus niet het 
geluk zelf, maar het recht ernaar te mogen 
streven. De politiek moet de voorwaarden 
scheppen voor de burgers om gelukkig te 
kunnen zijn. Dat doe je door het lijden te 
verminderen, door de mensen bij wijze van 
spreken op nul te zetten. Je krijgt een be
ter inzicht in de aard van de problematiek 
als je het lijden wil verminderen, niet als je 
het geluk probeert te bevorderen. Een mi
nisterie voor geluk zou nonsens zijn. 
Dat is ook het grote verschil tussen de wel
vaartsstaat en de religies en ideologieën. 
Die zagen het geluk altijd in de verte. Ik 
kom zelf uit een rood gezin. Mijn vader zei 
altijd: 'Het socialisme, dat komt er!' Als 
kind vroeg ik dan: 'Hoe weet je dat nou?' 
En hij kon het ook niet weten. In de loop 
van de tijd heb ik geleerd om de weg naar 
het geluk eraf te laten. Als je iets tegen het 
lijden wil ondernemen heb je al genoeg te 
doen, en het heeft een veel grotere recht
vaardigingsgrond. En bovendien, wat is ge
luk nu eigenlijk? Er zijn zoveel definities mo
gelijk. Nee, geluk, daarvoor moet je geluk 
hebben. T 
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HET PIJNLIJKE 
MISVERSTAND TUSSEN 
STAAT EN BURGER 
De tijdgeest speelt een grotere rol in het oplossen van politieke problemen 

dan de ideologische verschillen tussen partijen, meent Tom van der Lee. 

De jaren negentig worden gekenmerkt door een pijnlijk misverstand tussen 

staat en burger. Hoe kan de overheid zowel de individualistische als de 

solidaire kant van de burgers op de juiste wijze aanspreken? Gedeelde 

sturing als links antwoord op de cultuur van eigen verantwoordelijkheid. 

Tom van der Lee 

Scheidslijnen tussen politieke stromingen 
zijn minder scherp en vanzelfsprekend dan 
zij lijken. Over een langere periode beke
ken zitten de verschillen over de centrale 
kwestie van de maatschappelijke ordening 
niet tussen partijen, maar tussen opeen
volgende perioden waarin vrijwel alle par
tijen zich van dezelfde termen bedienen. 
Zo spraken de politici aan het eind van de 
jaren vijftig de burgers aan op de noodzaak 
tot soberheid. Ze werden gezien als tevre
den consumenten. Er bestond een cultuur 
van volgzaamheid. Autoriteiten vertaalden 
morele keuzen in ethische codes, gedrags
regels waar iedereen binnen de eigen zuil 
zich aan wist te houden. Dat leverde een 
veilige en gedisciplineerde samenleving op. 
De massaconsumptie en de ontluikende 
welvaartsstaat tastten deze cultuur van 
volgzaamheid echter aan. Snel groeide ver
volgens het gevoel van een crisis in de re
latie tussen burger en staat. In 1965 stelde 
de politicoloog Lijphart onomwonden vast 
dat verzuiling gelijkstond aan lijdzaamheid. 
Rond 1970 werden termen als 'mentali
teitsverandering' en 'participatie' gemeen
goed. Hier lag de bakermat van de cultuur 
van zelfontplooiing. Het ideaal van zelfont
plooiing domineerde de politieke agenda. 
Letterlijk iedereen had er recht op. Op zijn 
minst moesten de kansen op zelfontplooi
ing gelijk zijn. Herverdeling van kennis, 

illustratie: Anneke de Soete 

macht en inkomen was hiervoor noodza
kelijk en werd afgedwongen. 
Deze cultuur van zelfontplooiing was een 
nieuw project dat veel meer omvatte dan 
de klassieke tegenstelling tussen kapitaal 
en arbeid. Een project dat op talloze ma
nieren politiek vertaald kon worden. Deze 
cultuur leidde tot nieuwe vormen van 
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staatszorg. Ook gaf zij een nieuwe impuls 
aan bestaande zorg- en welzijnsarrange· 
menten die vervolgens tot complexe 
bouwsels uitgroeiden. Deze ontwikkeling 
genereerde na verloop van tijd een nieuw 
crisisgevoel rond de overbelasting van de 
staat. Deze dreigde te worden overvraagd 
door de zich ontplooiende burgers. 



Deze omslag in de waardering van de cul
tuur van zelfontplooiing voltrok zich begin 

jaren tachtig. In een tijd dat zelfontplooiing 
steeds meer synoniem werd met wat indi
vidualisering is gaan heten. De betekenis 
•an individualisering is vervolgens in nega

:ieve zin bijgesteld. Het progressieve ide
:aal van verzelfstandiging, waarin iedere 
,·nan èn vrouw individueel rechten kon la
ten gelden, kwam in opspraak door de 
•:Jverbelasting van de staat en de vrees voor 
"ragmentatie en zelfs narcisme. Het ik-tijd
.~erk brak aan. Het spreken over de crisis 
•an de verzorgingsstaat werd gemeen

:goed. Naast een financiële kreeg deze cri
·;,is ook steeds meer een morele compo-
1·1ent. Dit gaf weer nieuw voedsel aan de 
·:ontroverse over de waardering van indi
;~idualisering die tot de dag van vandaag 

"Oortleeft. Nieuwe termen als 'zelfstandi
ge burgers' en later 'burgerschap' deden 
:>pgeld. De cultuur van eigen verantwoor
<ielijkheid was geboren. 
,'\Ju, in de jaren negentig, is het normaal dat 
politici en met hen vele anderen individu
allsering definiëren als een radicale ont
hechting van de samenleving en als de oor
n.ak van moreel verval. De geïndividuali
;eerde burger zou de stem van de moraal 

:ijn kwijtgeraakt. Er is een ieder-voor-zich
en-de-overheid-voor-ons-allen-houding 

•=>ntstaan. De samenleving zou zijn verwor
<:Jen tot een geheel van stuurloze individu
en, die elkaar alleen maar zien als middel 
om de eigen behoeften te bevredigen. 
De opkomst van dit cultuurpessimisme is 
·~en belangrijke verklaring voor het defen
·:,,ef waar linkse partijen in gedrongen zijn. 
.2ij hebben zich immers het meest vereen
zelvigd met individualisering en de cultuur 
·m zelfontplooiing. Zij worden nu verant

rlocm\.e.liil<. g,e.houde.n voor de (al dan niet 
v vermeende) ontaarding van die cultuur. 
I Het is daarom van groot belang voor link
' çe politiek om zich nader te bezinnen op 
de waarde die zij toekent aan individuali
sering. 
Uit de opeenvolging van de culturen van 
•;olgzaamheid, zelfontplooiing en eigen ver
lntwoordelijkheid blijkt dat politieke par
r·:rjen het er steeds meer over eens zijn ge
worden dat de burger veel zelf moet gaan 
doen. Deze conclusie werd wel langs ver
:.~hillende wegen bereikt. Waar links 
:;ceds meer twijfelde aan de maakbaarheid 
•,1n de samenleving door een sterke staat, 

vn:e.sde. rechts de maatschappelijke ver
v.wording uitgelokt door diezelfde staat. 

WIALKMANEGO'S 
Sonmmige ethici maken een onderscheid tus

'-'en twee vormen van individualisme: een 
g·~s/oten individualisme waarin het eigen-

Sociale drenst. Amsterdam. Humonisenng van overheidsvoorzremngen betekent dot nummers weer 
personen moeten worden. Foto: Mrchrel Wijnbergh/HH 

belang-op-korte-termijn domineert en een 
open individualisme dat ook oog heeft 
voor het eigenbelang-op-lange-termijn. In 
het eerste geval draait het om het nemen 
van de ruimte om je te onttrekken aan de 
heersende normen en waarden, waardoor 
de bereidheid om individuele vrijheid in te 
leveren voor het collectief afbrokkelt. In 
het tweede staat het krijgen van die ruim
te centraal. Er wordt actief geijverd voor 

instemming met en respect voor een per
soonlijke levenswijze. Bij deze houding 

hoort de bereidheid om een deel van de in

dividuele vrijheid in te leveren voor col
lectieve belangen; bijvoorbeeld omwille 
van sociale rechtvaardigheid of voor het 
milieu. Waar open individualisme het in 
zich heeft om solidariteit te genereren, kan 
gesloten individualisme deze ondergraven. 
Het is echter niet zo dat er enerzijds ge
sloten individualisten - calculerende bur
gers of walkmanego's - rondlopen en an
derzijds open individualisten die actief in
houd geven aan hun burgerschap. Zo sim
pel ligt het niet, omdat individualisme van 
nature nu eenmaal ambivalent is. In ieder 
van ons strijdt de open individualist met de 
gesloten individualist. 
Natuurlijk vind ik het goed dat er een ke
rosine-heffing komt waardoor het vliegen 
duurder wordt, maar wordt mijn vliegva
kantie daardoor minder begeerlijk? Na
tuurlijk moet de stille armoede bestreden 
worden, maar maakt dat die blauwe belas
tingenvelop aantrekkelijker? Natuurlijk 
ben ik voor een ruimhartig toelatingsbe
leid, maar spreek ik daardoor mijn Af

ghaanse buurman makkelijker aan1 
Deze ambivalente individualist of postmo
derne burger, leeft in het spanningsveld 
tussen solidariteit en individualisering. Een 
spanning die eind jaren tachtig mede door 
de PvdA-rapporten Schuivende Panelen en 
Bewogen Beweging onderdeel werd van de 

politieke agenda. De vraag was hoe in een 
geïndividualiseerde en meer informeel ge
organiseerde samenleving de samenhang 
te bewaren en te ontwikkelen zodat niet 
delen van de samenleving naar de zelfkant 
verdwijnen. Toch heeft de PvdA sinds zij in 
1989 in het kabinet-Lubbers lil stapte en 
vervolgens in '94 aan het Paarse avontuur 

begon, nooit echt duidelijk positie gekozen 
in dit spanningsveld. Ook bij andere 
progressieve partijen, zoals D66 en 

GroenLinks, is die positiebepaling onhel

der. Paars streeft volgens haar regeerak

koord naar een nieuwe balans tussen indi
vidu en samenleving, naar een evenwicht 
tussen dynamiek en bescherming, maar 
maakt dat in haar beleidspraktijk amper 

waar. 

AMBIVALENTE BURGER 
Het innemen van een duidelijke positie is po

litiek gezien dan ook een hachelijke zaak. 
Het huidige liberaal-conservatieve offen
sief zorgt ervoor dat te snel een vrij platte 
tegenstelling wordt gecreëerd. Daarin 
staan aan de ene kant diegenen die het in
dividu beschouwen als de basiseenheid van 
het politieke bestel, individuele vrijheid be
schouwen als louter een kwestie van de af
wezigheid van beperkingen en etnische en 
culturele diversiteit willen beknotten. Aan 
de andere kant staan zij die de groep of de 
verbondenheid tussen individuen beschou

wen als de grondslag van politiek en sa
menleving, diversiteit niet afwijzen en ge
voelig zijn voor collectieve grenzen aan de 
persoonlijke vrijheid. 
Het is nodig om deze tegenstelling en daar
mee de mythe van de walkmanego's te 
doorbreken. Wanneer je de burger bena
dert als een ambivalente individualist, kun
nen solidariteit en individualisme juist sa

men gaan. Dit vraagt om een eigentijdse 
politiek van het persoonlijke. lndividualise-
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ring hoeft namelijk geen aantasting van de 
solidariteit in te houden. Zij kan wel een 
zekere decollectivisering van de georgani
seerde solidariteit tot gevolg hebben, om
dat deze door bureaucratisering en admi
nistratieve uniformering anoniem is ge
worden en de verbinding met individuele 
behoeften is kwijt geraakt. Individualisering 
van het stelsel van overheidsvoorzieningen 
betekent dan humanisering: nummers en 
kaarten worden weer personen. Dit is heel 
wat anders dan alleen omwille van finan
ciële efficiency kiezen voor de weg van pri
vatisering. 
Wat echt telt is de vraag hoe de staat op
timaal recht kan doen aan het open indivi
dualisme van de ambivalente burger, zon
der de greep op diens weerbarstige calcu
lerende trekjes te verliezen. Maar ook hoe 
de burger inhoud geeft aan eigen verant
woordelijkheid zonder dat een terecht be
roep op diens solidariteit onbeantwoord 
blijft. Daarvoor is het nodig dat de ambiva
lente burger blijft accepteren dat de staat 
hem of haar zal vragen om solidariteit op 
te brengen en dat de staat de burger be
werkt met financiële prikkels of ge- en ver
boden die te handhaven zijn en op de indi
viduele maat zijn toegesneden. Tegelijker
tijd mag de ambivalente burger verwachten 
dat de overheid zich ook als een niet-pa
ternalistische partner opstelt. 
Zo moet de burger door een wettelijk 
recht in de staat een partner vinden wan
neer hij of zij van een volledige naar een 
deeltijdbaan wil. Dit valt op de markt on
voldoende door de werknemer af te dwin
gen. Omgekeerd moet de overheid ook in 
deze burger een partner kunnen vinden als 
het gaat om bijvoorbeeld de aanpak van de 
automobiliteit. Een daling in het grote aan
tal zeer korte autoritten kan de overheid 
niet afdwingen. Hier is de eigen verant
woordelijkheid doorslaggevend. 

CALCULERENDE BURGER 
Wat voor mogelijkheden zijn er voor 

progressieve politieke ambities binnen de 
kaders van de cultuur van eigen verant
woordelijkheid? Eén van de mogelijkheden 
is de erkenning dat de ambivalente indivi
dualist aanspreekbaar is op solidariteit. Ten 
tweede dient erkend te worden dat er een 
autonome sfeer van overheid en politiek 
bestaat. Vervolgens is het bouwen aan een 
brug tussen deze twee fundamenten nood
zakelijk. 
Het kan daarbij niet hard genoeg gezegd 
worden: het staatsapparaat is niet almach
tig. Het is onder grote druk komen te 
staan. Velen willen zo weinig mogelijk in
menging - hooguit ondersteuning - bij de 
planning van hun levensloop. Zij vragen van 

de staat minder regels en opgelegde ge
dragsmodellen. Tegelijk verwachten ze 
voorzieningen toegesneden op hun indivi
duele maat. Want ook hier speelt de ge
wenning. De particuliere dienstensector 
en zelfs de sociaal-culturele organisaties 
hebben hun aanbod zo gediversificieerd 
dat aan persoonlijke wensen tegemoet ge
komen wordt. Waarom zou dat anders 
moeten zijn in de verhouding tussen bur
ger en staat? 

MISVERSTAND 
De werkelijkheid is echter gecompliceerder. 

Noodgedwongen - om financiële, maar 
ook om redenen van rechtsgelijkheid -
werken overheidsdiensten met bureaucra
tische regels. Hun plooibaarheid in de rich
ting van klantvriendelijkheid en van een 
geïndividualiseerd aanbod is daarom be
perkt. Dit leidt tot een pijnlijk misverstand. 
Politiek en overheid willen wel recht doen 
aan het open individualisme van de ambi
valente burger, maar zijn er ook aan ge
houden de onderlinge solidariteit van bur
gers te verankeren zonder de greep op 
diens calculerende gedrag te verliezen. Zo 
is de staat blijvend op zoek naar een uitge
balanceerd evenwicht. Probleem is echter 
dat de ambivalente individualist weinig te 
zien krijgt van die zoektocht en daardoor 
vooral oog heeft voor de teleurstellende 
resultaten ervan. 
Dit pijnlijke misverstand is een belangrijke 
voedingsbodem geweest voor de cultuur 
van eigen verantwoordelijkheid en staat 
het tegelijkertijd een goede omgang met 
die cultuur in de weg. Het pijnlijke misver
stand tussen staat en burger wordt niet 
goed onderkend. Het past in zo'n situatie 
niet dat de politiek een normatieve knup
pel in het hoenderhok gooit door het on
vermogen van de overheid te wijten aan al 
die calculerende burgers. De politiek moet 
veel meer doen. Om te beginnen ervoor 
zorgen dat het pijnlijke misverstand tussen 
staat en burger open en bloot op tafel 
komt. Het is de plicht van progressieve 
partijen om het publieke debat hierover 
actief op te zoeken. 
De inzet in zo'n debat moet nader worden 
bepaald. Dat vraagt om laveren tussen de 
ambivalentie van de individuele burger, de 
autonomie van de staat, maar ook tussen 
de waarde van maatschappelijke verban
den en de effectiviteit van de markt. Daar
voor is de overstap nodig van het concept 
van centrale sturing naar gedeelde sturing. 
De redenen voor het vertrouwen in cen
trale sturing lagen in het streven naar be
heersing en centrale verdeling, gecombi
neerd met een streven naar verregaande 
gelijkheid. Centrale sturing kent belangrij-
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ke nadelen, zoals bureaucratisering en een 
geringe flexibiliteit. Het berustte vaak op 
niet waar te maken pretenties ten aanzien 
van de maakbaarheid van de sociale wer
kelijkheid en misvattingen over een als
maar groeiende maatschappelijke en eco
nomische differentiatie en vervlechting. 
Daarbij spelen de volgende ontwikkelingen 
een rol: een veranderende houding tussen 
staat en burger (democratisering en indivi
dualisering), tussen staat en particuliere 
belangengroepen (verstatelijking), tussen 
staat en markt (privatisering, deregulering 
en responsibilisering), en een aantal subna
tionale processen (functionele en territo
riale decentralisatie en regionalisering) en 
bovennationale processen (Europeanise
ring en globalisering). 
Hoe kunje-gelet op deze veelheid van ac
toren en processen - politieke ambities 
verwezenlijken rond voor een moderne 
linkse partij essentiële waarden als een vi
tale democratie, sociale rechtvaardigheid, 
ecologische duurzaamheid en culturele 
openheid? Daarvoor blijven vormen van 
herverdeling van kennis, macht en inko
men of van onvermijdelijke onzekerheden 
uiterst noodzakelijk. En herverdeling impli
ceert nu eenmaal altijd sturing. 
Het werk van de Amerikaanse filosoof Mi
chael Walzer kan hierbij uitkomst bieden. 
Hij toont aan dat er niet één, maar meer
dere herverdelingscentra bestaan. Deze 
centra werken volgens criteria zoals be
hoefte, verdienste en bekwaamheid. Hij 
onderscheidt verschillende maatschappe
lijke sferen, afgebakend door goederen als 
gezondheid, arbeid, onderwijs, sociale ze
kerheid, cultuur, mobiliteit en veiligheid. In 
een rechtvaardige maatschappij moeten de 
verdelingen in elke maatschappelijke sfeer 
langs lijnen tot stand komen die op een be
paald moment, in een bepaalde maat
schappij bij die sfeer passen. 

COMPLEXE GELIJKHEID 
Walzer hanteert daarmee een complex ge

lijkheidsbegrip. Van ongelijkheid is pas 
sprake wanneer dominantie van een be
paalde groep binnen één maatschappelijke 
sfeer tot een identieke dominantie binnen 
een andere sfeer leidt. Bijvoorbeeld dat zij 
die in de sfeer arbeid dominant zijn ook in 
de sfeer gezondheid met voorrang de bes· 
te zorg krijgen, of in de sfeer sociale ze
kerheid verreweg de minste risico's lopen. 
Of dat zij die hoger onderwijs hebben ge
noten in de sfeer arbeid slecht geschool
den automatisch verdringen. 
Aanvaarding van het begrip complexe ge· 
lijkheid staat of valt met de bereidheid de 
verschillen in interesses en kwaliteiten van 
mensen in te zien. Iemand kan bekwaam en 
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geinteresseerd zijn in politiek maar slecht 
en niet geïnteresseerd in het geven van on
derwijs. Verdelingscriteria uit de ene sfeer 
mogen niet een andere sfeer binnendrin
gen waarmee geen intrinsieke band be
staat. Binnen elke afzonderlijke sfeer kan 
dominantie van een bepaalde groep wel ge
rechtvaardigd zijn. Een maatschappij is 
rechtvaardig wanneer de verdelingen in de 
diverse sferen in overeenstemming zijn 
11et de gedeelde opvattingen in die sferen. 
Dit is in de praktijk natuurlijk zelden het 
geval. Mensen zullen het oneens zijn over 
de verdeling of de betekenis van bepaalde 
goederen. Het idee van de complexe ge
lijkheid vereist dat de maatschappij aan
Jacht geeft aan deze onenigheid en voor ie
tere sfeer institutionele kanalen inricht 
waarlangs deze strijd zijn uitdrukking kan 
•mden. De voornaamste rol van de staat bij 
de maatschappelijke ordening ligt daarmee 
'liet in zijn optreden als centrale verdelen
:Je instantie, maar in zijn rol als schepper 
•lan voorwaarden voor complexe gelijk
~eid. Deze laatste rol van de staat is samen 

·te vatten onder het begrip gedeelde stu
"rng. 
Gedeelde sturing staat dan voor ingrepen 
'Jan de staat die erop gericht zijn binnen ie
jere maatschappelijke sfeer institutionele 
verhoudingen op maat te scheppen. Dat 
':letekent een afscheid van de zoektocht 
• naar één uniforme ordening die bepaalt 
11oe verantwoordelijkheden worden toe
bedeeld aan staat, markt, maatschappelijke 
verbanden en de burger. ledere sfeer kent 
har eigen instituties en ordening, die de 
':lll'5e\iil<.neid in toom kunnen houden. Zo 

kan binnen iedere sfeer optimaal recht 
worden gedaan aan de ambivalentie van de 
burger, de autonomie van de staat, de 
waarde van maatschappelijke verbanden 
en de effectiviteit van de markt. 

ZOEKTOCHT 
Langs deze weg is het mogelijk om het pijn

lijke misverstand uit de weg te ruimen. De 
politiek moet haar resistentie, en die van 
de overheid, tegen bepaalde maatschappe
lijke wensen zelf ook problematiseren. 
Niet alleen door eenzijdig te wijzen op fi
nanciële beperkingen, de druk van globali
sering of de wens te voldoen aan de EMU
criteria. Zo dwingt ze zichzelf te veel tot 
een vlucht richting vrije markt. 
De staat zal ook veel meer moeten bena
drukken welke normen hem er toe bewe
gen om in een maatschappelijk sfeer al of 
niet in te grijpen. Vervolgens zal hij moeten 
aangeven wat hij van de burgers, bedrijven 
en maatschappelijke verbanden in die sfeer 
terugvraagt, en ook welke afbakeningen 
van de vrijheid van de verschillende acto
ren respect verdienen om zijn aanbod ge
stand te kunnen doen. 
Doordat de politiek hierover beslist en het 
verder aan de overheid overlaat deze taak 
goed uit te voeren, kan de staat zijn auto
nomie behouden. Hij zal een zekere resis
tentie tegen bepaalde maatschappelijke 
wensen blijven vertonen. Maar dit ontslaat 
hem geenszins van de plicht om zich res
ponsief op te stellen om zo tot optimale af
wegingen te komen. Dit vereist voor iede
re sfeer een nuchtere beoordeling van mo
gelijkheden en beperkingen van het markt-
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mechanisme, een adequate benadering van 
de ambivalente individualist en oog voor de 
waarde van maatschappelijke verbanden. 
Dit is voor de staat geen onmogelijke op
gave. Als er maar nieuwe instrumenten bij
komen om deze rol waar te kunnen ma
ken. 
Het is cruciaal dat tegen de macht van de 
staat zich ook tegenmachten organiseren. 
Overheid en politiek kunnen namelijk niet 
zelfstandig het pijnlijke misverstand uit de 
weg ruimen. Ook de andere actoren moe
ten actief meedoen. Door niet alleen hun 
eigen waarden te poneren - zoals sociale 
rechtvaardigheid, ecologische duurzaam
heid of culturele openheid -, maar tevens 
aan te geven hoe deze waarden vertaling 
behoeven in de maatschappelijke ordening. 
Zo kan een echt publiek debat ontstaan 
waardoor de kloof tussen maatschappelij
ke intenties en het staatsoptreden valt te 
overbruggen. 
Al met al is het schetsen van dit perspec
tief vrijwel niets vergeleken bij een goede 
uitvoering ervan. Er wacht ons een zware 
maar tegelijk onontkoombare zoektocht 
om binnen de cultuur van eigen verant
woordelijkheid aan te geven hoe onze 
waarden nadere invulling verdienen en 
welke consequenties voor de maatschap
pelijke ordening dat heeft. De wervings
kracht van het antwoord op deze cruciale 
zoektocht zal de relevantie van linkse poli
tiek voor de 21 ste eeuw bepalen. T 
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coördrnolor van de Tweedc-Komerfroctie 

van GroenLrni<s 
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De deur gaat open en één van de zoontjes 
van econoom Arjo Klamer komt naar zijn 
vader toe. Hij overhandigt hem twee dub
beltjes met de vraag 'kun je dit misschien 
op de bank zetten1' Klamer legt uit dat hij 
een banksysteem heeft opgezet waarbij 
zijn kinderen tegen een gunstige rente bij 
hem kunnen sparen mits ze het geld op 
verantwoorde wijze besteden. Het verant
woordelijkheidsgevoel dat Klamerin eigen 
huis probeert te cultiveren, is volgens hem 
precies de factor die zijn vakgenoten over 
het hoofd zien. 
De 'Nederlandse stam der economen', zo 
blijkt uit het onlangs verschenen Te/gen van 
Tinbergen, zit in zijn ogen gevangen in het 
tweedimensionale denkstramien van 
markt versus staat. Met zijn afwijkende ge
luiden heeft Klamer, die in 1994 terug
keerde naar Nederland na een bijna twin
tigjarig verblijf in Amerika, zich niet popu
lair gemaakt bij zijn collega's. Het is daar-

om geen toeval dat hij tegenwoordig de 
voor een econoom wat ongebruikelijke 
positie bekleedt van hoogleraar economie 
aan de faculteit Kunst en Cultuurweten
schappen van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. 'Ik ben een ongewone eco
noom omdat ik het sociale en culturele se
rieus neem. Veel van mijn collega's hebben 
daar problemen mee. Ze vragen zich af of 
ik wel een echte econoom ben.' 

SOCIAL ENGINEERING 
Het huidige economische denken, waarbij 

de vrije markt tegenover de actieve over
heid staat, is volgens Klamer achterhaald. 
Dit denken heeft zijn wortels in het mo
dernisme, een beweging die begin deze 
eeuw ontstond en die zich richtte op be
vrijding. 'We worden beheerst door de 
modernistische leefwereld. De markt 
hangt sterk met het modernisme samen, 
want de markt objectiveert. Op de markt 
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spelen onze relaties geen rol. Het enige re
levante is dat er een prijs is. In bepaalde si
tuaties is geld bevrijdend. De staat in zijn 
bureaucratische hoedanigheid is ook mo
dernistisch. De staat behandelt ons gelijk, 
ongeacht onze persoonlijkheid.' 
Dat de staat tevens een herverdelende en 
dus morele rol speelt, is volgens Klamer 
niet in tegenspraak met deze objectieve 
opstelling van de staat. 'De staat hanteert 
een universeel rechtvaardigheidsprincipe. 
Er bestaan objectieve criteria voor beleid 
op dit punt.' Klamer's bezwaren tegen 
overheidsingrijpen richten zich juist op dit 
modernistische idee dat de staat de sa
menleving kan inrichten volgens objectieve 
maatstaven. 'Voordat je het weet ben je 
bezig met social engineering en probeert het 
ambtenarenapparaat allerlei sociale pro· 
cessen te sturen. Ik heb er moeite mee dat 
allerlei zaken worden geprofessionali
seerd. De staat, zo beweren ook bijvoor-



'1· •enk dat links een belangn;ke slag zal missen wonneer het de woorden~ en JdentiteJtsdis~ 
'··' ,,c overlaat aan de conventionele portJ;en'. Foto: Angelo Goedemondt 

beeld sociologen als Schuyt en De Swaan, 

bewerkstelligt een soort vervreemding. 

Zorg is daarvan een goed voorbeeld. De 
staat neemt de zorg over waardoor het 
•erantwoordelijkheidsgevoel bij de bur

gers verwatert.' 

NEO-TRADITIONALISME 
Hoe de staat zich terughoudend kan opstel

l~n en tegelijkertijd een rechtvaardige sa

:lenleving kan bevorderen, is een puzzel 

vaarmee de sociaal-democraat Klamer 

•oortdurend worstelt. Hij bestrijdt echter 

fel dat het terugbrengen van zorg naar de 

::urgers een CDA-pleidooi is. 'Dat is een 

''Joroordeel en laat zien hoe modernis
csch mensen denken. Hierin zit precies de 

Lltdaging. Ik denk dat links een belangrijke 

slag zal missen, en dat zit mij dwars in de 
~etoriek van links, wanneer het de waar

:len- en identiteitsdiscussie overlaat aan de 

:onventionele partijen. Daarom vind ik de 

Socialistische Partij een goede post-mo

-:ernistische partij. Fractievoorzitter Marij

îtssen komt op voor de armen in Neder

and en hamert tegelijkertijd op waarden 

als respect en verantwoordelijkheid. Ik 
noem mijn denkwijze dan ook het nee-tra

ditionalisme.' 

Het nee-traditionalisme is verwant aan het 

·'~ Amerika populaire communitarisme. 

Aanhangers van deze stroming zijn onder 

meer de sociologen Christopher Lasch en 

Amitai Etzioni, en in Nederland de eco

noom Jos de Beus. 'Het nee-traditionalis
me stelt als centrale vraag: 'waartoe be
hoor ik?' Dit staat tegenover de modernis

tische therapeutische vraag: 'wie ben ik?' 

Het individu staat centraal in het moder

nisme; de relaties vormen de kern van het 

nee-traditionalisme,' licht Klamer zijn 

theorie toe. 'Sociale relaties zijn erg be

langrijk om waarden te genereren en in 

stand te houden. Waarden als solidariteit, 

vertrouwen, vriendschap en liefde. Wat wij 

ons langzamerhand realiseren, en dat is 
ook voor economen een ontdekking, is dat 

de markt en de staat alleen kunnen func

tioneren bij de gratie van een hecht net
werk van niet markt- of bureaucratisch ge

richte relaties. En dat noemen we dan, net 

als het CDA, het maatschappelijk midden

veld.' 

Hoewel in de praktijk sociale en economi

sche relaties vaak niet van elkaar zijn te 

scheiden, doet dit voor Klamer niets af aan 

zijn ideeën. 'Ik ben geen politicus. Ik ben 

een wetenschapper die probeert te reflec

teren op de samenleving.' Volgens Klamer 

zitten zijn collega's vastgeroest in het 

tweedimensionale denken van staat versus 
markt omdat de 'zorgfactor' bij hen ont

breekt. 'De derde dimensie in mijn theorie 

betreft alle relaties die niet zijn gebaseerd 

de Helling- jaargang 9 -nummer 4 - winter 1996 

op de staat of de markt maar op een vorm 
van wederkerigheid. Relaties waarin we 

meer proberen te bereiken dan een ruil en 

waarin we met elkaar willen delen.' 

BEVRIJDING 
Wanneer Klamer zijn theorie toepast op het 

huidige werkloosheidsprobleem, komt hij 

tot een radicaal andere waardering van ar
beid. 'We proberen de werkloosheid op te 
lossen met achterhaalde middelen. Ik denk 

dat we nu een richting opgaan waardoor 

we dit probleem veel fundamenteler kun
nen aanpakken. Waar het om gaat is dat we 
dingen kunnen doen waar we bevrediging 

uit putten. Nu gaat alle waardering uit naar 
betaald werk, terwijl dat er steeds minder 

komt. Hoe beter betaald, hoe groter de 

maatschappelijke waardering. Vanuit de 

historie gezien is dat merkwaardig. Lees 

Aristoteles en de werken uit de christelij

ke traditie er maar op na. Daarin is het de 
bedoeling van de mens dat hij een zinvolle 

bezigheid vervult: creatief, reflexief en po

litiek. Een bezigheid die een bijdrage levert 

aan het gemeenschapsgevoel en waarbij 
tijd overblijft voor vriendschap.' 
'Het mooie is dat we ons vernuft hebben 

toegepast om ons te bevrijden van arbeid. 

Honderd jaar geleden moest de meerder

heid van de bevolking er voor zorgen dat 

we genoeg te eten hadden. Nu is dat min

der dan vier procent. En wat doen we? We 

maken ons vreselijk druk om het verdwij

nen van werk. Hoogovens, Daf: sluit die 
boel maar. Philips wil er mee ophouden: 
fantastisch! Fokker failliet? So what1 Ik char

geer het, maar in zekere zin is de bevrijding 

van arbeid de bedoeling geweest.' 

Klamer vindt niet dat het aan hem is om 
een handleiding te verschaffen voor de 

vertaling van zijn theorie in de praktijk. 
'Het is voor mij wel duidelijk dat wij kam

pen met een verdelingsvraagstuk. De be

langrijkste verdeelsleutel is nu wat je ver

dient op de arbeidsmarkt. De grote uitda

ging is dat we de druk van de arbeidsmarkt 
afhalen. Het paarse kabinet zoekt dan ook 

volstrekt in de verkeerde richting. Juist nu 

is het zaak te onderzoeken of er ander vor

men zijn om te verdelen, bijvoorbeeld in de 

vorm van basisinkomen. Via belastingen 
kun je ook bepaalde activiteiten erkennen, 

zoals zorg en vrijwilligerswerk. Dat is 

moeilijk want voordat je het weet, zit je 

weer in allerlei bureaucratische systemen. 

Daar ben ik ook niet voor. Ik heb daar geen 

blauwdruk voor.' 

LIEFDADIGHEID 
De wederzijdse zorg waar Klamer voor 

pleit, kan slechts tot stand komen wanneer 

burgers over een sociaal netwerk beschik

ken. Dat lijkt zwakkere groepen, zoals bij-

i 
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voorbeeld daklozen die nu afhankelijk zijn 
van overheidssteun, buiten te sluiten. Het 
nee-traditionalisme omvat, aldus Klamer, 
ook deze groepen. 'Gedacht vanuit de nee
traditionalistische vraag "waartoe behoor 
ik?" hebben deze groepen een relatie met 
het Nederlandse. We hebben de charitas 
verworpen om allerlei goede redenen. De 
vraag is of we daarmee niet teveel hebben 
weggedaan omdat liefdadigheid directe 
verantwoordelijkheid betekent. Nu beta
len we onze belasting en zijn we helemaal 
vervreemd van het doel daarvan.' Klamer 
voegde zelf de daad bij het woord en nam 
enige tijd een verslaafde dakloze in huis. 
'Dat was wel moeilijk,' bekent hij. 
Het beeld dat de econoom schetst, roept 
herinneringen op aan de negentiende eeuw 
toen familiebanden nog hecht waren en de 
kerk samen met de rijken voor liefdadig
heid aan de armen zorgden. 'Dat klopt,' be
aamt Klamer. 'Het is het terughalen van be
paalde tradities uit de negentiende eeuw. 
Het is alsof je met een hark door het ver
leden gaat in plaats van je alleen maar op 
de toekomst te richten. Daardoor kun je 
oude met nieuwe elementen combineren. 
Door de huidige technologie is het bij
voorbeeld, net als in de negentiende eeuw, 
mogelijk om thuis te werken. Zo kun je 
zorg en arbeid makkelijk combineren.' 
In de visie van Klamer is de individualise
ring, die tot stand is gekomen dankzij om
vangrijke overheidssteun, te ver doorge
schoten. De onafhankelijkheid die kwets
bare groepen als ouderen en werklozen 
hierdoor hebben gekregen, ondermijnt 
volgens Klamer uiteindelijk de hechtheid 
van onze samenleving. 'De Nederlandse 
verzorgingsstaat bestaat bij de gratie van 
het 'ons-gevoel'. Dat ons-gevoel staat nu 
onder druk, onder meer door de individu
alisering en het marktdenken. Stel je voor 
dat we het idee van autonome individuen 
en professionele zorg doortrekken. Dus 
dat we bijvoorbeeld de opvoeding van kin
deren gaan professionaliseren zodat je als 
ouders alleen de lol van de kinderen hebt 
en professionele kinderverzorgers de rest 
doen. Dat doen we nu met ouderen. Ik 
vind het inconsequent dat ik voor mijn kin
deren zorg, mijn moeder voor mij heeft ge
zorgd, en dat als mijn moeder zorg nodig 
heeft, ik zeg: 'Ik bel wel een leuk bejaar
dentehuis.' Zij heeft mijn billen afgeveegd, 
waarom zou ik de hare niet afvegen?' T 

Hel ga Safernon is jOurnaiJst 

10 

Haarlem Altijd gedacht dat die stad bevolkt 
werd door de meest geciviliseerde mensen 

van Nederland. Bij ons in Amsterdam had je 

ordinaire kapsoneslijers, in Den Haag kouwe 
kak, maar 1n Haarlem waren ze beschááfd. 

Dat leerden wij al op de lagere sch;ool, waar 

meester Verkalk ons vertelde dat er op de 

hele wereld geen stad te vinden was waar 

men zo keung Nederlands sprak als ju1st 
daar. Later kwam ik natuurlijk te weten dat 
er door de eeuwen heen in Haarlem nog 

wel meer was gedaan dan heel netjes met 

elkaar converseren. De oude weduwe Ke
nau Simonsz Hasselaar had er de Spanjaar

den met pek overgoten. En vele jaren later 

was er een meisje met heel rood haar op 

vergelijkbare WIJZe act1ef tegen de nazi's. 
Waarmee de Noordhollandse provincie

hoofdstad nog iets bijzonders kreeg. 
Maar sinds kort word ik een beetje misselijk 

als ik aan Haarlem denk. En dat- het is biJna 

niet te geloven - is de schuld van de plaatse

lijke Groenlinksers. 
Het begon met een bestemmingsplan waar 

ze tegen waren. Daar ze bij Groenlinks al

lang niet meer willen doorgaan voor wereld
vreemde getuigenispolitici die heel even heel 

hard roepen wat ziJ ergens van vinden om 

vervolgens langdung te blijven pruilen dat de 

gevestigde Oi'de weer eens n1et naar ze 

heeft geluisterd, slu1ten ze tegenwoordig 
compromissen. En Brede Coalit1es. Zo ook 

de Groenlinkse gemeenteraadsfractie 1n het 

beschaafde Haarlem. Er kwam een mot1e. En 

d1e motie moest en zou aangenomen wor
den, want anders is het zo zielig voor de 
Groenlinkse woordvoerster die vreselijk 

haar best had gedaan haar stad te behoeden 
voor deze foute bebouwing. Om hun z1n te 

knjgen moesten de Groenlinksers deze keer 
wel erg bi-eed samenwerken. Ei- werd een 

indirecte deal gesloten met een obscuu1- par

tijtje dat e1genl1jk maar één programmapunt 
heeft: het kweken van zoveel mogel1jk haat 

tegen mensen met donker haar. Een groepe

nng d1e niet alleen een vreselijke hekel heeft 

aan 1edereen d1e niet van Noordeuropese 
afkomst is, maal- ook aan linkse partiJen d1e 
vinden dat Nederland er alleen maar pretti

ger op kan worden als mensen met donker 

haar even veel kans maken om minister of 

bankdirecteur te worden als minder gepig

menteerden. Kortom: de Haarlemse Groen

Linksers goo1den het op een 1ngew1kkeld ak

koordJe met de CD. 
Natuurlijk hadden ze later heel erg spijt. En 

heus n1et alleen omdat hun mot1e het on

danks hun bultengewone 1nspann1ngen nèt 
n1et had gered. Ze vonden het enorm pijnlijk 

dat hun ènige allochtone raadslid de enige 

was geweest die het pol1tieke spelletje met 

overtuigde racisten meteen al te ver vond 
gaan. Maar het werd allemaal nog veel pijnlij

ker toen de -tot dan toe zo wamr ge koes-
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terde - Hulya Elmas terecht meende dat de 
polit1ek-ve1-antwoordelljke zou moeten op

stappen. 
Er kwam een vergadel-ing waarbiJ de Groen

Linkse leden mochten beslissen of dat nou 

wel echt nodig was. D1e vergadenng had 1k 
graag w1llen bijwonen. Naar verluidt stapelde 

de geplaagde woordvoerster - tevens tijde

lijk fractievoorzitster- zichzelf biJ die gele
genheid vele vunge kolen op het hoofd. De 
aanblik daarvan moet veel hebben weg ge

had van een wenende Amerikaans-funda

mentalistische televisiedominee die voor het 
oog van de camera opbiecht dat hiJ vreseliJk 

vieze bultenechtelijke seks heeft gehad. En 

met het beoogde l'esultaat: de meeste 
Groenlinkse gemeenteleden waren zo ge
roerd door deze openbare zelfkastijding dat 

ze vergiffenis schonken. Nu hoop ik nog 
maar één d1ng: dat de Haarlemmers biJ vol

gende verkiezingen laten z1en dat ze ècht 

beschaafd zijn. Door niet op een racist1sche 

part1j te stemmen èn ervoor te zorgen 

dat Groenlinks uit hun gemeenteraad ver

dWIJnt. T 

Marja Vuijsje 

(odvertenl!e) 
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Minstens eenderde van de Moskouse bevolking heeft door luchtvervuiling last 

v·an zijn luchtwegen, soms kleurt de sneeuw opeens roze en eenvijfde van het 

Russische grondgebied is radio-actief besmet. Ondanks de penibele staat van het 

milieu is de animo voor de Russische Groene Partij nihil. Het Russische volk is 

moe van partijvorming en heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Toch is succes 

voor de Russische Groenen volgens ingenieur Goernjov slechts een kwestie van 

tïjd en voorlichting. 'Groene politiek zal de stroming van de 21 ste eeuw zijn.' 

DE GROEISTUIPEN 
VAN DE RUSSISCHE 
GROENEN 

Helga Salemon 

Ingenieur Aleksej Goernjov en geologe Ya
lerija Jefimova, co-voorzitters van de Rus
sische Groene Partij in Sint Petersburg, 
passeren geen brug in de stad zonder over 
de leuning te hangen. Om te beoordelen 
hoe helder het water is, bestuderen ze 
vooral de ondiepe kanten. Afhankelijk van 
de uitkomst kijken de voorzitters elkaar 
met een tevreden of afkeurende blik aan, 
waarna ze hun wandeling vervolgen. De 
wande/ingen van Goernjov en Jefrmova zijn 
symptomatisch voor hun grote ijver. Die 

Alekse1 GoernJOV en Valerij a Je(! mavo. 
Foto He/go Safeman 

staat echter in schril con
trast met het beperkte poli
tieke gewicht dat de Russi
sche Groene Partij (RGP) 
heeft. De Groenen hebben 
geen vertegenwoordigers in 
het parlement en ze zijn nauwelijks aanwe
zig in lokale overheidsorganen. 
Dat komt volgens Goernjov doordat cam
pagne voeren duur is en de Groenen wei
nig geld hebben. Omdat kandidaten op 
persoonlijke titel in plaats van per lijst wor
den gekozen, pakt het kiesstelsel op lokaal 
niveau onvoordelig voor kleine partijen uit. 
Bij gebrek aan politieke macht richten de 
Russische Groenen zich vooral op concre
te activiteiten, vaak in samenwerking met 
milieu-organisaties. 
De Groenen in Moskou steken bijvoor
beeld veel tijd in het modeldorp Kitjezj. 
Volgens de historicus Aleksander Sjoebin, 
co-voorzitter van de Groene Partij Mos
kou en een van de zeven landelijke co
voorzitters van de RGP, is deze 'educatie
ve' gemeenschap een uniek experiment. 
Kitjezj is zowel weeshuis, school als ecolo
gische gemeenschap. Op zijn vrije dagen, 
Sjoebin werkt als journalist voor een vak-
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bondskrant, begeeft hij zich per bus naar 
Kitjezj. Het kost hem een rit van vier uur 
om aan te komen in de nederzetting, die is 
gelegen aan de rand van bossen. In het 
dorp geeft hij geschiedenisles aan kinderen 
en werkt hij mee aan de huizenbouw. 
's Avonds discussieert hij rond het kamp
vuur met de vaste bewoners over filosofi
sche kwesties. Met het oog op de toe
komstige informatie-maatschappij krijgen 
de kinderen er onder meer computerles 
en maken ze programma's voor de lokale 
televisie. De bewoners nodigen leraren 
van Moskouse scholen en universiteiten uit 
om les te komen geven. Sjoebin is enthou
siast over het experiment. 'In Kitjezj leven 
wij onder arme omstandigheden. Maar 
mensen vinden het prima want ze leven 
dicht bij de natuur. Ze hebben liever bos
sen in de buurt dan energiecentrales.' 
De Peterburgse Groenen richten zich min
der op het politieke ideaal en beperken 

ll 
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De Bndovo-centrole bij Mosl<ou. Foto: Rob Hwbers/HH 

zich tot concrete activiteiten zoals het ge
ven van voorlichting, het opzetten van mi
lieuprojecten en het lobbyen bij de over
heid. In de gemeenteraad hebben de Pe
terburgse Groenen geen vertegenwoordi

gers. Evenals Sjoebin vindt Goernjov voor
al voorlichting aan kinderen belangrijk. Zij 
zijn de kiezers van de toekomst en zijn niet 
'besmet' door het communistische verle
den. 'Er zijn weinig echte democraten, 
noch in de regering noch in het parlement. 
Door zeventig jaar communisme zit de on
democratische houding ingebakken.' 

WATERMONSTERS 
Goernjov is directeur van het voorlich
tingsbureau van het Ministerie voor Milieu. 
Samen met de gemeente Sint Petersburg 

heeft hij dit jaar een project opgezet waar
bij kinderen de vervuiling van het water 
controleren. Onder de slogan Laten wij de 
rivier helpen nemen leerlingen van zo'n der
tig scholen watermonsters uit rivieren in 
en rondom Sint Petersburg. Deskundigen 
onderzoeken de monsters en presenteren 
conclusies en aanbevelingen aan het minis

terie. 
Hoewel de Sovjet-Unie een officiële mi-

lieubeweging kende, stelde die wem1g 
voor. De Unie voor de Bescherming van de 
Natuur bestond voornamelijk uit natuur
liefhebbers, die bij niet meer deden dan de 
pioniers, de Russische padvinders, het ver

schil bijbrengen tussen een heidebloempje 
en een klaproos. De Russische Groene 
Partij werkt veel samen met de Socio-Eco
logische Unie (SEU). De SEU, opgericht in 
1987, was eigenlijk de eerste serieuze mi
lieubeweging in Rusland. De Unie is te ver
gelijken met de Vereniging Milieudefensie 
in Nederland. De verkiezingen voor het 
Congres van Volksafgevaardigden in de 
lente van 1989 dwongen de SEU tot het 
formuleren van politieke standpunten. Met 
steun van de SEU wonnen veertig afge
vaardigden (twee procent) een zetel in het 
Congres, waaronder de latere adviseur van 

president Jeltsin, Aleksej Jablokov. 
De SEU, die kon ontstaan dankzij Gor
batsjov's perestrojka, was de eerste erken
de sociale beweging naast de Communisti
sche Partij. Daardoor verwierf de SEU gro
te steun van alle groepen en mensen die 
tegen het bestaande stelsel waren. In een 
succesvol protest tegen de aanleg van het 
Volga-Sjograi kanaal organiseerde deze mi-
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lieu-organisatie in februari 1989 de eerste 
massademonstratie in het post-communis-
tische tijdperk. Een half miljoen mensen in ~ 
ruim honderd verschillende steden trok de 

straat op. De aanleg van het kanaal was on
derdeel van een milieu-onvriendelijk pro-
ject om de loop van een aantal noordelijke 

rivieren te verleggen richting Volga. 

ROZE SNEEUW 
De Russische milieubeweging kreeg een 

krachtige impuls toen Greenpeace in 1989 
een kantoor opende in Moskou. Green
peace voert onder meer acties tegen kern
energie en doet onderzoek naar het stor
ten van chemisch- en kernafval in Rusland 
door buitenlandse bedrijven. Hoewel som
mige Russische milieu-activisten vinden dat 
Greenpeace te radicaal is en te veel werkt 
vanuit een westerse visie, maakt de orga

nisatie in toenemende mate deel uit van de 
Russische milieubeweging. 
Op de ongekende populariteit van de mi
lieubeweging eind jaren tachtig, volgde be
gin jaren negentig een snelle neergang. De 
economische crisis drong de aandacht 
voor milieuproblemen naar de achter
grond. Bovendien konden de aanhangers 

van diverse pluimage, die zich aanvankelijk 

verzameld hadden in de milieubeweging, 

nu terecht bij politieke partijen die meer bij 
hun overtuiging aansloten. Ondanks de uit
stroom herbergt de Russische Groene 
Partij nog altijd een bont gezelschap. Door 
het kleine kader zijn het vooral krachtige 
individuen die de politieke koers van de lo
kale partij-afdelingen bepalen. Over het 
uitgangspunt van de Groene Partij bestaat 
echter volledige overeenstemming. De 
Russische Groenen zien de aantasting van 
het milieu als het grootste probleem dat de 
mensheid bedreigt. Ze staan daarom, con
sequenter dan hun westerse tegenhangers, 
voor een compromisloze aanpassing van 
het economische en sociale leven aan de 
eisen van een gezonde leefomgeving. 
Milieuvervuiling is in Rusland dan ook be
paald geen luxeprobleem. De industrialisa
tie en collectivisering van de landbouw on
der Stalin hebben de basis gelegd voor de 
ecologische verwoesting. Slechts vijftien 
procent van de Russische bevolking ademt 
niet-vervuilde lucht. Mede door de kern
ramp bij Tsjernobyl in 1986, is eenvijfde 
van het grondgebied radio-actief besmet. 
Het drinken van kraanwater geeft een re
delijke kans op hepatitis, dysenterie of een 
andere virusziekte. In Siberië, een gebied 
van zo'n dertien miljoen vierkante kilome
ter, zijn natuurgebieden compleet ver
woest door breuken in olieleidingen. 
Samen met onder meer de SEU en Green

peace voeren de Moskouse Groenen actie 
tegen de milieuproblemen in de stad. \n 



Moskou, een stad met bijna tien miljoen in
woners en veel vervuilende industrie, zijn 
die problemen talrijk. Enige jaren geleden 
1am de sneeuw in het Proletarskaja-dis
trict een roze kleur aan. Nalatige arbeiders 
n de nabijgelegen chemische Derbenskij

fabriek hadden verfstoffen laten weglek
ken. De stoffen waren licht giftig en de pro
ductie ervan was verboden in grote steden. 
De Derbenskij-fabriek was I I 0 jaar oud. 
Een ander probleem is de luchtvervuiling. 
1'1instens eenderde van de Moskouse be
'olking lijdt onder aandoeningen van de 
~ovenste luchtwegen. 

BREZNJEV 
D.~mocraten, communisten, nationalisten, 

•egeerders en geregeerden: alle Russen lij
• en het er over eens dat de milieuproble
"Tien hun land bedreigen. Minister van Mi
lieu, Viktor Danilov-Daniljan, sprak bij de 
inzet van het economisch hervormingsbe
'•eid in 1992 de onheilspellende woorden: 
'1isschien zullen we een volwaardige 
narkteconomie opbouwen, maar zullen 
we niet de vruchten plukken van deze 
·:JVerwinning. Over tien tot vijftien jaar zal 
:·1et milieu onomkeerbaar vernietigd zijn.' 
Desondanks is de populariteit van de Rus
sische Groene Partij bij de circa 160 mil
joen Russen nog gering. Het Groene poli
t•ek-economische programma spreekt ve
len niet aan. 
Dat programma zou volgens Sjoebin een 
stappenplan voor het bedrijfsleven moeten 
bevatten dat ondernemers ertoe aanzet de 
productie milieuvriendelijk te maken. On
jernemers die schonere productiemetho
:len invoeren, ontvangen in dit plan subsi
dies en belastingvoordelen, terwijl onver-
1)eterlijke vervuilers fikse boetes zullen 
Krijgen. Uiteindelijk, denkt hij. zal de in
dustriële samenleving verdwijnen ten gun
ste van een 'schone' informatiemaatschap
Dii. 

Nanneer de bevolking serieus zal kiezen 
•oor een gezonde leefomgeving moet ze 

'wel genoegen nemen met een lager wel
\ ·1aartspeil, aldus Sjoebin. 'Ik denk dat we 
zouden moeten leven op het welvaartspeil 

Kinderen spelen tussen oude onderzeeërs in de hoven van 
Sint Petersburg Foto: Vincent Kohlbecher/HH 

schat dat de Moskouse Groenen ongeveer 
duizend leden hebben, van wie zo'n veer
tig actief zijn in de partij. Dat lijkt verwaar
loosbaar weinig. Sjoebin benadrukt echter 
dat na het massale 'vrijwillig verplichte' lid
maatschap van de vroegere communisti
sche partij de Russische bevolking een 
aversie heeft tegen partijen. Alleen de 
communisten en de partij van de extreem
rechtse Zjirinovski hebben veel leden. Wat 
betreft aantal leden kan de RGP zich me
ten met de partij van de ex-presidentskan
didaat en liberaal Javlinski. 

uit de Breznjev-periode ( 1964-1982, HS). 
We willen dat lage niveau wel enigszins op
hogen. Vroeger hadden mensen voldoen
de geld maar kostte het grote moeite pro
ducten te verkrijgen. Nu zijn er veel goe
deren maar ontbreekt de meeste mensen 
het geld. Wij denken dat de situatie tussen 
deze twee extremen in zou moeten liggen.' 
Sjoebin erkent dat de groene boodschap 
op dit moment niet populair is en dat is een 
van de redenen waarom de Groenen nog 
zo klein zijn. De Groene Partij Moskou 
heeft geen afgevaardigden in de gemeente. 
Om de partij bekendheid te geven, onder
houden de voorzitters contacten met lo
kale radio- en tv-stations. Leden ontvangen 
het maandblad De Groene Weide. Sjoebin 

'Pas na de economische crisis zullen men
sen meer bereid zijn naar ons te luisteren. 
Dat geldt ook in het Westen. Als mensen 
economische problemen hebben denken 
ze niet aan het milieu,' legt Sjoebin uit. 
Toch lijkt het waarschijnlijk dat de groene 
aanhang zal stijgen als de milieuproblemen 
meer aan de oppervlakte treden, wat wel
haast onvermijdelijk is. Aleksej Goernjov 
twijfelt dan ook niet over het uiteindelijke 
succes van zijn partij. 'Alle huidige partijen 
behoren tot 20ste eeuwse politieke stro
mingen. Groene politiek zal de stroming 
van de 21 ste eeuw zijn.' T 

Hoewel milieu in Rusland niet hoog op de 

politieke agenda staat, zijn de Russische 
Groenen niet de enigen die zich proberen 

te profileren op het terrein van ecologi

sche politiek. In de liberale hoek van Gai

dar en Javlinksi zijn enkele politici te vinden 
die milieu meenemen in hun politieke 

opstelling. Veelal is dat dan een bijproduct 

van de wens tot economische en indus
triële modernisering naar Westers model. 

Slechts een enkele Russische politicus uit 

kritische kanttekeningen bij het kernener

gieprogramma. 

Sinds enkele jaren bestaat er een Ecologi
sche Partij Kedr, genoemd naar de voorzit

ter Kedr. Deze partij vindt haar aanhang 

vooral in de kringen van het ministerie van 
milieu en andere overheidsdiensten en 

onderzoeksinstituten die zich bezighouden 

met gezondheid, natuur en milieu en nu

cleaire veiligheid. De Ecologische Partij 

Kedr beschikt over wat geld en slaagt er in 
om zich te kwalificeren voor deelname 

aan de verkiezingen. Een niet geringe pres

tatie omdat daarvoor 200.000 handteke

ningen verzameld moeten worden. En de 

Russische burgers zijn niet zo happig om 
als onbetaald politiek activist handtekenin

gen te gaan verzamelen en ook maar wei-

He/go Saletnon 1s JOUrnalist 

nigen staan te trappelen om een 
handtekening (onbetaald) te geven. Niet 
zo boze tongen verklaren het succes van 

de Ecologische Partij uit de inofficiële 

steun die men krijgt van banken en van de 

Gazprom, het conglomeraat van 
energiebedrijven. Bij de verkiezingen haal

de de Ecologische Partij nog geen procent 

van de stemmen. 
De Russische Groenen bleven bij de laat

ste Doema-verkiezingen steken op zo'n 

120.000 handtekeningen. De leden en ac

tivisten van de Russische Groenen v'indt 
men niet terug in functies in het over

heidsapparaat, wel in allerlei actiegroepen. 

De partijvorming staat nog in de kinder

schoenen en dat betekent dat veel 

aanhangers niet altijd met even uitgekris
talliseerde meningen aansluiting zoeken. 

De Russische Groenen opereren meestal 

links van het politieke centrum. Zij zijn bij 

de Russische Federatie geregistreerd als 

politieke partij en zijn lid van de Europese 

Federatie van Groene Partijen. 

Anne de Boer, 
coördinator Project Oost Europa 
van GroenLinks. 
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Neo-liberal • 1sme 
biedt uitdaging 
voor links 

De verzorgingsstaat is niet het eindstation van de beschaving, vindt 

Ewald Engelen. Links laat zich te veel door het neo-liberale geweld in 

het defensief drukken waardoor het niet veel verder komt dan het 

verdedigen van de bestaande verworvenheden. Het denken over 

alternatieve samenlevingsvormen wordt daardoor geblokkeerd. 

Links zou de uitdaging van het neo-liberalisme moeten aangrijpen om 

het concept van de associatieve democratie verder vorm te geven. 

Ewald Engelen 

24 

Midden jaren zeventig zagen Westeuropese verzorgingsstaten zich 
onverwacht geconfronteerd met een combinatie van lage econo
mische groei en hoge inflatie. Deze stagflatie, zo betoogden mo
netaire experts, zou alleen te bestrijden zijn door de beleidsdoel
stelling van volledige werkgelegenheid te laten vallen. Zo gebeur
de. Sindsdien worden de Westeuropese economieën gekenmerkt 
door lage groei bij lage inflatie en een historisch ongekend hoge 
economische inactiviteit. De na-oorlogse verzorgingsstaat kwam 
daarmee op de tocht te staan. De generositeit met uitkeringen in
zake hoogte en duur bestond immers bij de gratie van een gering 
volume. De economische omstandigheden echter maakten terug
houdendheid onmogelijk en zo nam de budgettaire ruimte voor 
macro-economische sturing snel af. De bestemming- uitkeringen 
- van een groeiend deel van de overheidsuitgaven lag reeds op 
voorhand vast. 
Het is dus niet verwonderlijk dat sommige beleidsmakE!rs en poli
tici teruggrepen op het liberalisme. De staat heeft in deze leer 
slechts te zorgen voor externe en interne veiligheid en andere col
lectieve goederen, de zogenaamde market failures. Het zwaarte
punt ligt bij markt en individu. De centrale overheid is er slechts 

om rechtvaardige procedures te bewaken. Hoe de sociale voor
delen over burgers gedistribueerd worden, is afhankelijk van indi
vidueel marktsucces en geen zaak van overheidsinterventie. Zou 
de overheid in dit proces interveniëren, dan gaat dat onherroepe
lijk gepaard met een verlies aan vrijheid en vermindering van effi
ciëntie. Eind jaren zeventig keerde deze visie terug op de beleids· 
agenda's, te beginnen in de Verenigde Staten en het Verenigd Ko
ninkrijk. Met gemengde resultaten: sterk toegenomen bezits- en 
inkomensongelijkheden, de erosie van sociale verbanden en een af
nemende betrokkenheid en loyaliteit van de werknemer verdrin
gen redelijk tot goede groei- en werkgelegenheidscijfers. Ondanks 
slechte ervaringen met de introductie van marktwerking in secto
ren als onderwijs, gezondheidszorg, sociale verzekeringen en de 
utiliteitssector, groeide het marktdenken in de jaren tachtig tame
lijk gemakkelijk tot dogma uit. Privatisering, flexibilisering, liberali
sering en deregulering zijn wereldwijd de slogans waarmee over
heden nu al anderhalf decennium een vergaande machtsverschui-
ving tussen verschillende groepen burgers legitimeren. lf 
In de ideologische zero-sum-game van links collectivisme versus 
rechts individualisme betekent de winst van de één niet alleen het 
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Markten zijn sociale instituties met een 

eigen cultuur. 
verlies van de ander, maar is de kracht van de één ook omgekeerd 
evenredig met die van de ander. De hedendaagse suprematie van 
het marktdenken kan dan ook niet simpelweg worden opgevat als 
indicatie voor de juistheid of kracht ervan. Minstens zo belangrijk 
is het onvermogen van de ideologische tegenspelers om met al
ternatieve verklaringen, analyses en oplossingen te komen. 
Recentelijk hebben prominente sodaal-democraten als Thijs 
Wöltgens en Ruud Vreeman zich onomwonden uitgesproken te
gen het neo-liberale marktdenken en het sociaal-liberale beleid van 
Paars. Hun strategie is identiek. Eerst wijzen zij op de sociale kos
ten van een overmatig vertrouwen in de gunstige effecten van 
marktwerking, om vervolgens behoud van bestaande instituties te 
bepleiten. Uit dit verweer valt een zekere tevredenheid met het 
bestaande af te lezen. Alsof de Nederlandse verzorgingsstaat de 
beste van alle mogelijke werelden zou zijn. 
Is dat dan niet zo? Op de laatst gepubliceerde Hu man Development 
Index van de Verenigde Naties bijvoorbeeld neemt Nederland een 
trotse vierde plaats in. Over de Nederlandse verzorgingsstaat 
moet niettemin, ondanks zijn onmiskenbare prestaties, negatief 
worden geoordeeld. Er is geen grond voor zelfgenoegzaamheid, en 
wel om drie redenen. 
Ten eerste ondermijnt de verzorgingsstaat zijn eigen morele en fi
nanciële vooronderstellingen door veranderingen te veroorzaken 
in gedrag (de calculerende burger), motivatie (afkalvend arbeids
ethos), in het normbewustzijn (normvervaging) en in het groeps
bewustzijn (nieuwe pressiegroepen en zorgcategorieën). Hoewel 
over de omvang van deze effecten wordt getwist, is het evident dat 
collectieve risicospreiding tot wijzigingen in de individuele houding 
tegenover concrete risico's leidt. Bij oplopende werkloosheid en 
vergrijzing kan het stelsel daardoor onbetaalbaar worden. 
De tweede reden is dat de verzorgingsstaat te centralistisch is om 
adequaat te kunnen reageren op fragmentariserings- en individu
aliseringstendensen. Het is onmiskenbaar dat zich de laatste de
cennia grote wijzigingen in de levensvormen van de Nederlanders 
hebben voltrokken. Identiteiten zijn minder vanzelfsprekend dan 
voorheen en worden in steeds grotere mate "gekozen" en "ge
construeerd". De diversiteit die in de plaats is gekomen van de uni
formiteit van de jaren vijftig betekent het failliet van de generieke, 
centralistische interventie. Niet alleen schort het centrale overhe
den aan de vereiste informatie, tevens ontbreekt het aan midde
len om afgekondigde maatregelen effectief te kunnen implemente
ren en evalueren. 
De derde reden, ten slotte, is dat de verzorgingsstaat is gestoeld 
op een te smalle invulling van het ideaal van individuele autonomie 
en dat zijn instituties dus onvoldoende recht doen aan menselijke 
mogelijkheden. Voorzover links zich vereenzelvigt met de ver
worvenheden van de naoorlogse verzorgingsstaat is links te veel 
gebonden aan het bestaande, door een te voorzichtige inschatting 
van het mogelijke en een te bescheiden visie op menselijke ver
langens en behoeften. 

Mijn voornaamste kritiekpunt luidt dat links zich voor de verwe
zenlijking van haar morele idealen -grofweg: spreiding van kennis, 
inkomen en macht- keurig houdt aan de parameters van kapita
listische markteconomie, liberale rechtsstaat en representatieve 
democratie, en zich noodgedwongen beperkt tot het inzetten van 
re distributieve instrumenten die deze parameters intact laten. Op 
de vraag waarom wij het bestaande moeten accepteren wordt 
steevast geschermd met electorale preferenties (de kieze'r bepaalt) 
of economische noodzakelijkheden (mondialisering eist).Wordt 
deze redelijkheid gecontrasteerd met corporatisme-onderzoek, 
het types of capitalism-debat of met studies uit de economische so
ciologie, dan blijkt het bestaande veel minder noodzakelijk dan ve-

Kledingcodes, gedragsvoorschriften, 

sociale controle - zelfs 

hypermoderne markten als 

effecten- en optiebeurzen 
grossieren erin. 

len menen. Markten, democratieën, eigendomsregimes, arbeids
organisaties, zorgregelingen en belastingstelsels zijn er in vele soor
ten en maten en in vele verschillende combinaties, die alle meer of 
minder effectief en efficiënt, maar ook rechtvaardig kunnen zijn. 
De verzorgingsstaat is mijns inziens niet de beste van alle mogelij
ke werelden. Wie hem daarvoor houdt, vereenzelvigt open idealen 
met de realiteit van een contingent compromis, waarmee de zoek
tocht naar institutionele alternatieven die realisering van deze 
idealen verder zouden kunnen brengen, wordt geblokkeerd. 

Het neo-liberale offensief concentreert zich op de eerste twee ge
breken. Wijzend op financieringsproblemen door volumegroei, 
frauduleuze praktijken, en schaal en complexiteit van uitvoering 
weten neo-liberalen zonder al te veel moeite ook linkse handen 
op elkaar te krijgen voor aantasting van sociale rechten en ar
beidsmarktzekerheden onder het mom van flexibiliteit, grotere 
keuzevrijheid en meer marktwerking. 
Natuurlijk dankt dit offensief zijn aantrekkingskracht mede aan de 
schijnbare objectiviteit van de economische argumenten waarvan 
het neo-liberalisme zich bedient. Maar minstens even belangrijk is 
mijns inziens dat de woordvoerders er niet alleen in geslaagd zijn 
links op te schepen met de schuld voor de gebreken van de wel
vaartsstaat, maar evenzeer dat zij een haast natuurlijke koppeling 
tot stand hebben weten te brengen tussen deze gebreken en 
marktoplossingen. 
De vanzelfsprekendheid van populaire waarnemingen als "de kos
ten rijzen de pan uit"; "de economische inactiviteit is problema
tisch hoog"; "de uitvoeringskosten zijn exorbitant gestegen"; 
"fraude kost de gemeenschap jaarlijks miljarden"; "je bent een dief 
van je eigen portemonnee als je er niet af en toe wat bijklust"- en 
de neerwaartse druk die dat op de legitimiteit van overheidsaan
spraken uitoefent, straalt als vanzelf op de neo-liberale oplossing 
af. Marktwerking als het vanzelfsprekende panacee voor al even 
vanzelfsprekende sturingsvraagstukken. 
Terecht hebben de "nee-zeggers" hier grote bedenkingen bij. Of
schoon het duidelijk is dat de marktrealiteit onder bestaande ka
pitalistische bezitsverhoudingen weinig tot niets uitstaande heeft 
met het klassieke liberale ideaal van een groot aantal kleine aan
bieders die nimmer bij machte zijn de markt naar hun hand te zet
ten, en efficiëntie niet het enige criterium is voor de beoordeling 
van economische ordeningen, is de scherpste kritiek van de "nee
zeggers" opvallend genoeg juist gesteld in markteconomische ter
men. 
Als Wöltgens schrijft dat de neo-liberale lofzang op "het persoon
lijk winstmotief' uiteindelijk leidt tot erosie van het fundament van 
onze beschaving, namelijk het altruïsme, dankt deze stelling zijn kri
tische bite aan de verzwegen premisse dat marktsamenlevingen hun 
economische vitaliteit danken aan een morele humus die ze zelf 
niet kunnen produceren. Excessief opportunisme (de zwartrijder, 
de parasiet) staat de productie van collectieve goederen als ver-
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Het is betreurenswaardig dat de 

trouwen, arbeidsrust en scholing in de weg. Dat kan hoge trans
actiekosten en andere micro-economische inefficiënties tot gevolg 
!hebben. 
Hoewel deze kritiek doel treft als het gaat om de neo-liberale re
toriek is zij te grof om in institutionele voorstellen te kunnen uit
monden die het betere van meerdere werelden combineren en die 
sine qua non zijn voor herovering van het ideologische initiatief. l-Iet 
probleem met dit type kritiek is dat markt en moraal te veel als te
genpolen worden gezien. Door de vereenzelviging van egoïsme 
met markt en van moraal met andere instituties maakt deze kri
triek zich evenzeer als de neo-liberale marktleer schuldig aan on
"'erantwoorde versimpelingen. Markten zijn net als gezinnen, ver
enigingen, scholen, kerken en staten sociale instituties met eigen 
culturen, normen, waarden en deugden. Kledingcodes, gedrags
woorschriften, sociale controle - zelfs hypermoderne markten als 
effecten- en optiebeurzen grossieren erin. 
Ook al is de strikte oppositie van markt en moraal een valse, zij is 
wel een taaie en heeft gevolgen. In de handen van de "nee-zeggers" 
lileemt zij de gedaante aan van twee contrasterende maatschappij
modellen: de neo-liberale marktsamenleving met zijn geatomi
seerde outsmaximaliseerder aan de ene kant en de gemengde eco
lilOmie met zijn coöperatief ingestelde belangengemeenschappen 
aan de andere. Het effect van dit polaire denken is dat een ver
werping van de ene pool onherroepelijk een keuze voor de ande
tre betekent. Verwerping van de neo-liberale markt is dan onver
mijdelijk een keuze voor het bestaande. 
De neo-liberale uitdaging blijft echter. De moderne verzorgings
staat gaat nu eenmaal gebukt onder disfunctionaliteiten; de moge
lirjkheden van centrale sturing zijn beperkt; etatistische maakbaar
ltieid is aan strikte grenzen gebonden; en dus kampen centrale over
lveden met afnemende effectiviteit enerzijds en afnemende legiti
.\lliteit anderzijds. Met het afwijzen van het neo-liberale marktpa
macee zijn deze kwesties niet de wereld uit. "Nee-zeggen" is hier 
Cli'ltoereikend. 

De uitdaging van het neo-liberalisme schuilt in de mogelijkheid die 
zij biedt om met combinaties van staat, markt en vrijwillige asso
cmie te experimenteren, die verwezenlijking van de Verlichtings
i:tèalen dichterbij brengen. Dat links zo lang de ogen heeft kunnen 
·lHtiten voor de neveneffecten en sturingsproblemen van de ver
JtUrgingsstaat, hangt nauw samen met haar onvermogen het mo
gtlijke van het bestaande te scheiden. Door haar grote verweven
meid met het institutionele compromis van de verzorgingsstaat is 
l.inks niet in staat om zich een toekomst zonder deze instituties 
voor te stellen. Dat het ook anders kan, komt simpelweg niet bij 
\ilks op. 
'bc:h moet dat de eerste stap zijn in de richting van het politieke 
fll ideologische initiatief: inzien dat de verzorgingsstaat niet de bes
~ van alle mogelijke werelden is, noch het vanzelfsprekende cul
minatiepunt van een noodzakelijk ontwikkelingsproces. Er zijn goe
de economische redenen om te menen dat het anders moet, zo 
leert het neo-liberale offensief. En er zijn zowel goede economi
srhe redenen als goede redenen van sociale rechtvaardigheid om, 
mals de "nee-zeggers" doen, het neo-liberale antwoord af te wij
zen. Wanneer men beide redeneringen combineert, volgt daaruit 
met het defaitisme dat links tegenwoordig kenmerkt, maar wel een 
Jmchtige aansporing om door te gaan met de politieke strijd voor 
titernatieve institutionele ordeningen. Alternatieven die bestuur
lff..e effectiviteit, inspraak en medezeggenschap, economische effi
ltiintie en sociale rechtvaardigheid met elkaar weten te combine
ren. 
Hbe? Allereerst moet links de valse tegenstelling afschudden. Te
&ifllover centrale overheidssturing staat niet decentrale marktallo-

associatieve democratie geen 
enkele rol speelt in het debat over 
de toekomst van links. Niet alleen 
omdat zij veelbelovend is, maar ook 
omdat Nederland zich zo uitstekend 
voor experimenten hiermee leent. 

catie. Ertussen bevinden zich allerlei schakeringen. Markten zijn er 
in vele soorten en maten. Vorm en functie van specifieke markten 
worden in hoge mate bepaald door de kansen die overheden bie
den aan private en publieke actoren door juridische en financiële 
regelingen. Staat en markt zijn op velerlei wijzen met elkaar ver
vlochten. Ten tweede moet links afstand nemen van schijnbare 
noodzakelijkheden. Bestaande instituties zijn niet het noodzakelij
ke product van economische ontwikkelingsprocessen. Zij zijn juist 
het contingente effect van al even contingente politieke compro
missen. Herziening blijft principieel mogelijk. Wat eens het product 
van politieke compromissen was, kan altijd, in een andere politie
ke constellatie, door een andere politieke coalitie, op basis van 
nieuwe inzichten ongedaan worden gemaakt. 
En ten derde moet links aansluiten bij de hedendaagse organisa
tiesociologie, de bestuurskunde en de empirische management
theorie die op goede gronden beweren dat zeggenschap, klein
schaligheid en efficiëntie elkaar niet hoeven te bijten. Het neo-li
beralisme is kortom een uitdaging omdat het links dwingt naar 
nieuwe mogelijkheden te zoeken. 
Wat sinds begin jaren negentig door de Brit Paul Hirst, de Ameri
kanen Joel Rogers en Joshua Cohen en de Australiër John Mathews 
onder de noemer van associatieve democratie wordt gepresen
teerd, biedt links een perspectief. De basisprincipes ervan zijn sim
pel. Individuen zijn uitstekend in staat hun belangen via delibera
tieve processen te herformuleren in publieke termen; besluiten 
kunnen het beste daar worden genomen waar de betrokkenen zich 
bevinden; en associaties :zijn alleen dan moreel acceptabel zijn wan
neer zij zijn gestoeld op vrijwilligheid. 
Associatieve democratie komt dus neer op de combinatie van het 
afstoten van overheidstaken naar kleinschaligere associaties, ter
wijl tegelijkertijd die associaties en hun omgeving worden gede
mocratiseerd met behoud van het bestaande stelsel van constitu
tioneel gewaarborgde civiele, politieke en sociale rechten. De in
tellectuele wortels liggen in diverse stromingen: in de democra
tietheorieën van Carole Pateman, de late Robert Dahl en Benja
min Barber, in het katholieke corporatisme met zijn subsidiari
teitsbeginsel en zijn ideaal van volkskapitalisme en kleinschalige 
productie en in het gilde-socialisme van G.D.H.Cole met zijn na
druk op coöperatie en functionele representatie. 
De principes van devolutie - het afstoten van verantwoordelijk
heden naar lagere overheden -, van democratisering en vrijwillig
heid kunnen uiteraard verschillende invullingen krijgen. De mini
mum-variant is van Cohen en Rogers. Aanhakend bij de complexi
teitstoename van moderne samenlevingen en het navenante ver
lies aan legitimiteit en sturingscapaciteit van centrale overheden 
betogen zij dat ruimere beschikkingsbevoegdheden voor vrijwilli
ge associaties de effectiviteit van moderne staten zullen vergroten. 
Het gaat hier louter om ontlasting van centrale overheidsinstan
ties door de formulering, implementatie, uitvoering en controle 
van beheerstaken over te dragen aan samenwerkingsverbanden 
van bijvoorbeeld werkgevers en werknemers. Dit vertoont grote 
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De verzorgingsstaat ondermijnt zijn eigen 

morele en financiële 
overeenkomsten met het tripartiete corporatisme van het heden
daagse Nederland. 
In de maximumvariant van Paul Hirst daarentegen krijgen associa
ties niet alleen meer en belangrijkere overheidstaken-waaronder 
de zorg voor bovenminimale welvaartsvoorzieningen -, en worden 
niet alleen aanzienlijk striktere eisen aan interne democratisering 
gesteld, ook moet de omgeving van deze associaties aan bepaalde 
criteria voldoen. Zo staat Hirst de opbouw van democratische re
gionale economieën voor. Associatieve democratie is hier dus 
meer dan een antwoord op overbelasting. Naast aanvullingen op 
de (tekort schietende) politieke democratie waartoe het demo
cratie-concept vaak wordt versmald, gaat het Hirst tevens om so
ciale en economische democratisering. Die kan niet worden op
gelegd, maar moet van onderaf komen. Hier ligt echter wel een sti
mulerende taak voor overheden. 
Van radicale democratisering verwacht Hirst grotere stabiliteit en 
meer onderling vertrouwen, meer sociale rust, eenvoudiger be
slissingsprocedures,lagere controle- en afdwingingskosten, een ge
ringere kloof tussen politiek en burger, grotere eerbied voor pu
blieke normen bij een grotere politieke autonomie voor lagere or
ganen en wederzijds respect. Het vrijwillige karakter van de sa
menwerking binnen democratisch bestuurde associaties kweekt 
nieuwe vormen van solidariteit die als voedingsbodem fungeren 
voor het ontstaan van breed gedeelde politieke consensus onder 
pluralistische condities, zo is de verwachting. 
Om voorstellen voor radicale democratisering niet bij voorbaat te 
laten stranden op het odium van jaren zestig-radicalisme is het zaak 
te streven naar zo breed mogelijke coalities. Een belangrijke brug
functie vervullen recente inzichten uit de organisatiesociologie en 
de managementtheorie. Ook op bedrijfseconomische gronden 
worden momenteel namelijk experimenten met participatiemoge
lijkheden in bedrijven bepleit die veel verder gaan dan de amende
menten uit 1971 en 1979 op de Wet op de Ondernemingsraden. 
Zo verbetert democratisering de toegang tot praktische, lokaal ge
situeerde kennis en neemt de kwaliteit van beslissingen toe omdat 
ze op de werkvloer gelegitimeerd moeten worden. Daarnaast ver
gemakkelijkt democratisering het draagvlak voor de implementa
tie van beslissingen, kan participatie in tijden van herstructurering 

vooronderstellingen door 

calculerende burgers, afkalvend 

arbeidsethos en normvervaging 

voort te brengen. 

voorkomen dat te gemakkelijk voor de lang niet altijd rationele op
tie van downsizing wordt gekozen en geeft democratisering stem 
aan het lange-termijnbelang van de werknemer. Ten slotte draagt 
democratisering bij aan de verlaging van transactiekosten en gene
reert democratisering de condities- zoals wederzijds vertrouwen 
- die noodzakelijk zijn voor een hoogwaardige economische om
geving. 

Het is betreurenswaardig dat de associatieve democratie geen en
kele rol speelt in het debat over de toekomst van links. Niet alleen 
omdat zij veelbelovend is, maar ook omdat het institutionele weef
sel van Nederland zich zo uitstekend voor deze experimenten 
leent. Zowel de mate van vervlochtenheld van staat en maat
schappij als de kwaliteit van het sturingsinstrumentarium is inter
nationaal gezien hoog. Zolang het neo-liberale ontvlechtingspro
ces de Nederlandse overheid nog niet volledig tot eenzijdige en 
asociale, en voorallastig te herstellen keuzes heeft gedwongen, be
hoort een stap in de richting van democratische devolutie tot de 
reële mogelijkheden. In mijn optiek zou dat ook de volgendestall 
moeten zijn - offensief, optimistisch, hoopvol. In plaats van ons te 
schikken in die tragische keuze voor behoud of afschaffing van een 
realiteit waar niemand het auteurschap van wenst. "' 

Ewald Engelen is AiO bij de vakgroep Praktische Wijsbegeerte van de 
Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. 
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DE TEGENSTEM VAN JAN MAR/} NISSEN 

Hij had al in 1986 een autotelefoon, vindt het niet erg in de 

file te staan en was metaalbewerker en worstendraaier. 

Onlangs verscheen van zijn hand het oek Tegenstemmen, een 

ist. Globalisering, 

lies ligt 

geharnaste aanval op de n beral 

de tandarts uit het ziekenfo 

op het hakblok. In ruim twe 

schildert de fractievoorzitte 

Socialistische Partij de Verel 

afgelopen vijftien jaar ondé 

verhoudingen heeft geman!fe~teerd. De 

nodigde Jan Marijnissen uit vo,~r ' 

over het socialisme anno 

de aantrekkelijke kanten 

van Bolkestein en de 

parlementaire 

opmars van de 

S'cialistische Partij. 

overlee 
elita 

Marten van Poelgeest 

etKees Vendrik 

Hij vindt het leuk dat zijn boek bijna uit is. 

Met een jongensachtig plezier bekijkt hij 
het ongebonden exemplaar, dat de Helling 
van de uitgever heeft ontvangen. Hij had 
het nog niet gezien. 

Waarom wtlde u het boek schruven? 

Ik voelde de behoefte om op een integra
le manier mijn kritiek te formuleren. Daar 

is in Nederland eigenlijk geen forum voor. 
Het is ter compensatie van het korte· 
baanwerk in de Tweede Kamer. Het is ook 
goed voor de ordening van je eigen ge
dachten om een keer zoiets te produce

ren. Het vraagt wel discipline. 

Waarom nu dit boek? 

De Socialistische Partij is nu in een stadium 
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waarin dit kan. Ik had het ook drie jaar ge
leden kunnen schrijven, maar dan was het 
op rotsige grond gevallen. De SP heeft zich 
om tactische redenen moeten beperken. In 
die beperking schuilt gevaar. Mensen den

ken dat de SP een soort veredelde one-issue 
partij is. Dat is de SP nooit geweest. Alleen 

we zijn nooit in de gelegenheid geweest om 
meer van ons ideeëngoed te etaleren. 
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Marijnissen, h1er met Robboe en S1pkes: "GroenLinks is goed in pe1l1ngen. de SP in verkiezmgen." Foto: Angelo Goedemondt 

JO 

Wat is de essentie van uw verhaal? 
Het centrale begrip in het boek is twijfel. 
Wie sinds de val van de Muur een poging 
waagt fundamentele maatschappijkritiek te 
leveren, wordt voor gek versleten. Het 
boek is bedoeld om twijfel te zaaien over de 
zegeningen van het neo-liberalisme en om 
die mensen die twijfelen te bemoedigen. 

Maar dat is nog geen alternatief 
In rudimentaire vorm geef ik een aanzet 
voor een alternatief in het laatste hoofd
stuk. Maar het zit natuurlijk ook in de kri
tiek. Daarin zijn noties verwerkt waaraan 
ik een menswaardige samenleving toets. Ik 
wil echter ver weg blijven van het dogma
tisme dat de socialistische beweging zo ge
kenmerkt heeft. Een dogmatisme dat veel 
schade heeft aangericht. Als ik ooit een 
tweede boek schrijf over een alternatief, 
dan zal dat nooit een blauwdruk zijn. Het 
begint bij de verontwaardiging en die 
wordt gevolgd door de analyse. 

U verzet zich tegen de afbraak van de verzor
gingsstaat, terwijl u tegelijkertijd beweert dat de 

verzorgingsstaat b1nnen onze kapitalistische con
text n1et houdbaar 1s. Hoe is dat met elkaar te 

rum en? 
Het protest is voor mij de schakel tussen 
fundamentele maatschappijkritiek en de 
mensen en hun belevingswereld. Zonder 
die schakel word je een roepende in de 
woestijn. Ik vind de verontwaardiging van 
mensen buitengewoon legitiem. Maar het 
kan daarbij niet blijven. Daarom was het 
noodzakelijk dat het boek er ook kwam. 
Om daar eerlijk over te zijn. 

Ondanks onder meer uw e1gen optreden wordt 
d1e verzorgingsstaat volgens u toch afgebroken. 
Dat is schun-eerlui<heid. 

Dat zou betekenen dat binnen de huidige 
verhoudingen niks meer te kiezen is. Dat is 
natuurlijk niet waar. Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen om fors te bezuinigen op defensie. 
Je kunt als Nederland de EMU-criteria op
blazen. De SP opereert op een scheidsvlak 
van sociaal-democratische politiek waar 
het hier en nu betreft, maar in de weten
schap dat de fundamentele maat
schappijkritiek primair ons bestaansrecht 

-------

bepaalt. ledereen die de kritiek onder
schrijft, tekent in op de vraag hoe we die 
andere wereld gaan vormgeven. Makkelijk 
is dat niet. Er is reden tot pessimisme. Maar 
op het moment dat je je geloof in de veer
kracht van mensen die je aanspreekt ver
liest, moet je uit de politiek gaan. Ik ben 
misschien nog zo naïef om te denken dat 
het gezegde 'de kruik gaat net zo lang re 
water tot die barst' een inspirerend effect 
kan hebben op mensen. Je ziet dat zelfs bii 
de grootste gelovigen in de heilzame wer
king van de markt de twijfel er in sluipt. 
Heel gering, en het krijgt vervolgens een 
soort nostalgisch-vijftiger-jaren-karakter. 
Maar er is een verschuiving gaande. 

Met w1e zou u w1llen samenwerken om d1e ve•
schu1v1ng te versnellen? 

De SP is altijd verweten solistisch op re 
treden. Dat is een bewuste keuze van ons 
geweest. Als je jezelf onzichtbaar maakt, 
moet je ook niet raar staan te kijken wan
neer je niet de credits krijgt van alles wat je 
gedaan hebt. Wij hebben alles vanaf de bo
dem moeten opbouwen. Voor het berei-



~Bij de PvdA maken ze zich

zelf wijs dat ze van 
ken van veranderingen zijn natuurlijk coali
ties nodig. Dat is niet het alleenrecht van 
de SP. Maar wat is er in loop van de jaren 

tachtig overgebleven van de linkse bewe
ging? Niks. Alleen een paar individuen op 
eilandjes. 

Mijn hoop is gevestigd op drie categorieën 
mensen. Allereerst diegenen die gezien 
worden als onze traditionele achterban: 
n1ensen uit verpauperde volkswijken. Het 
ts op zichzelf een platitude, maar wij berei
ken die mensen wel. Daarnaast de groep 
mensen die op de werkvloer opereren in 
het onderwijs, de gezondheidszorg, de 
thuiszorg etcetera. Van die groep verwacht 
ik veel. Hun verontwaardiging is niet zo 

zeer sociaal-economisch bepaald. Zij zien 
hoe sociaal-democratische waarden als 
toegankelijke zorg en onderwijs, zaken 

waarvoor zij zich inzetten, verloren drei
gen te gaan. En ten slotte de groep mensen 
die op grond van rationele, haast weten
schappelijke analyse tot de conclusie ko
men dat het helemaal fout gaat. Mensen die 
h-elemaal geen direct belang hebben, maar 
V'lststellen dat dit niet goed afloopt. 
Wat die drie groepen bindt is onvrede. Het 
socialisme is niet primair een vast omlijnd 
alternatief dat moet voldoen aan kenmer
ken als nationalisatie en centrale regie. Dat 
misverstand is door Oost-Europa ont
staan. Het socialisme is in zijn kern een ex
pressie van een bepaalde mens- en 
m.latschappijvisie. De discrepantie tussen 
die visie en de status quo maakt dat ener
gie vrij komt. Die energie heeft zich gema
nifesteerd in allerlei vormen van strijd. 

De "') IS de laatste tten JOOr langzaam, maar ge
st :_;ccc gegroetd. terwijl andere radicaal-ltnl<se 
/l·J:~wn tnstortten. Hoe i<omt dot? 

Onze maatschappijvisie is steeds richt
s;,oer gebleven. Wij zijn niet zo elitair ge

Wtorden als PSP, PPR en CPN. Wij hebben 
c:.)ntact gehouden met de mensen voor 

w'e wij zeggen op te komen. Natuurlijk 
heeft de SP de malaise van links in de jaren 
t;vchtig ook gevoeld. Maar wij hebben het 
o'verleefd. Het is niet voor niets dat wij niet 
in de feministische beweging zaten, of in de 
kraakbeweging. Wij deden niet mee in al 
die elitaire clubjes. Wij hebben vastgehou
den aan de consistentie van onze wereld
be~chouwing en aan onze aanpak. En wij 
hebben geduld gehad. Heel veel geduld. En 
ll•.)g, Wij hebben niet zo'n haast. 

Vv-~mn bent u zelf veranderd? 
Ir essentie nergens in. Het engagement is 
~Etzelfde, evenals het skelet van de analy
s~ en de kritiek. Ik zal niet verbloemen dat 
end jaren zeventig, begin jaren tachtig zich 
e;n richtingenstrijd in de SP heeft afge
speeld. Er waren delen van de SP die zich-

achter het bureau 

door kiezers
onderzoeken de 

werkelijkheid leren 
kennen., 

zelf wijs maakten veel contact met de ba
sis te hebben. Dat was niet zo. Halverwe

ge de jaren tachtig is daar een kentering in 
gekomen. Toen is ook een einde gemaakt 
aan dingen als propagandacijfers en andere 

flauwekul. Er is meer openheid gekomen, 
ruimte voor discussie. 

Socialisten zijn ktnderen van de Verlichting De 
groenen zun meer van de Romantiek Hoe groen 
bent u? 

Ik heb het idee dat groenen altijd zeggen: 
hoe meer zelfkastijding hoe beter. Ik ben 
geen hedonist, of aanhanger van het 
consumentisme, maar ik geloof ook niet 
dat de masochisten in het milieu-vraagstuk 
het meest aan hun trekken zouden moeten 
komen. Zonder rood is er geen groen. Het 
milieuprobleem is in essentie geen ander 
vraagstuk dan de sociale issues. Het moet 
komen van de technologie en van de 
macht. Beiden heb je nodig. 

Hoe ztt het don met de moraof7 Bent u geen 
voorstander van zelfbeheers111g omwtlle van het 
mtlieu? 

Mijn hele boek is een pleidooi voor een pu
blieke moraal. Maar verder moet je het 
hebben van macht en techniek. De rest is 
Postbus SI-onzin: een beter milieu begint 
bij jezelf. Mensen worden gèk wat ze alle
maal voor het milieu moeten doen. Auto's 
vormen een milieuprobleem, maar dat 
wordt meteen weer verward met het file
probleem. Ik sta dagelijks in de file en daar 
heb ik geen problemen mee. Kan ik eens 
rustig nadenken, dat hoort er gewoon bij. 
Maar wat doet links? De arrogantie van de 
lakmoesproef: Oh jij rijdt in een auto?! Mèt 
autotelefoon en dat al sinds 19861! 

Zijn linkse mensen 1n hun etgen leven dan 111et 
gehouden aan linkse standaarden? 

Zéér, maar als dat omslaat in zelfkastijding 
en masochisme ... kom mij er niet mee las
tig vallen. Het merendeel van de mensen in 
die file zit daar niet voor hun Jol. Het open
baar vervoer helpt hen niet, want dat komt 
niet overal. Die mensen zijn hun brood aan 
het verdienen. 
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Heeft de natuur een 1ntnnsieke waarde? 
Dat idee gaat ervan uit dat mensen daar 

geen deel van uitmaken en dat is raar. Den 

Uyl zei vroeger: natuur is de opvulling tus
sen twee steden. Dat gaat wat ver, maar ik 
kan mij geen andere toets voorstellen dan 
de mens. Ik denk ook niet dat het in het be

lang van de mensen is dat bijvoorbeeld de 
soortenrijkdom afneemt. Kunnen we de 
regenwouden onmiddellijk kappen, als er 
iets wordt bedacht, waardoor er voldoen
de zuurstof op aarde blijft? Nee. Luister: ik 
liep een keer in Brabant met de gedepu
teerde van milieuzaken door de Peel. Ik zei 
om hem te tarten: 'Waarom moeten we dit 
nou behouden man, die onzin? Die boeren 

willen het grondwater laten zakken en jij 
wilt het laten stijgen! Die moeten te vreten 

hebben en jij zit hier zo'n lullig heideveld uit 
het jaar nul te cultiveren! Geef mij één re
den waarom wij dat moeten behouden?' 
Zegt-ie: 'Zo, meneer Marijnissen, dus u wilt 
de Nachtwacht van Rembrandt opstoken?' 
Dàt is het. Ik vind de tegenstelling tussen de 
natuur en de mens een schijntegenstelling. 
In het milieubeleid lopen we niet stuk op 
gebrek aan goede wil, maar op macht. 

Is de SP voorstander van inburgenngscontrocten? 

Ja. 

Ooi< voor Ameni<onen7 
Nou, dat weet ik niet. Kijk, het leren van 

de Nederlandse taal is heel belangrijk om 
aan de bak te komen. Met de Amerikanen 
is de culturele gap zo klein, ach die redden 
zich meestal wel. Nederland is een multi

culturele samenleving en die wordt alleen 

maar multicultureler, of je nou voor of te
gen bent. Wij hebben wel altijd gezegd: 
wacht even, je moet erkennen dat de 
Nederlandse cultuur en taal nog wel even 

dominant zullen blijven. 

Bestaat er don een coherente Nederlandse cul-
tuur? 

Dat is een oud debat. Ja, natuurlijk. Ik ken 
al die argumenten wel van Staphorst en zo, 
maar er is zoiets als Nederlandse cultuur. 
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Goo1t de SP 'de' buitenlanders don niet op één 
hoop? 

'Ik geloof niet dat de 

masochisten in het 

milieu-vraagstuk het 

meest aan hun 

trekken moeten 

komen.' 

Juist niet! Er is sprake van een groot 
misverstand onder linkse mensen wat be
treft het minderhedenstandpunt van de SP. 
Ik ben in 1970 gaan werken bij een ijsfa
briek. Driekwart van de werknemers was 
buitenlander. Bij de worstfabriek idem di
to. Die mensen werden op twee manieren 
uitgebuit: ze werden opgejaagd om een ho
gere productie van Hemaworsten te halen, 
en vervolgens mochten ze voor goudgeld 
een kamertje van de baas huren. Ze wer
den afgebeuld in dag- en nachtploegen, dat 
was met geen pen te beschrijven. ' 
Wat ik maar wil zeggen: ik was erbij. Waar 
ik nog boos over kan worden is dat links 
begin jaren tachtig hard van de daken 
schreeuwde: 'Wij zijn tegen Janmaat!', en 
vervolgens geen poot uitstak. En ik heb de 
PvdA-wethouders meegemaakt die zeiden: 
'Wat is er mis met Turks?' Terwijl taal een 
heel belangrijke factor is om mee te kun

nen doen. 

In de wijze waorop de SP de kwestie aan de or
de stelde, werd de indruk gewekt dot de bulten
landers het probleem waren: de SP stelde onder 
meer voor een vertrekpremie van f 7 5.000,- te 

geven aan buitenlanders. Dot heeft veel com
motie veroorzaakt. 

Misschien hadden we moeten volhouden. 
We hebben nooit de gelegenheid gehad 
het héle verhaal te vertellen. En nu loopt 
iedereen achter Bolkestein aan, die zoge
naamd het debat geopend heeft. Indertijd 
moesten we na de enorme publieke 
aframmeling de nota Gastarbeid en Kapitaal 
verder stil houden. Ik zou trouwens die no
ta nu nooit meer zo hebben geschreven. 

Waarom denkt u dot de VVD zo goed scoort, ter
wijl er veel ongenoegen is7 

Ik denk dat de kracht van de VVD de zwak
te is van de andere partijen. Het CDA 
speelt geen factor van betekenis meer. 

'Ik heb het 1dee dat groenen altijd zeggen: hoe meer zelfkastijding, hoe beter.' 

Foto: Angelo Goedemondt 
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D66 is een heel wazige club, zeker zonder 
Van Mierlo. De PvdA kan niet meer reke
nen op de vaste stemmen uit de vakbewe
ging. Er wordt met een bepaald realisme in 
de VVD gesproken, dat spreekt mensen 
aan. Mij ook. De PvdA heeft zich ontdaan 
van de zweverigheid van de jaren zeventig 
en de pretenties van de verzorgingsstaat. 
In de perceptie van mensen is dat verraad 
geworden. Die ontwikkeling heeft veel 
mensen afgestoten. Nou als je dan gaat af

vinken, dan kom je bij de VVD uit. 
Wat betreft criminaliteitsbestrijding sta ik 
hélemaal aan de andere kant van het spec
trum. Maar dat neemt niet weg dat je moet 
zeggen waar het op staat. De PvdA deed in 
de jaren zeventig zo krampachtig over 
fraude met sociale zekerheid. ledereen 
wist dat het gebeurde. Zeg dat dan ook. Ga 
het niet ontkennen. Ik zeg altijd in de Ka
mer: ik heb er nog begrip voor ook, tenzij 
het om echte oplichterij gaat. 

Bolkestein houdt een psycholog1sch sterk ver
haal: mensen willen graag geloven dot ze alles 
zelf 1n de hond hebben. 

Het liberalisme heeft ook zijn prettige kan
ten. Het verschil tussen liberalen en ons 
socialisten is niet de erkenning van de ul
tieme waarde van het individu. We zijn bei
den product van de Verlichting. Het ver
schil zit in de morele toets: is ge
lijkwaardigheid van mensen een voorwaar
de van het bestaan of niet? Liberalen vin
den van niet. De samenleving is vooral iets 
van de samenleving zelf minus de overheid. 
Ik denk daar anders over, maar het is be
slist aantrekkelijk. Kijk, ik schrijf ook in 
mijn boek dat de markt in principe een 
democratische instrument kan zijn. Als al
le actoren op de markt in een gelijkwaar
dige positie met gelijke koopkracht verke
ren, wat zou je dan moeilijk doen? 

Stemmen SP-stemmers tegen. of stemmen ze 111 
met uw gedachtengoed? 

Beide motieven gaan op. Dat geldt niet al
leen voor de SP. Ook bij GroenLinks stemt 
negentig procent op de partij omdat ze te
gen zijn. Dat doet zelfs het merendeel van 1 

de PvdA-kiezers. Als je het eens bent met 
de status quo, dan stem je CDA of VVD. 
Dat zegt Bolkestein zelf: 'Hoe meer men
sen thuis blijven, hoe gelukkiger de natie'. 
Het is natuurlijk wel onze tactiek geweest 
om het tegenstemmen sterk te benadruk· 
ken. We hebben ook andere verkie
zingsleuzen gehad. Hele zinnen. Wij zijn 
door schade en schande wijs geworden. 
Als je boodschap moet communiceren, ze· 
ker als kleine partij, dan moet je wel. 'Stem 
tegen, stem SP' viel op, wekte bevreem
ding, bij sommigen irritatie. Het deed iets. 



....-..----------~=-=·=-~---~~--------· 

De•·,· 'l JUllie zoals de PvdA veel k1ezersonderzoef<? 
Nee. Op zichzelf is er niks mis mee. Maar 
op het moment dat een politieke partij 
niets anders is dan de megafoon van de 
grootste gemene deler, dan verdwijnt een 
fundamenteel kenmerk van een partij, na
melijk de eigen toetsing. Het gekke is dat 
men ons dat altijd verwijt. De SP zou een 
soort vox popu/i zijn en alleen maar mee
deinen op de golven van wisselende 
meerderheden. Dat zijn wij nooit geweest. 
Bij de PvdA is de hele infrastructuur verd
wenen, daarom heeft men de toevlucht ge
nomen tot kiezersonderzoek. Vroeger was 
het één organisch verband met haarvaten 
in de samenleving. Toch heeft het wel de
gelijk een andere waarde of je droge sta
tistieken vrijdags met de post krijgt van 
Maurice de Hond, of dat je in contact 
treedt met mensen. Ze zitten zichzelf op te 
v1·ijen met die onderzoeken en maken zich-

zelf wijs dat ze de werkelijkheid leren ken
nen van achter het bureau. Bullshit. Wat 
heeft socialisme daar ooit mee te maken 
gehad? Het worden allemaal zombies, het 
worden allemaal .... nou goed, laat ik op
houden. 

Toch zou het voor progressief Nederland goed 
zun. als er ter f1nl<erzijde van de PvdA twee ste
vige portijen zitten. 

Hoe moeten bij de verkiezingen 1n 1998 de SP 
en GroenLinks de PvdA-campagne 'Kies de mi
nister-president' weerstaan? 

Er is een verschil tussen het electoraat van 
Groenlinks en de SP. Groenlinks is goed in 
peilingen, de SP in verkiezingen. Wij staan 
nooit hoger in de peilingen dan wat we 
scoren. Wij hebben een trouw electoraat. 
Ik denk dat mensen bewuster SP stemmen 
dan Groenlinks. Je moet toch een goed 
verhaal hebben op verjaardagspartijtjes! 
Verder is het maar beter je niet al te veel 
zorgen te maken over dingen die je niet 
kunt beheersen. Dat werkt alleen maar de
primerend. 

Van der Spek zei ooit vijf dagen voor de 
verkiezingen: 'Het interesseert me niks 
hoeveel mensen op me stemmen.' Zóver 
moet je niet gaan, maar wel een heel eind. 
Het is inherent aan de positie van Groen
Links dat je je niet door de peilingen moet 
laten regeren: Groenlinks is vooral een se
cond-choicepartij. Steun mijn voorstel en 
geef mensen twee stemmen: moet je zien 
wat er dan met Groenlinks gebeurt. 

Na een week Wash1ngton DC heeft de ver

moeidheid toegeslagen. Het is zondag

middag en 1k gebru1k miJn eerste VriJe dag 

om de stad op me 1n te laten werken. Op 
een bank-Je in een pa1·k rook 1k een clan

destiene s1garet. lees met een half oog een 
boek en kiJk naa1· de passe1·ende mensen. 

Naast miJ gaat een kle1ne zwarte man zitten. 

In een reflex controleer 1k waar miJn tas ligt. 

HIJ vraagt een sigaret en deelt mee dat hij ei
genlijk niet rookt. Waar 1k vandaan kom, wat 

1k h1er doe en waamm ik zo slecht op mijn 
tas let. MiJn eerste lrl-itatie, omdat miJn rust 

wordt verstoord, maakt plaats voor ve1·maak 

over ZIJn ongegeneerde v1·agen. Hoe oud ik 
ben, of ik getrouwd ben of een vnend heb. 

HIJ wil alleen ziJn naam zeggen en ziJn 

schoenmaat: als hiJ ziJn leeftiJd noemt zijn ZIJn 
kansen verkeken, zegt hiJ. Ik schat dat hij JOn

ger IS dan ik. 

HiJ heet Eugene en verkoopt tijdschriften 

aan winkels. De hele week 1n het pak en 

veel geld verdienen. Het weekend is er om 

te ontspannen en zich van niemand iets aan 

te trekken, waa1·mee hiJ ziJn shabby out(1t 
verklaart. HIJ was eigenlijk in opdracht van 

ZIJn zuster op weg naar de kapper maar be
sluit om miJ de stad te laten zien. De rest 

van de dag neem 1k foto's van hem voor het 

W1tte Hu1s, het Vietnammonument. de plek 

Z1et u wat 1n Justverbmding? 
Ik doe daar geen uitspraken over. Volgens 
mij hebben wij Groenlinks aan een extra 
zetel in de Eerste Kamer geholpen. Verder 
heb ik altijd begrepen dat Groenlinks dat 
niet wil. Dus ik ben nu niet aan zet. T 

waar Martin Luther l<1ng en Forrest Gump 
hebben gestaan. We maken grappen over 
de toeristen 1n de riJ voor de beziens

waardigheden, die ik me in het gezelschap 
van een autochtoon plotseling kan permitte

ren. 

HiJ vraagt of ik 's avonds meega naar een 

bluesconeel-t biJ hem 1n de buurt. 'Andere 

afspraken,' zeg ik, want aan het einde van de 

dag v1nd 1k het wel mooi geweest HIJ brengt 

me naar m11n hotel en vraagt om miJn adres. 

Hij IS regelmatig voor ziJn werk in Europa en 
w1l in ruil in Amsterdam worden rondgeleid. 

We zeggen gedag en ik beloof voortaan be

ter op mijn tas te letten. 

Op maandagochtend heb ik een afspraak bij 
Martha's Tab/e, één van de vele liefdadig

heidsinstellingen voor daklozen in de stad. 
Beneden de zestiende straat, waar het 

daklozencentrum is, is het verboden gebied 

voor blanken. Pas daar z1e je wat Je altijd 

over het Washington van burgemeester Ma

non Barry 1n de krant leest: geweld, 

drugsmisbruik en ve1·loedenng. Het kapotte 

wegdek, de vele afgebrande of verpauperde 
huizen maken duidelijk dat de stad failliet is 

en door wanbeleid en corruptie verde1· naar 

de afgrond glijdt 

Ik krijg een schort voor en help voedsel in 

een bus te laden. We riJden door de stad, 
overal waar we stoppen staan honderden 

daklozen in de riJ te wachten. Jonge en oude 

zwarte mannen die hun e1gen bekers biJ zich 
dragen omdat daar aanzienlijk meer in kan 

dan 1n de plastic bakjes van het daklozencen
trum. Ik ben belast met de soep en worstel 

me door de onafzienbare rijen heen naar de 

bodem van de pan. 'Come on baby, na JWCe, 
girn~ne some meat!'. Bij de derde stop laat ik 

mijn omgangsvormen varen, miJn arm begint 

pijn te doen, de pan lijkt bodemloos. 
Pas bij de tweede keer kijk 1k op: '/ know you'. 
Ik kijk hem aan en we realiseren ons gelijl<tiJ

dig waar we elkaar van kennen. BiJ hem is 

schaamte afwezig, hiJ maakt grappen tegen 
de mannen 1n de riJ over het vlees dat hij zal 

kriJgen. Ik compenseer de gêne hem op een 

leugen te betrappen, door famil1air met hem 
en de rest mee te lachen. En even leugen

achtig vraag ik hem te schrijven en als hiJ tijd 
heeft me in Amsterdam te bezoeken. T 

Femke Halsema 

Femkc Ha/semo verbleef twee maanden 1n 

de Verenigde Stoten als fellow voor het 

German Marshall Memo1·ial Fund. 
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'Voor een mooi, schoon en 

welvarend Nederland in de 

21 ste eeuw moeten we nu FANTASEE 
al gaan nadenken over toekomstbeelden die 

we daarbij kunnen hanteren.' Met die 

woorden startte de Rijksplanologische OVER NEIJ 
Dienst in maart 1996 het project Nederland 2030. De dienst nodigde een 

indrukwekkend aantal instellingen, organisaties en personen uit om mee te denken 

over het ruimtelijk beleid voor de jaren 20 I 0-2030. Ook van de wetenschappelijke 

bureau's van de vier grote politieke partijen werd een visie gevraagd. 

Fred Feddes 

Geef vanuit de 'ideologische achter
grond van uw partij een visie op de 
ruimtelijke orde en de ruimtelijke or
dening in 2030', zo luidde de vraag
stelling aan de wetenschappelijke bu
reau's. Door de ruime vraagstelling 
ontstonden niet alleen vier verschil
lende ideologische visies op 2030, 
maar ook vier visies op hoe men daar
over een essay schrijft. Een essay over 
de ruimtelijke orde (hoe is het land in
gedeeld) en de ruimtelijke ordening 
(hoe delen we het land in) is in aanleg 
een essay over alles. Alles kan aan de 
orde komen, want ieder maatschap
pelijk, economisch, cultureel of tech
nologisch beginsel of verschijnsel kan 
een ruimtelijke dimensie hebben. 
Voor een hanteerbaar essay moet 'al
les' dus drastisch worden vereenvou
digd. ledere auteur deed dat op zijn 
eigen wijze. Die keuze van leidraad of 
thema's, en ook van weglatingen zegt 
zeker zo veel over de ideologische vi
sie als de inhoud van de beschouwin
gen zelf. 

Nieuwbouwwijk in Lelystad. 
Foto: Theo Boort/HH 
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YYD: DECOIICEII,.RA,.IE 

Het essay Vervagende grenzen. Een korte toe
komstverkenning ten behoeve van ruimtelijk 
beleid van de Prof. Mr. B.M. Teldersstich
ting van de VVD gaat nauwelijks over ruim
telijke ordening, maar des te meer over de 
maatschappelijke en economische orde 
zoals die volgens liberale beginselen in 
2030 zou kunnen zijn. Auteur Groenveld is 
optimistisch over telewerken, flexibilise
ring van de arbeid, de 'globalisering' van de 
economie en marktconforme milieuzorg. 
Zelfs van de 'versnelde depreciatie van 
menselijk kapitaal' maakt hij opgewekt 
melding. De enige sombere noot is de 'be
volkingstoename door immigratie' die 'ho
ge werkloosheid, verpaupering en span
ning tussen etnische groepen' tot gevolg 
heeft. 
De ruimtelijke orde lijkt niet meer te zijn 
dan een afgeleide van deze ontwikkelingen, 
een 'bijwagen van het economisch beleid' 
zoals stedenbouwkundige Niek de Boer 
het uitdrukt. Dat de ordening van de ruim
te juist een sturingsmechanisme kan zijn, 
dat er bewuste keuzen, aan- en ontmoedi
ging, kortom, ordening mogelijk is, komt 
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nagenoeg niet aan bod. Het wekt dan ook 
geen verbazing dat Groenveld devoot ein
digt met een uitspraak van Adam 'lnvisible 
Hand' Smith. In het ruimtelijke beeld dat 
desondanks ontstaat, is deconcentratie 
dominant. Werken, wonen, pensioen ge
nieten, mobiliteit, milieuschade en migran
ten, alles wordt in dit scenario uitgesmeerd 
over het hele land. Nederland wordt geë
galiseerd. De schaduwzijden en innerlijke 
tegenstrijdigheden daarvan blijven onbe
sproken. Als iedereen die het zich kan ver
oorloven uit de Randstad wegtrekt naar 
rustiger oorden, 'vanwege de aanwezig
heid van natuur, ruimere recreatiemoge
lijkheden en een geringe bevolkingsdicht
heid', blijven die oorden dan wel zo rustig? 
En als de verhuizers ook nog eens op de 
hielen worden gezeten door 'een spreiding 
van milieuschadelijke activiteiten over een 
groter gebied'? Wat gebeurt er ondertus
sen met de Randstad: blijven daar de losers 
achter? 
'Gegeven de dynamiek bestaat de samen
leving steeds minder uit min of meer vaste 
categorieën, maar ontstaat een rijk ge

schakeerd patroon dat 
voortdurend in beweging 
is. De "geconstrueerde 
samenleving" is een illu
sie', schrijft Groenveld in 
zijn inleiding en dat klinkt 
bijna boeiend. Maar daar
na wordt, op basis van 
wankele ideetjes als 'door 
het opkomende telewerk 
wordt de werkplek virtu
eel', toch weer gewoon 
een samenleving geconst
rueerd. Geheugenloos en 
met oogkleppen op. 



EN 
ERLAND IN 

20 0 
CDA: HE,. GOEDE LEVEN 

De CDA-bijdrage, Op weg naar 2030. Een 
christen-democratische verkenning van de 
grondslagen van de ruimtelijke ordening, die 
geen auteur vermeldt, is een essay over al
les. Nauwgezet worden de bevoegdheden 
op zeventien beleidsterreinen van de ver
der ontwikkelde Europese Unie en de lid
staten anno 20 I 0-2030 afgebakend. De 
nieuwe gezinspolitiek van het CDA wordt 
nog eens uitgelegd en de zondagsheiliging 
krijgt een seculiere onderbouwing. En pas
S<Jnt blijkt Nederland te zijn verdampt in de 
staatsgrensoverschrijdende Vlaams-Hol
l::tndse regio 'Lage Landen'. En intussen gaat 
h-et ook over ruimtelijke ordening. 
'Beleving van historische continuïteit ver
eist ( ... ) bescherming van bepaalde waar
d•Evolle landschappen', schrijft het CDA 
f"1aar: 'Het bestaande landschap is niet 
s;lcrosanct, want eveneens historisch be
p<Jald. De geschiedenis staat niet stil. Ook 
tl~ans vormt de mens het landschap weer. 
D·e kritiek richt zich er niet zozeer op dat 
dit gebeurt, maar hoe het gebeurt. Het 
tl-ans gecreëerde cultuurlandschap dient 
e-en betekenisvol landschap te zijn. Die be
tekenis kan niet worden bepaald door 
functionele rationaliteit, maar vergt een 
substantiële visie op het goede leven.' 
De verwoording is des CD A's maar aan de 
orde is een belangrijke ruimtelijke opgave. 
l'!ederland wordt al eeuwenlang ingericht 
cm heringericht en veel van wat zo tot 
sr..and is gebracht, blijft waardevol, zowel in 
culturele als economische zin. Veronacht
zaming leidt tot kapitaalvernietiging en tot 
depreciatie van stedelijk en landschappelijk 
kapitaal. Fixatie van de historisch gegroei
de situatie is eveneens ongewenst, en bo
v<::ndien ook a-historisch. De bestaande 
n.imtelijke orde perkt dus de vrijheid van 
toekomstige ontwikkelingen in, maar kan 
hen daarmee ook een richting geven. Het 

is een complexere benadering dan het een
dimensionale scenario van Groenveld, en 
daarmee ook relevanter. 
Historische continuïteit bepleit het CDA 
ook in de rolverdeling bij het ordenen van 
de ruimte. De overheid verzorgt als van
ouds de toedeling van schaarse ruimte en 
laat de verantwoordelijkheid voor de in
richting en het gebruik over aan de bur
gers, hun organisaties en de markt. Aan de 
terugtredingserend van de overheid komt 
een eind: 'De huidige nadruk op markto
riëntatie en het verdampen van de stu
ringsmogelijkheden van de overheid is een 
conjunctureel verschijnsel ( ... ) dat in 20 I 0 
niet meer actueel is.' 
Gaandeweg wordt duidelijk dat de over
heidstaak ruim zal zijn, vooral vanwege 
duurzaamheidseisen. Natuur- en recre
atiegebieden moeten dicht tegen de steden 
worden aangelegd, want waar 'het woon
werkverkeer uit de huishoudens blijvend 
impulsen blijft ontvangen, moet het recre
atieve verkeer sterk door ruimtetoedeling 
worden beperkt'. Er zijn gigantische inves
teringen in het openbaar vervoer nodig. 
Mogelijk 'wordt energie uit 
biomassa interessant' maar 
lijkt meteen uitzichtloos: 
'Met al het akkerbouwland 
in Nederland zou bijvoor
beeld voldoende koolzaad 
verbouwd kunnen worden 
voor I 5% van de in Neder
land verreden reizigerskilo
meters.' Als in een bijzin 
kernenergie als mogelijke 
energiebron in ere wordt 
gehouden, is duidelijk dat 
het nog een hele puzzel 
wordt om het goede leven 
in duurzame banen te lei
den. 
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PVDA: 
HE7ER070PIA 

Als ik de RPD was, zou ik het meest te
vreden zijn met het essay Heterotapia Ne
derland, of wat Bunnik mist. Een cultuurpoli
tieke visie op de ruimtelijke ordening, van 
Maarten Hajer van de Wiardi Beekman 
Stichting van de PvdA Ruimtelijke orde
ning is 'vormgeven aan de samenleving', zo 
haalt Hajer de schrijver en architect Max 
Frisch aan. Ze is dat altijd, impliciet of ex
pliciet, en Hajer bepleit een expliciete, cul
tuurpolitieke benadering. Voor de komen
de decennia voorziet hij twee grote maat
schappelijke opgaven die de discussie over 
de ruimtelijke ordening richting moeten 
geven: 'De ecologische kwestie en de nieu
we sociale kwestie, ofwel de terugkeer van 
werkloosheid, armoede en de toenemen
de maatschappelijke ongelijkheid.' 
Momenteel ontwikkelt Nederland zich tot 
een 'archipel van enclaves', zoals brain
parks, attractieparken en gethematiseerde 

Recreatiegebied Rheder/aag 
Foto: Luuk van der Lee!HH 



woonwijken. Sociaal-ecologisch gezien zijn 
ze dubbel nadelig: hun ligging lokt (au
to)mobiliteit uit en hun 'monoculturaliteit' 
belemmert de culturele mobiliteit die een 
zo wezenlijk kenmerk van de pluriforme 
stedelijke cultuur is. Hajers inzet is geen 
frontale bestrijding van deze enclavevor
ming, of van de mobiliteit, maar is een stra
tegie van 'sociaal-ecologische modernise
ring' die die ontwikkelingen inbedt in een 
perspectief dat hen onschadelijk maakt. 
Centraal in die strategie staat het uitwer
ken van sferen, 'een samenstel van qua 
identiteit verschillende, maar kwalitatief 
hoogwaardige zones', mobiliteit 'verkeers
technisch en ecologisch doordachte ver
binding tussen deze sferen' en 'de gerichte 
ontwikkeling van deze verbindingszones 
tot heterotopia's. Dat zijn zelfstandige cul
turele plaatsen die een wezenlijk deel van 
de nieuwe openbaarheid in onze samenle
ving zouden kunnen vormen'. Tussen de 
enclaves moet geen griezelig niemandsland 
maar een royale openbaarheid ontstaan. 
Zelfs de contextloze, halfstedelijke gebie
den 'zonder eigenschappen' waarmee De 
Vries van D66 in zijn maag zit, zijn nog niet 
verloren. Ook hiervoor bestaan mogelijk
heden tot 'culturele verstedelijking'. 

Welke bijdrage kunnen deze vier essays 
aan het toekomstbeeld leveren? Groen
velds liberale utopie van de Ontwaarding 
van het Menselijk Kapitaal moet serieus 
worden genomen: zo kan het gaan als 
ruimtelijke ordening ondergeschikt 
wordt aan de markt. Het CDA herinnert 
eraan dat, ondanks Europa, de toekomst 
nooit geheel anders zal zijn dan het verle
den en het heden. De Vries komt niet aan 
een uitgewerkt toekomstbeeld toe maar 
benadrukt het belang van democratise
ring van het ruimtelijke-ordeningsproces. 
En hoewel de uitwerking ervan in zijn op
stel beperkt is, is zo'n procesgerichte be
nadering zeker zo belangrijk als het 
construeren van een momentopname 
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D66: WORS7ELEII ME,. EEII 
DEMOCRA,.ISCH PROCES 

'De wijze waarop het landschap wordt be
naderd, kenmerkt zich doordat het "van 
buitenaf' geschiedt en meestal ook nog 
eens van "grote hoogte"', merkt Christiaan 
de Vries, directeur van het Wetenschap
pelijk Bureau D66, op. Over de stedelijke 
gebieden schrijft hij in De mythe van de 
ruimte. Een politiek-culturele benadering van 
het vraagstuk van de ruimte iets vergelijk
baars: 'Steden, gebouwen, wijken en hui
zen worden tegenwoordig zelfs niet meer 
"uit de grond gestampt" ( ... ) - zij worden 
geprojecteerd en neergelaten.' De Vries 
heeft van de vier auteurs vermoedelijk het 
meest geworsteld met het verzoek van de 
RPD. Hij moest er als D66'er wel mee 
worstelen. Veel meer dan Groenveld en 
het CDA benadert hij het proces van ruim
telijke ordening zelf als vraagstuk. 
Hij doet dat door de stedelijke en land
schappelijke ruimte beurtelings van buiten
af en van binnenuit te beschouwen en te 
onderzoeken hoe het tussen die twee 
wringt: 'De problematiek van de ruimte 
wordt, wisselend, vanuit een persoonlijk 

en dan weer vanuit een col
lectief perspectief benaderd. 
In de verbinding van beide 
schuilt de politieke portee 
van de tekst.' Daarmee 
wordt het planningsproces 
gezien als een democratisch 
vraagstuk en de verhouding 
tussen de verschillende be
trokkenen, bij het CDA nog 
een in principe eenvoudige 
verkavelingskwestie, gepro
blematiseerd. 

De inrichting van stad en land is, aldus De 
Vries, geïnstitutionaliseerd. De band tus· 
sen de individuele beleving van de ruimte 
en de betrokkenheid bij de vormgeving er
van, is vertroebeld door een institutioneel 
universum van 'planologen, omgevingsdes
kundigen, projectontwikkelaars, architec
ten en bestuurders', door bureaucratische 
procédé's en hun technocratische uitwer
king, door economisering en 'commodifi
catie'. Doordat mobiliteit als ordenings
principe is gaan fungeren, wankelt ons klas
sieke begrip van tijd en ruimte. De resulta
ten zijn wegwerpomgevingen 'zonder ei
genschappen', contextloos, 'overgeprivati
seerde omgevingen ( ... ) waarin ieder ach
ter de eigen voordeur leeft en waaruit dus 
de geleefde openbaarheid als stempeling 
van de stedelijke omgeving is verdwenen.' 
De Vries concludeert 'dat mensen hoe dan 
ook moeten kunnen spreken in en vanuit 
de ruimte waarin zij leven', want 'een "sa
menleving" kan niet zonder de ervarings
context van een gezamenlijk leven'. Ruim
telijke ordening moet daarom weer een 
cultureel-politieke opdracht worden, een 
democratisch proces waarin meer dan nu 
het primaat bij 'het publieke' ligt, bij bur
gers en politici. Overigens lijken de midde
len die De Vries voor zo'n 'meer cultureel 
geïnspireerde en democratische attitude' 
voorstelt- het referendum en vormen van 
zelfbeheer-wat pover om de grote vraag
stukken van ruimte en tijd mee tegemoet 
te treden. 

De oonbied1ng van de hondtekeningen voor een re(erendum over Uburg 
Foto:). Wals/De Echo 

2030. De Vries' aanklacht tegen de insti
tutionalisering van de ruimtelijke orde
ning stelt impliciet de werkwijze van de 
P.PD bij Nederland 2030 ter discussie. 
Een van de hardnekkigste vraagstukken 
voor de toekomstige ruimtelijke orde
ning zal de mobiliteit zijn, of 'de snelheid 
van de samenleving' zoals Hajer het uit
drukt. Het thema duikt in alle vier de es
says op. Groenveld wuift het probleem 
weg, het CDA lijkt niet echt overtuigd 
van zijn eigen s':'ggesties en De Vries is 
vooral doordrongen van de ernst van het 
probleem. Alleen Hajer poneert mobili
teit uitdrukkelijk niet als zomaar een 
complicerende factor maar 'als een van 
de centrale thema's voor de vijfde ronde 
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van het ruimtelijke ordeningsbeleid'. In 
de confrontatie met dit vraagstuk 'stuit 
de planologie op de beperkingen van haar 
conceptuele systematiek', aldus Hajer. 
Politici kunnen zich dan ook niet meer 
verlaten op de bestaande concepten. Ze 
kunnen het evenmin aan planologen 
overlaten om nieuwe te ontwikkelen: ze 
zullen zelf de cultuurpolitieke richting 
moeten aangeven. Hajers heterotopia is 
hiertoe de zinvolste aanzet. 'f' 

Fred Feddes is JOUrnalist. HIJ steil momenteE: 

een boek samen over de culturele en rwmtciiJke 

inbedding van de ecologische hoofdstructuw 



HEMH HRIJMEM 

Vc ~ens Elsevrer en Vru Nederland ben Je 
pdr"LIJdenker. Wat IS dat7 

Een contradictio in terminis, laten we het 
daar op houden. 

Bt~·l Je aanhanger van posit1ef denken? 
Zoiets moet je niet aanhangen, dat moet 
je in je hebben. Dat is bij mij het geval. 

W.ü ga Je nu, na negen Jaar de Hellrng, doen? 
Uitgevertje spelen en hoofdredacteurtjes 
pesten. 

Je ;.1at veel naar management-cursussen. 
Wc1t was de duurste? 

/28.000,- exclusief overnachtingen. 
Heb Je tijdens zo'n cursus wel eens Tsjakkaal 
mc>eten roepen en hielp dat? 

Nee. Ik moest ooit tijdens de Nationale 
Personeelsdag in de Doelen, die mede 
georganiseerd werd door de Volkskrant, 
van een psychologisch kunstenaar dansen 
met mijn buurman. Dat bleek een 
directeur van REAAL. 

Ber- je voor of tegen verplicht Nederlands 
vo·~r- nreuwkomers? 

Voor. 
Kun Je makkelijk huilen? 

De eerste jaren na de geboorte van mijn 
dochtertje wel. Tegenwoordig uitsluitend 
bij TV-programma's en muziek. 

W:i: doe Je meestal op zondagmiddag? 
In de winter geniet ik van cultuur in de 
brede zin van het woord, in de zomer ga ik 
na~r mijn stacaravan in de Brabantse 
bessen. 

Wa: Nas de leukste reactie d1e Je ooit op de 
hebt gehad? 

Ik heb er veel gehad, maar een hele leuke 
vond ik die van John Jansen van Galen. Die 
ze1 in Het Parool bij de laatste landelijke 
verkiezingen op 3 mei 1994: 'Er is daar (in 
Groenlinks, KV/MvP) talent en inspiratie 
ge1oeg; niet voor niks publiceert de partij 
m':r de Helling het meest interessante 
pc\\tieke tijdschrift van Nederland.' 

w,,, . rnd je van Naom1 Campbel17 
Yli'3ar loopt die goudgele olie toch naar 
toe' 

L1e'~ Je wel eens7 
Zeer vaak, maar altijd functioneel. 

lil v. c'f: Noord-Aft-lkaans land zou Je willen 
wc1···.~:1! 

Egypte. 
Wa+ ,, er leuk aan een naakt -camp1ng7 

H•t feit dat sociale verschillen er de 
eeste vijf dagen niet toe doen. 

Bn.·'.vETS of Gmlsch7 
(,o\sch. 

Henk Krijnen (44), 
Bolkestein-fan, pleitbezorger 

voor de middenklasse en 
criticus van de BV Rosenmöller, 

neemt na negen jaar afscheid 
als hoofdredacteur van 

DE HELLING. Krijnen wordt 
uitgever bij het Instituut voor 
Multiculturele Ontwikkeling 

FORUM, het gloednieuwe 
samenwerkingsverband van 

landelijke 
minderhedenorganisaties. Het 

morele gehalte van de 
hoofdredacteur in 30 vragen 

getest. 

foto: Ange!o Goedemondt 
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Geef Je wel eens aan een junk? 
Nooit, totdat ik drie weken geleden op 
aandrang van mijn dochter één gulden gaf. 
Dat was de laatste keer. 

Wat is Je lievelingsgerecht? 
Spaghetti Bolognese met groene pesto. 

Wat v1nd Je de slechtste politicus aller tijden? 
Wim Mateman, CDA-kamerlid. 

Wie vind je de slechtste Groenlinks-politicus 
aller tijden? 

Ik geloof niet dat ik de aangewezen 
persoon ben om hierop antwoord te 
geven. 

Wat is je grootste amb1tie? 
Partijdenker zijn. 

Wat heeft het feminisme voor jou betekend? 
Een ontspannen levensstijl. 

Waar droom je vaak over? 
Erotische uitspattingen. 

Je schreef oo1t in de Hellrng een lofzang op 
Frits Bolkestern. Waarom sta je daar nog 
steeds achter? 

Omdat Frits Bolkestein de gangbare wijze 
van politiek bedrijven in Nederland op zijn 
kop heeft gezet. Daar kan links iets van 
leren. 

Moet Kok of Bolkestein premier worden? 
Kok. 

Is extreem-rechts een grote bedreiging voor 
de democratie? 

Nee. 
Wat zou je anders doen als je directeur van 
De Bal1e zou ziJn? 

Het cultureel kapitaal van de instelling op 
de markt te gelde maken. 

Wat is de grootste fout die Groenlinks nu 
maakt? 

De illusie koesteren dat Groenlinks al een 
aanvaardbaar politiek programma heeft, 
dat de huidige partij-organisatie geschikt is 
om vernieuwende ideeën te ontwikkelen 
en dat je het in de tussentijd wel redt met 
een knappe kop aan de top. 

Wat IS volgens jou de lekkerste auto? 
De Citroën Xantia. 

Wat is het duurste kledingstuk dat je ooit 
hebt aangeschaft? 

Een lange moderne winterjas van /495,-. 
Wat was de beste voorpagrna van de Helling 
in de afgelopen negen jaar? 

Die met Felix Rottenberg en Wim Kok. 
Wat rs het meest waardevolle in dit leven? 

Je eigen weg volgen en genieten van wat 
tussentijds op je af komt. 



REPLIEK 

Ed Lof poneerde in het vorige nummer van de Helling de stelling dat 

economische groei en milieubehoud goed samen kunnen gaan. Een 

efficiënter grondstoffenverbruik, recycling en de ontwikkeling van 

milieusparende productieprocessen dragen bij aan een schoner 

milieu. 'Een slordige en foute redenering,' vindt Bram van der Lek. Hij 

pleit voor strenge 'milieu-conforme randvoorwaarden' aan de markt. 

Of er dan nog groei inzit valt nog maar te bezien 

DUURZAME GRENZEN 
AAN DE GROEI 
Bram van der Lek 

Het zou volgens Ed Lof een misverstand 
zijn dat de mensheid moet kiezen tussen 
voortgaande economische groei en een ge
zond milieu. Voor een heldere discussie 
moet echter eerst worden vastgesteld wat 
we onder verschillende begrippen ver
staan. Economische groei kun je op ver
schillende manieren definiëren en onder 
het begrip welvaart valt méér dan alleen 
het bezitten van materiële goederen. Maar 
het is volstrekt duidelijk dat de economi
sche groei waar we nu over spreken nog 
altijd voor het grootste deel bestaat uit 
toename van de materiële productie: 
voedsel, transport, de middelen voor dat 
transport, machines, huishoudelijke appa
raten, bankstellen, computers. Allemaal za
ken die grondstoffen en energie verbrui
ken. 
Het is prachtig om een artikel te schrijven 
waarin de vele mogelijkheden om de pro
ductie efficiënter te maken worden belicht, 
om meer te doen met minder energie en 
grondstoffen vaker te hergebruiken, om, 
kortom, de mogelijkheden van ecologische 
modernisering te benadrukken. Niemand 
zal ontkennen dat dat belangrijke bijdragen 
zijn om de noodzakelijke productie en an
dere menselijke activiteiten beter inpas
baar te maken binnen de grenzen van het 
milieu. Maar het is volstrekt ongeoorloofd 
om daaruit te concluderen dat er geen 
strijdigheid zou zijn tussen voortgaande 
(let wel: voortgaande!) economische groei 

en het behoud van een gezond milieu. Dat 
is gewoon slordig en fout. Het meest on
gelukkige van zo'n artikel is dat het een 
schijn van rechtvaardiging geeft aan de bu
siness as usual-politiek van onder meer de 
Nederlandse regering. Die constateert im
mers dat het 'goed gaat met Nederland' 
omdat het Bruto Nationaal Product weer 
met drie procent is gegroeid. Terwijl het 
natuurlijk helemaal niet goed gaat met Ne
derland - en met de rest van de wereld -
zolang er van de maatregelen die duur
zaamheid moeten bevorderen, waar de re
gering zich in Rio toe heeft verplicht, vrij
wel niets terechtkomt. Maar ook in theo
retische zin is het een kwestie die raakt aan 
het hart van de discussie over het milieu en 
de toekomst van de wereld. Ik ga dan ook 
nader in op de argumentatie van Lof. 

DENKFOUTEN 
Volgens Lof gaat het om twee 'denkfouten' 

die worden gemaakt over groei. Dat is op 
de eerste plaats dat groei altijd meer van 
hetzelfde betekent en op de tweede plaats 
dat het daarbij vooral om materiële pro
ductie gaat. Nu is het de vraag of dat zulke 
denkfouten zijn. Een normaal mens ver
staat onder groei inderdaad groter wor
den, dus meer van hetzelfde. Zo is het ook 
in de natuur. Als een boom groeit komt er 
méér boom, als een konijn groeit méér ko
nijn, en als de konijnenpopulatie groeit 
méér konijnen. De vergelijking met de na-
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tuur die Ed Lof een paar keer maakt deugt 
dan ook niet. Natuurlijke groei is niet 
'vooral verandering'. Groei in de natuur is 
gewoon groei. 
Deze verwijzingen naar de natuur, waar 
economen zich wel eens meer aan bezon· 
digen, zijn gevaarlijk. Zij suggereren over
eenkomsten die er niet zijn, bijvoorbeeld 
dat de selecterende werking van de markt 
net zoiets zou zijn als het mechanisme van 
de biologische evolutie. Of dat groei altijd 
goed is omdat het in de natuur zoveel 
voorkomt. Ze vergeten dan dat er in de na
tuur grosso modo net zoveel wordt ge- ' 
storven en afgebroken als er groeit. Tege
lijkertijd wordt de wezenlijke relatie van de 
economie met de natuur maar moeizaam 
gelegd. Die is dat de menselijk economie 
zich afspeelt binnen de ecologie, dat de 
economie een sub-systeem is van het eco- 1 

systeem aarde en dus begrensd wordt 
door de mogelijkheden van dat systeem. 
Het zou ook een denkfout zijn dat het bij 
economische groei vooral om materiële 
productie zou gaan. Dat is niet waar, zegt 
Lof: 'met name in de hoogst ontwikkelde 
landen heeft de productiegroei ( ... ) vooral 
betrekking op immateriële goederen'. Hij 
noemt dan 'diensten, van computerpro
gramma's tot Sport 7' en hij wijst er op dat 
ook bij industrieproducten 'de toegevoeg-
de waarde voor een groeiend deel uit 
denkwerk bestaat'. Nu is 'vooral' in ditver
band een behoorlijk vaag begrip. Het sug-



gereert dat er nauwelijks meer materiële 
componenten in de productie aanwezig 
zouden zijn, of sterker nog, dat we nu al al
lemaal rijker worden door elkaar uitslui
tend voor immateriële diensten te betalen. 
Een enkele blik op statistieken zal duidelijk 
maken dat dat voorlopig nog niet zo is. De 
gr-oei van het nationaal inkomen gaat nog 
steeds gepaard met een behoorlijke toe
na,me van het gebruik van grondstoffen, 
en.ergie en niet te vergeten (zeer mate
rie€!!) afval. 

BAR THEORETISCH 
Het is de vraag of het wel zo waarschijnlijk 

is dat diensten en beter ontworpen goe
de,ren echt zouden kunnen zorgen voor 
groei zonder dat óók de materiële pro
du::tie toeneemt. Dat een schone auto een 
alro is die plaats inneemt, uit materialen 
be:taat, energie gebruikt, en - al is het nog 
zo weinig - ook vervuilt, zal niemand be
sn-ijden. Maar hoe zit dat met de 'immate
riëole' diensten? Computerprogramma's 
mogen dan zelf immaterieel zijn, de drager 
is dat niet. En hoe meer programma's er 
aangeboden worden, hoe meer computers 
m•=nsen zullen aanschaffen. Om nog maar 
te zwijgen over de voortdurende 'verbete
rirllgen' die het nodig maken telkens ge
avanceerdere apparatuur aan te schaffen. 

En ten slotte verbruikt ieder computer
programma electriciteit. 
Zeker, theoretisch is het mogelijk dat de 
verhouding tussen materiële productie 
enerzijds en de immateriële verbeteringen 
plus de wederzijdse verkoop van diensten 
anderzijds zodanig verschuift dat er, bij een 
vermindering van de materiële groei, toch 
een toename van het totale inkomen op
treedt. Maar dat is dan wel bar theoretisch 
en voorlopig absoluut niet aan de orde. En 
bovendien, ook die manier van groeien is 
uiteindelijk aan grenzen gebonden, omdat 
zelfs de meest immateriële dienst ook ma
teriële componenten bevat. De conclusie 
is onontkoombaar dat voortgaande eco
nomische groei in een wereld met eindige 
voorraden niet mogelijk is. Dat wil niet 
zeggen dat er geen ontwikkelingen, veran
deringen of verbeteringen meer mogelijk 
zijn. De econoom Herman Daly maakt een 
onderscheid tussen (materiële) economi
sche groei en economische ontwikkeling 
waaronder verhoudingen, technieken en 
diensten worden verstaan die niet tot ma
teriële groei leiden. Daarmee is geen uit
spraak gedaan over de vraag hoeveel eco
nomische groei er wereldwijd mogelijk is. 
Dat is ook niet zo'n zinnige discussie. Be
ter is het op zoek te gaan naar de grenzen 
waarbinnen de materiële productie moet 
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ngen naar de notuur 

door economen zijn 

gevaarlijk 

blijven om duurzaam te zijn en om beleid 
te formuleren dat ervoor zorgt dat de pro
ductie, handel en consumptie binnen die 
grenzen blijft. Economische groei, die bij
voorbeeld in Derde Wereld-landen 
broodnodig is, kan daarvan een resultante 
zijn. Groei als doel en als maatstaf voor een 
succesvolle economische politiek is echter 
volstrekt achterhaald. 

MADMAN 
Een flink deel van het artikel van Lof gaat 

over beleid. Hij stelt terecht dat milieu niet 
'aan de blinde krachten van de markt kan 
worden overgelaten'. Vervolgens keurt hij 
zowat alle methoden af omdat ze niet vol
doende 'marktconform' zouden zijn. Dat 
doet mij akelig sterk denken aan de cirkel
redeneringen die worden gebezigd in al
lerlei platforms voor duurzame ontwikke- . 
ling, waarin werkgevers, werknemers en 
milieuorganisaties elkaar ontmoeten. Ge
detailleerde voorschriften mogen niet om
dat die het zoeken naar betere oplossingen 
blokkeren, vergunningen mogen niet om
dat die het eigen initiatief doden en subsi
dies zijn oneerlijk. Alleen ecotax en ver
handelbare emissierechten kunnen een, zij 
het zuinig, goedkeurend knikje wegdragen. 
Het markt-mechanisme is nuttig en nodig 
om het economische verkeer tussen men
sen en landen te regelen. Maar de markt 
kan ook een heleboel niet. Toen in de vo
rige eeuw en het begin van deze eeuw al
lerlei sociale misstanden moesten worden 
uitgebannen, waren daar strenge wetten 
voor nodig: arbeidswetten, gezondheids
wetten, sociale wetten, herverdeling door 
de overheid. Alles inclusief verbodsbepa
lingen, gedetailleerde voorschriften, stren
ge controle, veroordelingen en rechtsza
ken. Zo is het ook op het gebied van het 
milieu. Niemand pleit ervoor om de markt 
af te schaffen. Maar er moeten wel keihar
de randvoorwaarden worden gesteld. En 
daarbij gaat het om de vraag of die milieu
conform zijn en niet om hoe marktcon
form ze zijn. Die markt is zo maar niet ver
dwenen. Het milieu wel. Of om het in de 
woorden van de econoom Kenneth E. 
Boulding te zeggen: 'Anyone who be/ieves 
that exponential growth can go forever in a 
finite world is either a madman ar an econo
mist.' T 

Bram van der Lek 1s bioloog, oud-voorzitter 

van de Veremg1ng MilJeudefensie en thans 

voowtter van de werkgroep Noordzee. 
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I 
REPLIEK Ook RaRf~ 

/ 

I 
Groenlinks moet de politieke erfenis van de 

jaren zestig en zeventig opeisen, zo stelden Jan

Willem Duyvendak en Harry van den Berg in het 

vorige nummer van de Helling. In deze erfenis 

schuilt een krachtig alternatief voor de steeds 

meer naar het midden kruipende partijen. 

Groenlinks denkt nog altijd dat door de 

samenklontering in het politieke midden een gat 

ter linkerzijde ontstaat voor haar. Die opvatting 

getuigt van intellectuele luiheid, aldus Duyvendak 

en Van den Berg. Twee redacteuren van de 

Helling reageren op deze stellingname. Ivo 

Hartman plaatst enkele kanttekeningen bij de 

verworvenheden van .de jaren zestig en zeventig. 

Kees Vendrik vindt dat de analyse vijf jaar te laat 

komt en zet uiteen hoe Groenlinks zich de 

komende jaren moet opstellen. 

• I vanJarenr 

Ivo Hartman 

Als we geen genoegen nemen met een tau
tologische redenering - verworvenheden 
en positieve erfenissen verdienen het im
mers per definitie verdedigd te worden -
dan zullen we eerst moeten benoemen 
waaruit die positieve erfenis nou precies 
bestaat. Ook moeten we het erover eens 
worden wat daarvan wordt aangevallen en 
bovendien is de vraag naar de aanspraak 
van Groenlinks op die positieve erfenis 
niet ongegrond. 
De auteurs zijn niet erg nauwkeurig in hun 
omschrijving van de 'verworvenheden van 
de jaren zestig en zeventig'. Ze duiden die 
aan met 'sociale gelijkheid', 'libertaire vrij
heden', 'de verzorgingsstaat' en 'vakbonds
rechten'. Dat is niet alleen erg vaag, het is 
ook aanvechtbaar. Afgezien wellicht van 
sommige libertaire vrijheden, kun je de 
waarden of verschijnselen niet zonder 
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meer onder de noemer 'linkse erfenis van~~ 
de jaren zestig' vatten. Sociale gelijkheid is ' 
al tweehonderd jaar een progressieve 
waarde, de verzorgingsstaat is noch typisch I 
een product van die periode, noch een ver- r 
worvenheid van uitsluitend links. Vak- Î; 

bondsrechten, in het stuk opgevat als een ~~~ 
sterke corporatistische positie, stammen, • 
als ze al links zijn, eerder uit de jaren veer- t 
tig en vijftig. I 
De positieve betekenis van de slogan 'de I 
erfenis van de jaren zestig en zeventig'! i\ 
moeten we zoeken in de manier waarop ; 
post-materialistische waarden zijn gereali- I 
seerd of deels zijn opgenomen in het / 
heersende maatschappelijke denken. Het i 
gaat dan om waarden als zeggenschap, zelf- I 
ontplooiing, anti-autoritairisme, individu- t 
aliteit, seksuele vrijheid en gelijkheid van 
vrouwen en mannen. Voorbeelden van in
stitutionele verworvenheden zijn de WUB, 
die universiteitspersoneel en studenten 
medezeggenschap gaf, de Wet op de On
dernemingsraden, de wet Openbaarheid 
van Bestuur, de inspraak- en administratie
ve beroepswetgeving, de abortuswetge
ving, de liberalisering van zedelijkheidswet
geving en het geheel van maatregelen, in
stituties en wetgeving dat gericht is op ver
sterking van de positie van vrouwen. 
Nog meer in het oog springen de culture-
le veranderingen gedurende die periode: 
die in leefstijlen, attitudes en opvattingen. 
Bergen onderzoeksresultaten laten zien 
hoe sterk en hoe blijvend in Nederland het 
denken over religie, gezag, seksualiteit, op
voeding, man-vrouwverhouding in libertai
re en egalitaire zin is veranderd. 

CULTURELE REVOLUTIE 
Het aardige en tevens merkwaardige is nu 

dat deze 'stille revolutie' in Nederland -
anders dan bijvoorbeeld in sommige An
gelsaksische landen - niet heeft geleid tot 
een backlash. Afgezien van enkele half
slachtige pogingen of marginale ingrepen, 
zoals Van Agt's ethisch reveil en Ritzen's 
MUB, worden deze verworvenheden niet 
bedreigd. James Kennedy maakt dat in zijn 
voortreffelijke boek over de jaren zestig in 
Nederland, Nieuw Babylon in aanbouw, aan
nemelijk. In Nederland zijn de jaren zestig 



en Veronic • • erfenis a ZIJn 
• zest1g 

anders verwerkt dan in de Verenigde Sta
ten. Er heeft hier, zoals dat wel in Ameri
ka het geval is, geen omkering van culture
le verworvenheden plaatsgevonden. Hij 
laat ook zien hoe kenmerkend het voor de 
Nederlandse geschiedenis is dat elites zich, 
vaak onbewust, in de voorhoede van de 
politieke en culturele vernieuwingen heb
ben begeven. 'In dat opzicht waren de ar
chitecten van het Nederlandse Nieuw Ba
bylon van de jaren zeventig niet de vrije 
nomaden van Constant, maar WO-politici 
en katholieke prelaten'. 
Zou Groenlinks deze erfenis naar zich toe 
willen trekken, dan is daar een lang verhaal 
voor nodig. Waarom zou die partij meer 
met deze culturele revolutie verbonden 
zijn dan andere partijen of stromingen? De 
CPN? Tot ver in de jaren tachtig bij uitstek 
representant van autoritair-links en van 
het materialistische in plaats van het post
materialistische waardencomplex. De PSP? 
Ook die partij werd in de eerste plaats ver
eenzelvigd met oud-linkse ideeën als paci
fisme en republikeinisme en was meer dan 

~ welke andere partij vergroeid met de Kou
de-Oorlogsituatie. De PPR was ongetwij
feld kind van de jaren zestig, maar niet 
meer dan D66 of Nieuw Links in de PvdA. 
De echte bewegingen van de jaren zestig 
en zeventig - de studentenbeweging, Pro
vo, de vrouwenbeweging, de Derde-We
reld beweging en de milieubeweging- heb
ben zich (bijna) altijd verre van exclusieve 
bindingen met politieke partijen gehouden. 
De enige uitzondering is dat deel van de 
studentenbeweging dat na '69 door de 
CPN werd overgen-omen. Een Groen
Links-claim op deze niet bedreigde en door 
vele gekoesterde verworvenheden is dus 
niet zonder meer geloofwaardig. 

AFZIJDIGHEIDSCULTUUR 
Zoals de meeste erfenissen hebben ook de 
jaren zestig hun minder vaak geclaimde 
stukken. Van den Berg en Duyvendak slaan 
voor het gemak de democratisering en de 
verheerlijking van het drugsgebruik over: 
niet alleen dokter Pulder zaaide meer pa
pavers. Ook de democratisering van de 
esoterie, van Krishnamurti voor oudere 
upper-c/assdames tot Indiase goeroes voor 

Een erfenis van de jaren zestig: nieuwe hippies in het Vondelpark Foto: Gerard Wesse!IHH 

de jeugd van de kleine burgerij, komt niet 
in hun verhaal voor. Terwijl er toch een 
rechte lijn loopt van de transcendente ex
perimenten van het hippiedom naar de 
New Age-beweging. De democratisering 
van porno en het ontstaan van een leven
dige seksindustrie sinds die jaren zijn toch 
ook verworvenheden? Zijn het maoïsme, 
de RAF, de harde kern van de kraakbewe
ging en RaRa niet ook een erfenis? En het 
culturele individualisme en hedonisme van 
het WO-Veronica type 'gewoon-jezelf
zijn' en 'dat maak ik toch zelfwel uit', logi
sche populariseringen van de ontplooiings
en assertiviteits-ideologie van tien jaar eer
der? 
Deze verworvenheden worden eerder be
kritiseerd dan bedreigd. En niet alleen door 
rechts of door 'waarlijk conservatieve cul
tuurcritici' als Vuysje, maar ook door de 

vrouwenbeweging, de kerken, bestrijders 
van obscurantisme en die van drugsge
bruik. Die grote en bonte groep vindt dat 
de 'moet-kunnen-' of afzijdigheidscultuur
de term is van Jos van der Lans- aan gron
dige revisie toe is. Ik geloof er, anders dan 
Van den Berg en Duyvendak, niets van dat 
'schaamte voor hun radicale marxistisch
leninistische of maoïstische politieke 
idealen' verklaart waarom het linkse deel 
van 'de generatie van de jaren zestig en ze
ventig' niet voor deze 'verworvenheden' 
opkomt. Alleen al niet omdat maar een 
klein deel van die generatie zich aan de to
talitaire verleiding heeft overgegeven. 
Maar vooral niet omdat velen van hen op 
goede gronden menen dat een deel van die 
erfenis, voor wie al in die termen denkt, 
verloederd is. 
De auteurs gaan volstrekt voorbij aan er-
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culturele revolutie 
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dan andere 
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varingen van die generatie en aan de maat
schappelijke dynamiek van de laatste der
tig jaar en daarmee aan de mogelijkheid dat 
de 'waarden van de jaren zestig en zeven
tig' in de praktijken van de jaren negentig 
een andere, en soms diametraal tegenge
stelde, betekenis hebben gekregen. Het is 
niet zo vrolijk politiek terugblikken met de 
desillusies van het anti-imperialisme en 
derde-wereldisme, de absolute seksuele 
vrijheid, de psychedelische revolutie, de 
anti-psychiatrie, de anti-autoritaire opvoe
ding, het abolitionisme in het strafrecht of 
de politiek gemotiveerde potteusheid. 

BLINDE VLEK 
Jammer dat de auteurs niet verder hebben 

uitgewerkt welke mogelijkheden er voor 
Groenlinks liggen in strategieën om de 
sinds begin jaren tachtig groeiende sociale 
en economische ongelijkheid tegen te 
gaan. Maar ook om de groeiende econo
mische machtsconcentraties - in sommige 
opzichten heeft Marx niet aan betekenis in
geboet-, de uitwassen, en de kloof tussen 
retoriek en werkelijkheid, van de terugtre
dende overheid en de herbouw van een 
duurzaam stelsel van sociale zekerheid aan 
de orde te stellen. 
Daarvoor zal de blinde vlek voor wat er in 
de afgelopen twintig jaar is veranderd, 
moeten verdwijnen. Volgens de auteurs is 
het 'nooit empirisch aangetoond dat de so
ciale zekerheid te ver is doorgeschoten'. 
Met bijna een miljoen mensen in de WAO 
en het hoogste percentage economisch in
actieven van de industriële wereld, om 
maar twee verschijnselen te noemen, kun 
je misschien volhouden dat het sociale ze
kerheidsstelsel niet is doorgeschoten. 
Maar als je je niet buiten de serieuze dis
cussie over sociale zekerheid wilt stellen, 
zal je moeten erkennen dat de sociaal-eco
nomische ontwikkelingen de afgelopen 
twintig jaar dit stelsel hebben ingehaald. T 

Groenlinl<s moet 

zich meer buiten 

Binnenhof bewegeni 
1 

Kees Vendrik 

De analyse van Harry van den Berg en Jan
Willem Duyvendak over de politieke ruim
te van Groenlinks is scherp. Toch man
keert er het nodige aan de interventie van 
beide heren. De analyse komt vijf jaar te 
laat, ze idealiseren ten onrechte het poli
tieke klimaat van de jaren '70, ze tonen te 
weinig gevoeligheid voor de maatschappe
lijke veranderingen sindsdien en ze gaan 
voorbij aan het grootste probleem van 
Groenlinks op dit moment. 
Bij de oprichting van Groenlinks in 1989 
en in de twee opvolgende jaren worstelde 
de jonggeborene met haar oud-linkse ver
leden en de klein-linkse erfenissen. Toen 
speelde in partijdebatten de door Duyven
dak en Van den Berg bekritiseerde ruimte
metafoor volop en werd zij regelmatig in
gezet vanuit de radicale flanken van de par
tij. Maar in 1991 is er leergeld betaald tij
dens de WAO-crisis. Het derde kabinet
Lubbers halveerde in de nacht van 13 op 
14 juli 1991 de WAO, na aanhoudende 
alarmerende berichten over het sterk -
groeiende aantal arbeidsongeschikten. Het 
was vooral Wim Kok, die politiek aanspra
kelijk werd gehouden voor dit draconische 
besluit. 
Al snel werd duidelijk dat Groenlinks, de 
fractie voorop, nauwelijks electoraal kon 
profiteren van de WAO-ellende in de 
PvdA. Hoewel er door de enorme ruk naar 
rechts van Wim Kok een zee aan linkse 
ruimte leek vrijgekomen, kon Groenlinks 
niet van deze ruimte profiteren. Die ruim
te bestond niet, de 'krimp' had haar werk 
al gedaan. Die ruimte leek er maatschap
pelijk wel te zijn. In september 1991 ston
den onder leiding van de vakbeweging 
250.000 demonstranten op het Malieveld. 
De PvdA worstelde met haar anti-bezuini
gingsverleden. Kok loste dat imagopro
bleem in één keer op, maar kon vervolgens 
ook niet meer terug. Er mocht alleen nog 
gesputterd worden over de 'bestaande ge
vallen'. Dit was nieuw voor links: de PvdA 
trotseerde uitgerekend op het terrein van 

de sociale zekerheid een ruime achterban 
van kiezers en belanghebbenden. 
Erger was dat in één klap de sociale ze
kerheid als onbetaalbaar werd gekwalifi- .. 
ceerd waardoor de financiële en politieke · 
ruimte voor behoud verdween. Vijftien 
jaar linkse strijd tegen de bezuinigingen 
werd daarmee ongeloofwaardig (al eerder 
was met de beruchte Tussenbalans in fe
bruari 1991 hierop een aanslag gepleegd). 
Van de weeromstuit werd ook het politie
ke WAO-standpunt van Groenlinks ver
dacht. De twijfel die Kok binnen de Ne
derlandse progressieve gemeente zaaide, 
overklaste de woede binnen de PvdA-ge
lederen. Groenlinks kon er niet van 
fiteren, omdat haar standpunt teveel 
op dat van de 'oude' PvdA: een scherp 
tegen bezuinigingen op de sociale 
heid. Alleen het gematigde D66 kon ver
trouwen winnen met een subtiele WAO
oppositie: uitstel van het 'prijsbeleid' 
dat werkelijk bewezen is dat het 'volume
beleid' niet werkt. 
Die les is hard aangekomen en het 
van een beperkte politieke ruimte heeft 
Groenlinkse strategie nadien goeddeels 
bepaald. Bij de verkiezingen in 1994 deed 
weinig herinneren aan oud-links. Er werd 
modern campagne gevoerd, het 
zingsprogramma werd doorberekend 
door het CPB en het duo-lijsttrekkerschap 
was een noviteit. Daarmee was het debat 
over de ruimtemetafoor voorbij. 
nog: in een vlaag van domme overmoed 
werd in de campagne gespeculeerd over 
regeringsdeelname. Een foute inschatting 
van de politieke speelruimte ter rechter
zijde. Maar afgezien daarvan is het debat 
van Duyvendak en Van den Berg in de ja
ren 1993 en 1994 al lang beslecht. 

SNIFFENDE MANNEN 
Los van de timing valt er ook inhoudelijk een 

en ander te bekritiseren. Hoewel de schrij
vers het misschien niet beoogd hebben, 
glimt hun artikel van verdriet over het ver-



lies aan links politiek initiatief sinds de ja
ren zeventig. Dat is niet nieuw. Deze 
sniffende mannen scharen zich hiermee in 
een lange rij van weemoedigen en ont-

' heemden. 'Zo mooi als toen ... .' Het be
kende antwoord van iemand van de Verlo
ren Generatie is inmiddels even vervelend 
geworden. Hoe dan ook, die roemruchte 
jaren moeten niet als het begin van de ge
schiedenis worden beschouwd. 
For the sake of the argument erken ik dat 

1 links sinds de jaren '70 inderdaad in het de
fensief zit. Dat geldt slechts voor de socia
le zekerheid en overheidsfinanciën. Voor 
de rest moet men zijn zegeningen tellen. 
Gelijke rechten, (homo-)seksualiteit, het 

1 milieu, mensenrechten, inspraak, demo
cratie, kinderopvang, zorgarbeid, drugs, op 
al deze terreinen kan het ongetwijfeld be
ter, maar is het linkse gedachtengoed in
middels wel gemeengoed. Gedepolitiseerd 
en wel is iedereen ermee aan de haal ge-

. gaan. We zijn dus niet allemaal liberalen, 
· maar sociaal-democraten geworden. 

Met één uitzondering: Wiegel's 'potver
teerders' konden niet met geld omgaan. 
De gemakzuchtigheid, waarmee links en 
klein-links jarenlang weigerden een fat
soenlijke publieke boekhouding na te stre
ven en kwistig rondstrooiden met lasten
verzwaringen, hebben henzelf uiteindelijk 
de das omgedaan. Dat de PvdA in 1982 het 
met steun van de vakbeweging voor gezien 
hield na het desastreuze kabinet- Van Agt 
11- met Den Uyl als superminister van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid - heeft 
uiteindelijk verkeerd uitgepakt. Alle poli
tieke creativiteit voor een moderne finan-

deel-economische politiek werd in de 
kiem gesmoord en het initiatief tot nood
zakelijke vernieuwing werd aan rechts ge
laten. Links - de PvdA- mocht dan ook in 
1989 instappen om midden in een recessie 
( 1991-1993) te belanden en in rechts fi
nancieel vaarwater te manoeuvreren. Maar 
ook deze erfenis heeft GroenLinks in 1994 
in één klap rechtgezet met een tamelijk so
lide financiële paragraaf. 

SEX-APPEAL 
En wie nog niet overtuigd is van de verwor

venheden moet buiten het domein van de 
politiek kijken. Zie hoe de linkse welzijns
revolutie huis heeft gehouden tot in de 
meest autoritaire domeinen die onze sa
menleving kent: politie en leger. Zonder 
een fatsoenlijke emotionele huishouding 
en dito vaardigheden kom je daar niet bin
nen. Ook in het bedrijfsleven is inmiddels 
een nieuwe generatie opgestaan die linkse 
invloeden meedraagt. En anders is er wel 
die kritische consument. Milieu, de sociale 
dimensie, overleg en medezeggenschap, en 
zelfs fair trade zijn gemeengoed aan het 
worden, zo hebben Shell en Heineken tot 
hun schande moeten ontdekken. Kan het 
zeventiger? 
Wie dan nog klaagt over het politieke kli
maat in de jaren '90 moet zich het volgen
de realiseren. In de jaren zestig en zeven
tig konden links en de sociaal-democratie 
politiek profiteren van een massale opmars 
naar meer gelijkheid. Huizen, onderwijs en 
betere inkomens waren hard nodig voor 
een aanzienlijk deel van de bevolking. Dat 
gigantische proces van opbouw en herver-

deling is grosso modo geslaagd. De scho
lingsgraad is enorm toegenomen, steden 
zijn opgeknapt en uitgebreid en hele volks
stammen hebben de inkomensladder suc
cesvol beklommen. Voor de jaren '90 be
tekent dat, dat sociaal beleid, onderwijsbe
leid en volkshuisvestingsbeleid niet meer 
dezelfde politieke sex-appeal en maat
schappelijke steun hebben als twee decen
nia terug. Want er hoeft niet veel meer 
overwonnen te worden, het gaat eerder 
om behoud, verandering en kleine ver
nieuwing en dat vraagt om een andere po
litieke houding. 
Juist omdat de samenleving qua inrichting 
en mentaliteit zelf 'linkser' is geworden, is 
de politieke agenda minder belangrijk en 
dat is eigenlijk exact wat links vroeger be
oogde. Veel maatschappelijke issues zijn 
van die agenda afgevoerd of hebben een 
andere inhoud en betekenis gekregen. 
Waarmee een rechtstreekse vergelijking 
van de politieke ruimte in de jaren '70 en 
'90 behoudens persoonlijke nostalgieën 
dan ook weinig zeggingskracht heeft. Dan 
wordt een politiek discours zonder con
text geanalyseerd. 

FANTASIEËN 
Is er dan niks aan de hand? Niet wat betreft 

de politieke ruimte van GroenLinks. Die is 
nooit groot geweest en heeft altijd een be
hoedzaam opereren vereist. Ook op het 
toppunt van de linkse jaren werd klein-links 
(PPR/PSP/CPN) in 1977 door de 
PvdA electoraal gedecimeerd en bijna (PSP) 
uit de Tweede Kamer geknikkerd. Deze 
slachting werd in 1986 nog eens dunnetjes 
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De jaren ,70 zijn voor 

overgedaan, toen links zichzelf belachelijk 
had gemaakt met de zoveelste weigering te 
gaan samenwerken. Met drie zetels werd 
een na-oorlogs dieptepunt bereikt. 
Uit de uitslagen blijkt telkens dat voor 
Groenlinks en haar voorlopers de positie 
en opstelling van de PvdA de meest cru
ciale factor is, en sinds 1994 is daar D66 
bijgekomen. In 1994 kreeg Groenlinks 
(wéér) op de valreep, dankzij het CDA-ge
klungel met de AOW, grote last van het 
wie-wordt-de-grootste-effect waardoor 
de grote winst in de peilingen verschrom
pelde tot één zetel verlies. Voor de ko
mende verkiezingen dreigt een herhaling 
daarvan, nu in de vorm van een tweestrijd 
Kok-Bolkestein (die overigens ook D66 

Rosenmöller fors zal aantasten). Nu staat nationaal op
moet een positieleider Rosenmöller op een zeteltje 

meuwe en of tien, maar dat is niet genoeg om het 
JOngere lust Kok-effect te weerstaan. Met alle kwaliteit 

gaan die Rosenmöller te bieden heeft, moet ge
trel<ken. vreesd worden voor een marginale zetel

Foto: Angelo winst van een of twee zetels. 
Goedemondt Zeker, in 1994 ging er meer mis en dat 

hoeft in 1998 niet het geval te zijn. Verder 
moet het misschien maar een keer vastge
steld worden dat de politieke ruimte van 
Groenlinks niet veel meer waard is dan 
zes zetels. Alle fantasieën over een bereik 
van tien tot vijftien zetels behoren naar het 
rijk der fabels verwezen te worden. Mis
schien valt op lokaal niveau nog de meeste 
winst te boeken, zoals in maart 1994 is ge
beurd. Het debat over de politieke positie 
van Groenlinks is in zekere zin een frus
trerende discussie omdat er niet zoveel 
niet te kiezen valt. Er zijn altijd krachten 
werkzaam die de macht van de partijorga
nisatie te boven gaan. 

historici en 

therapeuten 

Het recept voor de komende twee jaar is 
vrij simpel. Paul Rosenmöller gaat een 
nieuwe en jongere lijst (inclusief opvolger) 
trekken met een aardig verkiezingspro
gramma (inclusief doorrekening) in de 
hand. Verder doet de partij er goed aan in 
de campagne de eigen positie niet te over
schatten door weer te schermen met re
geringsdeelname. Beter ware het de publi
citeit te zoeken met een aantal simpele 
voorstellen die tot initiatief-wetsvoorstel
len kunnen worden omgezet. 
Op de langere termijn doet Groenlinks er 
goed aan de partij-organisatie vergaand te 
professionaliseren en veel meer dan nu 
mensen bij de partij te betrekken die ken
nis van hun vakgebied kunnen inbrengen. 
Die gedachte is niet nieuw, maar heeft nog 
tot te weinig resultaat geleid. Deze groe
pen de partij binnenhalen is evenwel een 
levensnoodzaak van Groenlinks. Bij ge
brek aan een duidelijke en actieve achter
ban ligt het gevaar van D66 om de hoek: de 
Finlandisering van de fractie die als een ei
land in het politieke landschap staat en nau
welijks contact onderhoudt met de sa
menleving en geen enkel tegenspel krijgt 
vanuit de partij. 

NAAR BUITEN KIJKEN 
Als de analyse van Claus Offe juist is dat de 

politiek in hoge mate 'zelfreferentieel' is 
geworden, moet juist Groenlinks ervoor 
waken daar niet in meegesleurd te worden. 
De neo-liberale victorie is in dat opzicht 
exemplarisch voor dit fenomeen. Het is 
meer woord dan werkelijkheid en de her
rie over de neo-liberale triomf beperkt 
zich vooral tot het politieke domein zelf. 
Ondertussen regelt de overheid als nooit 
tevoren en dat doet ze waarschijnlijk beter 
dan vroeger. Bovendien is het opvallend 
dat de neo-liberale revolutie vooral voet 
aan de grond heeft gekregen op de terrei
nen waar links het heeft laten liggen: de so
ciale zekerheid en de overheidsfinanciën. 
In hun beschouwingen over de neo-libera
le opmars lijken Van den Berg en Duyven
dak zich te veel te beperken tot de politie
ke arena en riekt de analyse van het neo
liberale offensief te veel naar oud-linkse 
heimwee. Dat Bolkestein het primaat in de 
politieke arena heeft verworven mag waar 
zijn, evenzeer is van belang wat daar in de 
praktijk van terecht is gekomen. Dan blijkt 
- men kan hier spreken van geluk bij on
geluk- dat de politiek deels binnen een au
tonome sfeer opereert en dat het politie-
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ke debat soms zelfs uitsluitend in die ter
men begrepen moet worden. Bolkestein 
mag dan af en toe scoren door de ver
plichte SER-advisering af te schaffen en de 
asielzoekers de wacht aan te zeggen. Dat 
laatste is weliswaar buitengewoon verve
lend, maar blijkt keer op keer geen politie
ke gevolgen te hebben. In 1996 heeft Bol
kestein er zelfs niet over gerept. De poli
tieke nutswaarde van dit onderwerp lijkt 
op. 
Het gebrek aan maatschappelijke gevoelig
heid, de overheersing van de beleidswer
kelijkheid en de voorkeur om de politiek in 
termen van een bedrijf te duiden (Kok als 
president-directeur van de BV Nederland) 
hebben in de nationale politieke arena de 
overhand gekregen. Dat is zowel een kans 
als een bedreiging voor Groenlinks. Waar 
Groenlinks zelf moet professionaliseren, 
moet de doorgeschoten professionalise
ring van politiek bij uitstek door Groen
Links bestreden worden. En waar Groen
Links kiest voor een goed georganiseerde 
parlementaire oppositie moet juist Groen
Links ervoor waken niet meegesleurd te 
worden in Haagse ijle sferen. 
Dat gevaar bedreigt Rosenmöller en de zij
nen, juist als ze niet tijdig en veelvuldig 
worden dwarsgezeten door een partij 
waarin niet alleen mensen met duidelijk ge
articuleerde standpunten de boel runnen, 
maar tevens de "verhalen van buiten naar 
binnen" worden gesleurd. Om met de vo
rig jaar overleden PvdA-econoom Jan Tin
bergen te spreken: we moeten naar buiten 
kijken. Niet om de slachtofferverhalen van 
de onderkant te horen, maar om coalities 
met de realiteit te sluiten en te vernemen 
over de kleine en soms marginale verhalen 
over behoud, verandering en vernieuwing 
in de landbouw, de economie en de cultuur 
die om een politieke vertaling vragen. 
Groenlinks zou nog wat kunnen leren van 
haar voorgangers, die zochten de 'basis' 
op. Evenals vroeger moet die 'massa' ge
organiseerd en geordend worden. 
Doet Groenlinks dat niet, dan dreigt ze 
vanwege een sterke - welhaast doorge
schoten - nadruk op de parlementaire • 
(op)positie uiteindelijk kopje onder te gaan 
bij gebrek aan kritische massa buiten het 
Binnenhof. Laat de fractie zorgen dat een 
realistische parlementaire oppositie van de 
grond komt zonder Realpolitik te bedrijven. 
Laat de partij de idealistische vergezichten 
voor haar rekening nemen zonder de ge
tuigenispolitiek in huis te halen. Dan wordt 
duidelijk hoe de groene en linkse agenda er 
anno 1996 uit ziet. Dan kunnen we jaren 
'70 overlaten aan de therapeuten en de his
torici. Het is in het heden al ingewikkeld 
genoeg. T 



Het gelijk van het IMF 

Jarenlang golden ze in progressieve krtngen 
als symbool van westerse arrogantie, zoal 
n1et van neo-1mperialisme: het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en, misschten 1n wat 

mindere mate, zijn zusterorganisatie de We
reldbank Ze ZIJn gevesttgd in Washtngton, 
en anders dan biJ VN-organisattes, is het 
stemt-echt gebaseerd op het economische 
gewicht van de ltdstaten, zodat de grote tn
dustnelanden het er alttjd voor het zeggen 
hebben gehad. IMF en Wereldbank verlenen 
financtële hulp aan staten, en dat ziJn s·tnds 
de Jaren zesttg vooral de nieuw-onafhankelij
ke landen van wat toen de 'Derde Wereld' 
genoemd ging worden. Sinds de val van het 
communisme zijn daar de zogeheten 'tran

sitielanden' btJ gekomen, landen die bezig ziJn 
de overschakeling naat- de markteconomie 
te maken. 
Hulp is natuurlijk mooi. Maar in tegenstelltng 
tot het soort ontwtkkelingssamenwerktng 
waar de Novtb of de Stichttng Nederlandse 

Vrijwilligers ztch mee bezig houden, waarbij 
op lokaal ntveau prOJecten worden opgezet 
dte de bevolktng moeten helpen zichzelf te 
helpen, stelde het IMF ztch op als een hard
vochtige en anplooibat-e schoolmeester. Het 
IMF komt pas ktjken als een land macro-eco
nomtsch in de knel ztt, als het systematisch 
meer tnvoert dan uitvoert en zijn vet-plichtin
gen ntet meer dreigt te kunnen nakomen, of 
-- wat meestal samen gaat- ZIJn valuta in 
waat-de keldert. Dat heeft tn beginsel weinig 
te maken met armoede - ook Engeland 

heeft wel eens een beroep op IMF-steun 
moeten doen - maar doet ztch toch vooral 
in de Der-de Wereld voor, en nu ook in de 
tt-ansittelanden. 
Maar het Fonds komt ntet om de nood on
der- de bevolktng te lentgen, maar om de 
boekhoudtng op orde te brengen. Dat bete
kent vaak dat de bevolking de broeknem ex
tra moet aanhalen. Oe tmplementatte van de 
door het IMF aan de hulp verbonden voor
waarden hebben meet- dan eens tot heftige 
demonstraties en zelfs oproer geleid. Het 
IMF eist bijvoorbeeld dat het ambtenatenap
pat-aat wot-dt afgeslankt, waardoor velen hun 

baan verliezen, of dat substdtes, zoals op 
brood en andere primaire levensbehoeften, 
worden afgeschaft. Een land met een ltnkse 
r·egering dat ook maar entgszins het hoofd 
boven water kon houden zonder IMF-hulp, 
maakte liever zelf uit hoe het zijn schaarse 
middelen besteedde. Het is die landen door 
de bank genomen slecht vergaan, ook als ZIJ 
grote bedragen ontvtngen vta bijvoorbeeld 

bilaterale ontwikkelingshulp. 
De meeste 'ontwikkelingshulp' was helemaal 
niet bestemd voor lokale proJecten. De hulp 
bestond uit leningen die regeringen kregen 
om producten te kopen van het donorland 
of had tot doel bevriende regimes 1n het 
zadel te houden. Het een sluit het ander na
tuurlijk ntet utt. Ook de grens tussen 
ontwtkkeltngshulp en militatre hulp -zoals 
leningen of giften om wapens mee aan te 
schaffen - 1s nooit erg scherp geweest. Zo 
werden tijdens de Koude Oorlog landen in 
het ene of het andere kamp gehouden, en 
menig Derde-Wereldletder raakte aardtg be
dreven 1n het tegen elkaar uitspelen van de 

supermachten om zoveel mogelijk 'hulp' bin

nen te slepen en al doende de eigen politie
ke positte te verstevigen. Oe economte 
schoot daar doorgaans weintg mee op, en 
de bevolking nog minder. 
Oe droeve werkelijkheid van de Derde We
reld is dat veel landen hun ellende voor een 
groot deel aan zichzelf te wijten hebben. 
Hulpgelden werden aangewend voor mega
lomane projecten, voor het smeren van een 
patronagestelsel dat de loyaliteit van machti
ge groepen waarborgde of voor het verriJ
ken van de eigen familie, clan, stam, partij of 
andere sociale groep die aan het nattonale 
belang geen boodschap had. Een aanzienlijk 
deel van de hulpgelden verdween naar Zwit
serse bankrekeningen die verdreven dtcta
tors een zorgeloze oude dag aan de Cote 
d'Azur moesten garanderen. 

In dat licht moeten ook de uitdijende 
ambtenarencorpsen worden gezien dte zo
veel Derde-Wereldhoofdsteden kenmerken: 
dte moeten de hele clan een redelijk Inko
men bezorgen. Als dte ambtenaren al ergens 
mee beZtg waren, was het met het beden
ken en Implementeren van regels en voor
schriften om de rest van de bevolktng zoveel 
mogelijk geld uit de zak te kloppen en er
voor te zorgen dat profijtelijke economische 
acttvtteiten, zoals in- en uitvoer en misschien 
wat tndustne, het exclusteve voorrecht van 
de clan bleef. 
Oe voedselsubsidies speelden daarbij een 
speciale rol. Boeren wonen meestal ver van 
de hoofdstad af, en het regime moet juist de 

stadsbewoners te vriend houden om politie
ke problemen te voorkomen. Dus werd de 
handel gereguleerd, werden de prijzen in de 
steden laag gehouden (vaak door voedsel in 
te voeren) en verdtenden de boeren vrijwel 
ntets. Het gevolg was dat het platteland ver
pauperde en steeds meer mensen naar de 
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steden trokken, waar weliswaar geen werk 
was maar wel wat te SJacheren vtel en het 
leven relattef goedkoop was. 
Groei van steden is prachttg als de dynamiek 
van de stedeltjke economte mensen betere 
kansen biedt, maar deze onnatuurlijke ver
stedelijking is een humanitatre en ecologi
sche ramp. Oe spanningen die eruit voort

vloeien dragen in belangrijke mate bij tot de 
frequente gewelddadige conflicten tn de 
Derde Wereld, die waarschijnlijk meer heb
ben bijgedragen tot honger en ellende dan 
droogte of voedseltekorten. In veel landen, 
zoals bijvoorbeeld in Za't're, was (en is) de 
regering een vorm van georganiseerde mis
daad. Zelfs onder fatsoenlijke leiders als 

Nyerere van Tanzania letdde de combinatie 
van overregulering en afhankelijkheid van 
buitenlandse hulp tot stagnatie en cotTuptie. 
Intussen lijkt een kentering op te treden, 
vooral dank zij het etnde van de Koude Oor
log. Hier en daar wordt de sindsdien opge

treden daling van de ontwtkkeltngshulp be
treurd, maar daar ltjkt weinig reden voor. Oe 
stroom parttculier kapitaal naar de Derde 
Wereld is inmiddels sterk toegenomen en 
multinationals investeren over de hele we
reld in bedrijven die voor de lokale markt of 
voor de export produceren. Dat levert 
werkgelegenheid en valuta op. Maar dat ge
beurt alleen in landen dte, volgens de regels 
van het IMF, de minimale voorwaarden heb
ben geschapen voor een normaal functione
rende markteconomie en waar redelijke ga
ranties bestaan tegen willekeur van de ovet-
heid. 
Er wordt vaak op gewezen dat dat kapttaal 
vooral terechtkomt in een klein aantal, voor
al Aziatische, landen. Dat klopt, maar de 
stroom wordt steeds breder. Er gaat ook 
meer geld naar Latijns-Amerika en zelfs de 
belangstelltng voor Afrika groeit. Veel Afn
kaanse landen noteren de laatste jaren een 
dutdelijk hogere groei dan ze stnds hun onaf
hankelijkheid gekend hebben, jutst dank zij 
de liberalisenng van hun markt. En hoe meer 
landen het roer omgooien en ztch echt gaan 
ontwikkelen, hoe duidelijker wordt dat ar
moede vooral een politiek probleem IS en 

geen economisch probleem. T 

Ed Lof 
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WB -berichten WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS 
Postbus 8008- 3503 RA Utrecht- 030 239 99 00 

DEBATTEN OVER NIEUW 
GROENLINKS-VERKIEZINGS
PROGRAMMA 

In 1998 zijn er weer verkiezingen. 
Her verkiezingsprogramma zal be
staan uit een bespiegelende be
schouwing gevolgd door een pro
gramma met standpunten. De be
schouwing zal worden bediscus
sieerd op het GroenLinks Forum 
dar waarschijnlijk op 7 juni 1997 
zal plaatsvinden. Her verkiezings

programma wordt in januari 
1998 door het congres vastgesteld 
en zal doorgerekend worden door 
het Centraal Planbureau. Op ver
zoek van partijbestuur en pro
gramma-commissie (in oprich
ting) zal het wetenschappelijk bu
reau zorgdragen voor vijf essays 
die de basis moeten leggen voor 
de bespiegelende beschouwing. 
De essays zullen gaan over de ver
houding overheid, markt en sa
menleving; de geïndividualiseerde 
maar solidaire burger; economi
sche ontwikkeling binnen ecolo
gische duurzaamheid; welvaart en 

(her)verdelen, werkgelegenheid en 
sociale zekerheid; en Nederland 

binnen de Europese Unie en in 

een mondialiserende wereld. Over 
de vijf essays zal worden gedebat
teerd op 16 en 23 februari, op 16 
en 23 maart en op 13 april 1997. 
Het GroenLinks Magazine zal uit
gebreid aandacht besteden aan de 
essays en de debatten. 

DEELPROJECT 'TRADITIONE
LE SECTOREN' 
Het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks heeft deskundigen 
uit her grensgebied van onderzoek 
en praktijk gevraagd om in vijf 
hoofdstukken de balans op te ma
ken van her milieubeleid in de 
van oudsher traditioneel sterke 
sectoren van de Nederlandse eco
nomie. Maken bedrijven werk 
van interne milieuzorg en milieu
verslagen? Misbruiken bedrijven 
marketing om producten groen 
op te poetsen? Welke resultaten 
hebben de projecten Schoon pro
duceren en Milieugerichte pro
ductontwikkeling van de Kamers 
van KoopbandeP Ergeren koplo
pers zich niet aan de achterblijvers 
in hun bedrijfstak? In hoeverre 
staan vergaande milieu-eisen op 
gespannen voet met goede ar
beidsomstandigheden1 De ant
woorden op deze vragen worden 

gebundeld in een publicatie, 
waarin bovendien in tien tekstka
ders begonnen wordt met de dis

cussie over hoe groen her Neder
landse bedrijfsleven nu werkelijk 
wil zijn. Het wetenschappelijk 
bureau heeft plannen om de pu
blicatie in januari tot en met 

maart 1997 vertrekpunt te laten 
zijn voor gesprekken met koplo
pers uit het bedrijfsleven, een 
workshop samen met het mid
den- en kleinbedrijf en discussie
avonden van GroenLinks-afdelin
gen. 
Vragen? Bel Paul Basset, Wicger 
van den Bos of Jan Kastje. 
Publicatie vanaf 15 januari 1997 
te bestellen bij WB GroenLinks. 

PUBLICATIE: 'WIE HET 
MILIEU SPAART, BESPAART' 
Duurzaamheid vraagt om een ra
dicaal milieu-economisch beleid. 
Een milieubeleid dat een halt toe
roept aan verdere degradatie van 
het milieu en een groene moder
nisering van de economie af

dwingt, kan nier zonder milieu

heffingen. Juist milieuheffingen 

maken in de economie zichtbaar 
dar aan milieugebruik een prijs
kaartje hangt en dar zuinig om
springen met her milieu ook eco
nomisch wenselijk is. Alleen een 
ecologisering van de belasting
heffing maakt een radicaal milieu
beleid zonder verlies aan werkge
legenheid mogelijk. GroenLinks 
heeft voorstellen gedaan voor een 
ecologisering van de belasting
heffing waarbij behalve mensen 
met hoge inkomens, ook vervui
lers en veelgebruikers van energie 
de zwaarste lasren dragen. Ge
meenten, die lokale milieuheffin
gen kostendekkend maar zonder 
inkomenspolitieke gevolgen wil
len laren zijn, ontkomen er niet 
aan op gedifferentieerde heffingen 
over te gaan. Daardoor betalen de 
grootste vervuilers het meeste. 
Groene modernisering en sociale 
politiek gaan alleen samen wan
neer iedereen die her milieu 

spaart, ook geld kan besparen. 
Hierover (en meer) gaar de nieu

we publicatie Wie het milieu 
spaart bespaart van her Weren
schappelijk Bureau GroenLinks. 
Alleen al de omslagrekening van 
Len Mutlllik maakt deze publica
tie her bestellen waard. Dat kan 
vanaf 15 januari 1997. 

PUBLICATIES 
Nieuwe werkgelegenheid: een 

inventarisatie van positieve 
werkgelegenheidseffecten bij 
een effectief milieubeleid 
Gerrit de Wit 
Studie in opdracht van Groen
Links uitgevoerd door her Cen
trum voor energiebesparing en 
schone technologie 
Prijs: f I 0,- (bock, 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 
Prijs: f 15,- (boek, 1996, 64 
pag.) 

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

Prijs: f 29,50 (boek, 1995, 272 

pag.) 

Landbouwen aan de toekomst 
Redactie: Paul Basset, Titia van 
Leeuwen en Tim Verhoef 
Prijs: fl. 22,50 (boek 1994, 128 
pag.) 

Een beter milieu begint bij de 

politiek 
Redactie: Paul Basset, Gerrit Eer
kelder, Edwin Kuipers, Titia van 
Leeuwen en Bram van Ojik 
Prijs: fl. I 0,- (boek, 1994, 80 

pag.) 

De groene doorbraak 
Lucas Reijnders, Ria Beckers, Leo 
jansen en Henk Tie!eman Prijs: 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 
Prijs: f 17,50 (boek, 1995, 80 
pag.) 

Op zoek naar een nieuw stelsel 
van sociale zekerheid 
Samenstelling: Gerrit Pas 
Verslag van een conferentie. Prijs: 

f 5,- (werkboek, 1996, 16 pag.) 

Arbeidsmarkttheorie en ar

beidsmarktbeleid 

Samenstelling: Gerrit Pas 
Verslag van een workshop. Prijs: 
.f 5,- (werkboek, 1996, 10 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, jet Bussemaker, Marrel 
van Dam, )os Dekker, Jan Wi!!ern Duyvendak, Hans Feddema, Meindert 
fènnema, john Grijfiths, Nico Kie!stra, Titia van Leeuwen, ]effe van der 
Meer, Leo Molenaar, Johan Niezing, Frans Pennings, Eisso Post, Wi!!ern Rie
dijk, Wouter Roest, Johannes Spijksma, john Steegh, Bart vmz Steenbergen, 
Marinus Verhagen en Greetje Witte-Rang. 
bestuur: jeroen Saris (voorzitter), Tinel<e van der Schoor (secretaris), 
Hans Schrauen (penningmeester), Wi!!ibrord de Graaf( uitgever de Helling), 
)os van der Lans (publiciteit) en Heila uan de Velde (namens het partijbe
stuur) 
medewerkers: Pau! Basset- Ondersteuning bestuur wetenschappe· 
lijk bureau- Coördinatie WE-project 'Milieu & Inkomen' -Projectleider 
'Werkgelegenheid en milieu' Gerrit Pas- Ondersteuning Wetenschappelij

ke Raad voor GroenLinks- Coördinatie WE-project 'Europees migratie 
/asielbeleid'- Projectleider 'Multiculturele samenleving'- Ambtelijk pro

jectleider verkiezingsprogramma (in februari 1997 overgenomen door 
Paul Basset) Christine Reitzema- Eindredactie de Helling (november en 
december 1996) )effe van der Meer- Hoofd- en eindredactie de Helling 

(vanaf 1 januari 1997). 
projectmedewerkers: Chrit Kessels (vrijwillig secretaris), jan Ka,tje en 
Wieger uan den Bos (werkgelegenheid en milieu), Hara!d Bos (stagiair mul
ticulturele samenleving). 
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(advertentie) 

Gerry Adams 

Herinneringen 

f 49,50 

Onmisbaar voor iedereen die meer wil weten 
over Ierland, het Noord-Ierse vraagstuk en de per
soonlijke motieven en drijfveren van Gerry Adams. 

~ABYLO~ 

Ewald Vanvugt 

Nestbevuilers 
400 jaar Nederlandse critici van het 
koloniale bewind in de Oost en de West 

f 34,50 

Een eregalerij van ruim vijftig 'fatsoenlijke' Nederlan
ders die duidelijk maakt dat het Nederlandse optreden 
overzee heel anders is geweest dan het gewoonlijk 
wordt voorgesteld. 

Lidy Schoon 

In de schaduw van de lust 
Vijfentwintig jaar Rutgers Stichting 1969- 1994 

f 44,50 

De geschiedenis van een kwarteeuw seksuologische 
hulpverlening en voorlichting. Een weergave in woord en 
beeld van de veranderende seksuele moraal in Nederland. 

Jos van Beurden en Chris Huinder 

De vinger op de zere plek 
Solidariteit met Zuidelijk Afrika 
1961- 1996 

f 29,50 

Een kritische en genuanceerde terugblik, met verras
sende onthullingen, op de geschiedenis van de anti
apartheidsbeweging in het algemeen en het KZA in 
het bijzonder. 

Verkrijgbaar in de boekhandel en als welkomstgeschenk bij een abonnement op De Helling 

(advertentie) 

neem de Hellingproef 

Zet je reserves op de Helling en neem nu een abonnement. Of geef een 

abonnement cadeau. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de vier 

boeken uit het assortiment van uitgeverij Babylon-De Geus. (Maak een 

keuze uit de advertentie hierboven.) 

Of kies voor één van de publicaties van het Wetenschappelijk 

Bureau GroenLinks. (Zie de publicatielijst op de pagina hiernaast.) 

Vul de titel van het gewenste boek in op de in dit nummer 

meegeniete bestelbon! 

de Helling Postbus 8008, 3503 RA Utrecht, 020 239 99 00 

de Helling -jaargang 9 - nummer 4 - winter 1996 47 L 




	De_Helling_1996_01
	De_Helling_1996_02
	De_Helling_1996_03
	De_Helling_1996_04

